
id . r á d a y g e d e o n l e v e l e i 
a r a n k a g y ö r g y h ö z 

A 18. század nyolcadik-kilencedik évtizede a megpezsdülő irodalmi 
kezdeményezések korszaka. A Kassán 1788 júliusában meginduló folyó-
irat, a Magyar Museum fokozott érdeklődést vált ki az egész országban. 
A Kassai Magyar Társaság vezetői: Kazinczy Ferenc, Batsányi János és 
Baróti Szabó Dávid folyóiratukat a korszak íróinak a rendelkezésére 
bocsátották: Magyarországon és Erdélyben egymástól elszigetelten élő 
és alkotó írók és értelmiségiek számára az új orgánum a megismerkedés 
lehetőségét is jelentette. Számos író éppen a Magyar Museumban meg-
jelent írások révén kerül egymással levelezési kapcsolatba. A vidéki 
„egyszemélyes" alkotóműhelyekről e folyóirat révén szerezhet tudo-
mást a szellemi életet igénylő közönség. Kassa és Marosvásárhely. Pest 
és Sárospatak, Debrecen és Kolozsvár mellett eldugottabb helyekről is 
érkezik üzenet az olvasóhoz. 

A folyóirat mecénása, a péceli id. Ráday Gedeon még a megjelenés 
előtt elküldi a lap Batsányi által írt „Bé vezetését" Marosvásárhelyre 
Zilai Sámuel1 professzornak - mint Ráday írja: „. . . hogy az 
Museumot Erdélyben is jobban el hiresittsem . . - s az eredmény 
nem marad el: a címzett megmutatja ismerőseinek, tanártársainak - s 
mint Ráday Kazinczyhoz írott leveléből értesülünk3 Züai jelzi, hogy: 
„egy érdemes tudós embernek volnának az iránt valamelly ref-
lexiói . . ." Az érdemes tudós nem más, mint Aranka György, a maros-
vásárhelyi Királyi Tábla assesora (ülnöke), aki maga is poéta, írással 
foglalkozó ember. Ráday Kazinczy útján dedikált mutatvány-
példányokat küld Erdélybe, többek között Arankának is, aki levélben 
köszöni meg a figyelmességet. Aranka így kerül levelezési kapcsolatba 
Kazinczyval, Rádayval és Batsányival. Az utóbbi Kassáról elégedetten 
jelenti Rádaynak: „Aranyka Assesor Uramnak Levele valójában nagy 
betsületére válik Társaságunknak; kivált egy ollyan ember létére, 
a'kinek nagy tudományáról és szerentsés poezissáról szép vélekedéssel 
vagyon a' Haza . . ."4 

1 Zilai Sámuel (1753-1800) Utrechtben és Heidelbergben folytatott 
tanulmányok után 1788-ban tér vissza Marosvásárhelyre, ahol 1792-ig 
segédtanár, majd a filológiai katedra rendes professzora a református 
kollégiumban. 

1 Kazinczy levelezése. Közzéteszi Dr. Váczy János Bp. 1890. I. 294. 
3Uo. Ráday ismerteti Zilai hozzá írott levelét. 
4 Itk, 1907. 82-83. 
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Aranka a Magyar Museum erdélyi visszhangjáról, kérőbb ^edig az 
Erdélyi Magyar Nyelvmíveló' Társaság és az Erdélyi Kéziratkiadó Társa-
ságról tudósítja levelező' partnereit. 

Mire a nyomdába kerül a folyóirat harmadik nagyede, Ráday a 
befutó levelek és üzenetek alapján örömmel tudósíthatja Kazinczyt: ,,A' 
Museumunknak nagy applaususa kezd lenni Erdélyben . . , " 5 - s azt is 
megtudjuk, hogy: „A múlt napokban egy Fordítását6 küldötte hozzám 
Manuscriptumban Aranka Ur, olly véggel, hogy azt az úrnak kezéhez 
szolgáltassam . . ." 

Aranka György és id. Ráday Gedeon levelezése sokáig ismeretlen 
volt az utókor számára. Egy kétrészes zsurnalisztikái dolgozat tesz 
eló'ször említést Ráday Arankához írott leveleiről.7 Ladányi Sándor 
adattári közleményei nyomán egy évszázad múlva - 1973-ban válnak 
ismertté Aranka levelei.® Ez a levelezés mindazok érdeklődésére számít-
hat, akik a kor magyar irodalmával és irodalmi életévei foglalkoznak. 
Erdélyben éppen Aranka irányításával indul meg a Magyar Nyelvmíveló' 
Társaság és a Kéziratkiadó Társaság szervezése - amelyek munkájáról 
sok részlettanulmány és publikáció ellenére még mindig olyan keveset 
tudunk. F. Csanak Dóra egyik újabb tanulmánya9 éppen ezért igyeke-
zett felhasználni e levelezésből ismertté vált adatokat. Elöljáróban meg-
állapíthatjuk, hogy Závodszky Károly kétrészes cikke nem alkalmas 
forrásanyag, mert az általánosságok mellett mindössze 2 - 3 Ráday 
levelet idéz, említ s azokat is pontatlanul. Az egyik Ráday levelet 
1791. augusztus 20-ra datálja április 20-a helyett, s e téves idó'pont 
került be a Kéziratkiadó Társaság megalakulását tárgyaló dolgozatba.10 

Az időközben előkerült és most megjelenő Ráday levelek lehetővé 
tesznek egy másik korrekciót is: Ráday egyik Arankához írott levelének 
rövidített változatát elküldte Kazinczynak is, de a keltezés megjelölése 
nélkül - és így mellékletként bekerült a Kazinczy levelezésbe,11 de 

*KazLev. I. 404. 
6 Aranaka kézirata: A' Nap négy részei d Városban (Eredeti szerző: 

Parini. Aranka németből fordította. Az írás hely és név nélkül jelent 
meg 1790-ben Kassán.) 

7 A Hon, 1873. július 2 3 - 2 4 . Závodszky Károly: Adalékok Ráday 
Gedeon (a költő) életéhez. 

" Ladányi Sándor: Aranka György levelei Ráday Gedeonhoz. Acta 
Históriáé Litterarum Hungaricum. XIII. (1973) 1 5 9 - 1 7 1 . 

9 F. Csanak Dóra: Az Erdélyi Kéziratkiadó Társaság megalakulása. 
Magyar Könyvszemle. 1976. 4. sz. 333-349. (klny. is) 

1 0 Uo. 
11 KazLev. II. 165. 

9 Irodalomtörténet 1981/3 
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rossz helyre. Ráday 1791. február 14-én Kazinczyhoz írott leveléhez 
csatolva, s így nem csoda, hogy a későbbi kutatók - így F. Csanak Dóra 
is - a „február 14-e előt t i" levélként tartották számon, holott Ráday 
eredeti írásán olvasható a pontos dátum: 1791. április 20. 

Az alább közölt Ráday missilisek Aranka már közölt leveleivel 
együtt lehetővé teszik, hogy fő vonalakban rekonstruálhassuk e gyümöl-
csöző kapcsolatot, amely Ráday folyóiratküldő gesztusával kezdődik 
és - mai ismereteink szerint - az 1791. november 26-i Ráday levéllel 
zárul. A szövegek tartalmi egybevetése alapján feltételezhető, hogy 
felkutatásra vár még 1 Aranka és 3 Ráday levél. 

F. Csanak Dóra közléséből tudjuk, hogy Ráday erdélyi kapcsolatai 
nem szakadnak meg 1791 végén, Ráday még halálának évében -
1792-ben is ír az Erdélyi Kéziratkiadó Társasághoz, személy szerint gróf 
Bánffy Györgynek,12 a Ráday család kéziratos hagyatékát ajánlja a 
Társaság figyelmébe.13 

Id. Ráday Gedeon és Aranka György 
levelezésének időrendje 

1789-ben (pontos dátum ismeretlen!) id. Ráday Gedeon dedikált pél-
dányt küldött Arankának a kassai Magyar Museumból 

1. Aranka György köszönő levele, (dátum nélkül!); id. Ráday 
Gedeon válasza (1789. jún. 9.) sorszám 1. 
Lelőhely: OSZK. Kézirattár. Quart. Hung. 1994/112-113. 

2. Aranka György levele, (dátum nélkül!); id. Ráday Gedeon 
válasza (1789. júl. 22.) 2. 
Quart. Hung. 1994/114-116. 

3. Aranka György levele, (1789. aug. 26.); id. Ráday Gedeon 
válasza (1889. szept. 13.) 3. 
Quart. Hung. 1994/117-118. 

4. Aranka György levele, (1789. szept. 26.); id. Ráday Gedeon 
válasza ismeretlen! 

5. Aranka György újévet köszöntő levele (1789. dec. 29.); id. 
Ráday Gedeon válasza (1790. jan. 30.) 4. 
Quart. Hung. 1994/119. 

1 2 Bánffy György gr. (1747-1822) Erdély gubernátora, a 
Kéziratkiadó Társaság elnöke 

1 3 F . Csanak Dóra, i. m. 344. 
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6. Aranka György válasza ismeretlen!; id. Ráday Gedeon levele 
(1790. febr. 16.) 5. 
Quart. Hung. 1994/121-122. 

7. Aranka György levele (1790. febr. 28.); id. Ráday Gedeon 
válasza ismeretlen! 

8. Aranka György levele, (1790. ápr. 7.); id. Ráday Gedeon válasza 
(1790. ápr. 21.) 6. 
Quart. Hung. 1994/123-124. 

9. Aranka György levele, (1790. ápr. 28.); id. Ráday Gedeon 
válasza ismeretlen! 

10. Aranka György levele, (1791. márc. 22.); id. Ráday Gedeon 
válasza (1791. ápr. 20.) 7. 
Quart. Hung. 1994/127-128. 

11 . id. Ráday Gedeon újabb levele (1791. máj. 22.) 8. 
Quart. Hung. 1994/125. 

12. Aranka György levele, (1791. júl. 10.); id. Ráday Gedeon 
válasza (1791. nov. 26.) 9. 
Quart. Hung. 1994/129. 

Megjegyzés: Id. Ráday Gedeon még egy levele ismeretes, amelyet az 
Erdélyi Kéziratkiadó Társasághoz, gr. Bánffy Györgyhöz és gr. Teleki 
Lászlóhoz küldött. (1792. jan. 18.) Közölte: F. Csanak Dóra (Magyar 
Könyvszemle, 1976. 4. sz. 344.) Az Aranka levelek eredeti szövege 
megtalálható a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levél-
tárában, a Ráday család levéltára VI. Ráday I. Gedeon iratai, a/Levele-
zés 8 -19 . szám alatt. Az OSZK-ban található Ráday levelek kézirattári 
számozása nem tartja be az idó'rendet. 

Ráday Gedeon levele Aranka Györgyhöz 

Pes th , die 9 a J u n y 7 8 9 

Méltóságos Ur! 

É r d e m e s levelét az Méltóságos Urnák m i n d e n illendőséggel 
vet tem, s' külőnőssen k ö s z ö n ö m , hogy azon ot tan emi i t e t t 
Versekbűi álló hármas gyű j t eménynek fogla la t tyá t én ve lem 
meg esmér te tn i m é l t ó z t a t o t t : Meg val lom, már is nagy kiván-

9 . 
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sággal várom, hogy azokat tellyes állapottyokban olvashassam: 
nevezetes köszönettel fogom azért vélem való kőzléséket 
venni, aminthogy mostis, azon levélhez ragasztott egy néhány 
versettskékis igen kedvessek voltak előttem. Emlékezik az M. 
Ur némelly Prosáirulis, a'mellyeket fordított; ezeknek látásátis 
szivembűi óhajtanám; ugyanis engemet semmisem gyönyör-
ködtet annyira, mintha az nyelvünkön valamelly jeles munkát, 
vagy jó fordittást olvashatok. 

Vagyon nékem is mostan egy feltett czélotskám, melly által 
könnyíteni szeretném annak módgyát, hogy nálunkis egy 
magyar Theatrum állittódhatna fel; de mivel itten legelsőbenis 
az a' leg szűkségessebb, hogy a leg adandő(!) Játék darabjaink 
legyenek: ezen okbúl szándékozom a' már eddig ki jött, mind 
eredeti, mind fordittásbeli jobb munkátskákat őszve szedni, 
ugy hogy egy kötet mindenkor ott darabbul állana: már az 
nállam meg lévő, illyen Játék darabotskák, alkalmasint fel 
mennek a' 40. számra; de még e' nem elég; hanem reménlem, 
hogy a' Gyűjteményem nyomtatásának el kezdésével, fel-fog-
nak indíttatni némelly magyar nyelveket szeretők, hogy rész-
szerént magok, Eredeti munkákat Írjanak, részszerént jo dara-
bokat fordittsanak, mellyeketis (: ha meg fogják érdemleni:) 
mindenkor kész leszek ezen Gyűjteménybe bé venni. Ennek 
előljáró Beszédgyében következendők fognak elől adattatni, 
jször д 7 eleitől fogva k i j ö t t Magyar Theatralis munkátskák-
nak rövid Históriája 2 . s z o r Azon akadályokat fogom elől adni, 
mellyek addig az Magyar Theatrum fel állítását, leg inkább 
gátoltak és talám gátobi fognak ezutanis. 3 . s z o r Arrúl szóllok, 
miképpen lehessen, ezen akadályokat el hárítani: Vagyokis olly 
reménységgel, hogy mind az akadályok elhárítását, mind kő-
vetkezendőképpen a' Magyar Theatrum fel- állításának lehetős-
ségét, úgy fogom meg mutatni, hogy az nem fog ezután lehe-
tetlennek láttzani. 

Most innen Pestrűl, éppen egyenessen M. Vásárhelyre menő 
egy alkalmatosság adván magát elő, én is annak hasznával élni 
akarván, a' Museumnak második Negyedébűi egy néhány 
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Exemplarokat T. Professor Zilai Uram kezéhez küldöttem, kik 
kőzzűl egyikével az M. Urnák kedveskedem, és ezentúl is azt 
tselekedni kötelességemmé tettem. Azonban tellyes tisztelettel 
maradok 
A Méltóságos Urnák 

Igaz köteles Szolgája 
B. Id. Ráday Gedeon 

Ráday Gedeon levele Aranka Györgyhöz 

Pest die 22a July 789. 
Méltóságos Ur! 

Minek előtte levelében irt czikkelyeire felelnék, ugy látom 
leg elsőbenis arra kell felelnem, az mellyben a' Mél[tosá]gos 
titulust magáról le rázni akarni méltóztatik. Tudom én azt jól, 
hogy az még nem olly régen el műit esztendőkben az Maros 
Vásárhelyi Királyi Táblára volt helyheztettve a M.Ur: Azt is 
tudom, hogy az itten űlő és ide helyheztetett Urak, nem tsak 
azon Titulussal szoktak élni, hanem hogy azon Titulus, ha 
azon Tiszttségekből helyes okokból ki lépnekis, mégis állandó 
képpen meg szokott maradni; valamint az Emeritus már ez 
előtt tisztségben levőn meg marad. De hogy ezen kérdés iránt 
meg békéllyünk, már ezen túl tsak az edgy meg szóllitásban 
fogok ezen titulussal élni, a levél folyamattyában pedig, mint-
hogy az czeremóniát úgyis utálom az Ur engedelméből, tsak 
ezen szóval fogok élni; sött ki kérem, hogy ezentúl irandó 
leveleiben én velemis azt tselekedgye az Ur. 

Valójában különös köszönettel vettem a' Magyar Par-
nassus1 4 két darabjának meg küldését, és el olvasása győnyőr-
ködtetettis: hanem az első darabbúi (: nem tudom tőrténetbül 

"•Magyar Parnassus eredetileg Kazinczy folyóirat-címötlete volt, 
valószínű, hogy Aranka ilyen cím alatt küldte a magyar Museumhoz 
versgyűjteményét - amely a saját és a mások lemásolt költeményei-
ből állt. 
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esett é vagy egyébbként:) hibáznak az 13 d i k , 14 d i k , 1 5 d l k , 
16 d i k egész az 21 d i k numerusig; mellyeknek Laistromát leve-
lem végéhez még világossabban hozzá ragasztom, szorul szóra 
le irva, amint ezen Darabnak elején a' Laistrom fel van téve. De 
ezeknek meg küldésének reménysége mellett, ki kérem magam-
nak az mostan el maradott egész második darabotis. 

Az Uj modi Gonosztevőnek15 fordittása énnékem annyira 
tettszett, hogy nem is tartottam szükségesnek az nevezett 
Grófnéjéval16 öszve vetnem, noha annakis méltó betsületét 
meg adom. Én ugyan ezen Tragédiát repraesentaltatni Teátru-
mon eleget láttam, de német fordittásbol soha sem olvastam, 
hanem az Franczia originális elöttemis eléggé esméretes. 

A' M. Báró Pronai Urnák küldött Titulare Calendariumot 
M. Gróf Teleky J ó s e f 1 6 / a Ur Pesti háza gazdájánál hogy 
alkalmatosság adódván meg küldessek hagytam. Az Kazinczy 
Urnák küldött Napnak négy részeit pedig, az adatott szabadt-
ság szerént a Coupertábol ki vettem és általis fogom olvasni, 
annak utánna Kassára első alkalmatossággal meg küldöm. Ez 
valósággal igen jó fordittás, úgy hogy alig lehet meg esmerni, 
hogy más nyelvből fordíttatott. 

15 Ujj módi gonosztevő' A fiúi szeretetnek jeles példája ö t felvoná-
sokra szabott dráma vagy érzékeny játék. Irta frantzia nyelvenn de 
Falbaire Fenouillot frantziábol fordította az Amszterdami 1768. kiadás 
szerint Aranka György. Bétsben. 1791. 

16 Gállya Rabb a'vagy Jutalma az fiúi vagy magzati szeretetnek. Egy 
Felindító Játék, vagy Komédia, ött részbó'l álló Fenouillot Falber uram-
tol Frantziábol Németre Fordíttatott Most ujjabban a' Németből 
Magyarra fordíttatott L. B. Vesselényi' Su'sannátol. Kolosváratt. 1785. 
(Különben Aranka Rádayhoz írott dátum nélküli levelében a fordítást 
tévesen a másik Wesselényi lány, gróf Teleki Ádámné, Wesselényi Máriá-
nak tulajdonítja.) 

1 6/aAranka leveléből kiderül, hogy Prónai Sándorról van szó. Prónai 
Sándor (1760-1839) korának egyik legműveltebb főura, buzgó pro-
testáns. Különösen a történettudományban járatos. Arankaval 
1790-1795 között sűrűn levelezett. - Teleki József ( 1 7 3 8 - f l 796) író, 
költő, erdélyi nagybirtokos, főispán, titkor tanácsos, majd koronaőr. Az 
1791-es ref. zsinaton ő elnökölt. Magyarul, latinul és franciául írt. 
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Én talám igiretem szerént czélomat fogom érhetni az Tragé-
diák és Comédiák gyűjteményében, mert mais biztatattam egy 
helyről, egy ilyen originális magyar munkáknak collectiojával, 
mellyek eddig való Gyűjteményemet szaporittani fogják. 

Térek az Urnák utolsó kérdésére, az melly úgy lattzik abban 
határozodott meg: Hogy midőn azt irtam: Azon akadályokat 
elől fogom adni nem volt vólna é jobb ugy irni? Elő fogom 
adni: azután azt irja az Ur: hogy vallyon nem annyit tészen é? 
Elő, mint Előre contracte. Én ezen kérdesekben részszerént az 
Ur opinioján, reszszerént ellekező értelemmel vagyok: Abban 
hogy jobb lett vólna az Elől helyett: Elő-1 imom alkalmasint 
meg adom magamat; de tsak ugyan fent tartom azt, hogy ezen 
periodusom végzésével, az Előlnekis Apologiát irjak. A' másik 
kerdesre nézve, hogy az Elő és az Előre edgyet tegyen, éppen 
ellenkező az értelmem. Ugyanis ez a' szotska Előre mindenkor 
tempust vagy idött supponál magába; ez a' szótska Elől több-
nyire helyett, vagy spáciumot; ez a' szótska pedig Elő sem 
helyet, sem időt nem jelent, hanem morális értelemben véte-
tődik. Ezeket ezen példákkal bizonyittom meg, hogy előre 
menni, annyit tészen mint valamivel hamaréb indulni, ha az 
tsak valami kevés idővel esikis, meg Elől menni annyit tészen 
mint valakit spaciumba az menésbe meghalladni, ugy hogy 
közöttem és Előlmenő közt hely marad: Elő menni pedig 
sohais sem időt sem spáciumot nem jelent, hanem mindenkor 
morális az értelme, úgymint példának okáért Elő mentem 
szándékomba Elő ment hivatallyába, Elő menta' tisztségekbe, 
elő ment a tudományokba. Még ezt mind az hármat egy 
példával bizonyittom Előre járó annyit tesz mint akit vala-
melly útban előre küldünk s' magunk indulását valamelly idő-
vel meghaladgya: Elöljáró annyit tesz mint az ki spaciummal 
meg haliad a' menetelbe mást; ugy halladgya meg a' vezető 
káplár a' katonáit, úgy halladgya meg a' Fulajtár a' Kotsist. 
Ellenben az Elő járó mindenkor az már feljebb Írattak szerint 
morális értelemben vétetődik; ugy hogy valamelly városnak 
vagy Vármegyének vagy Tartománynak Eleit úgyis elsőbb 
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embereit szoktuk azon helynek Vármegyének vagy Tarto-
mánynak Elö-jároinak nevezni. 

Térék már a' szegény Elölnek apollogiájára lia ki ment-
hetném; leg elöszszöris azzal mentem, hogy az midőn én azt 
irtam levelemben; az akadályokat Elöl adom, itten ezen 
szótska Elöl mostan a' praemissák szerént sem helyet sem időt 
nem jelent; és igy mintegy az másik sokszor nevezett Elő 
szótska, természetét öltözte magára: 2 s z o r Ha ezen reflexióm 
iránta igaz, talám szabad az Euphonia kedvéért (: minthogy 
utánna vocalis kezdődik:) az Elő helyett, azzal élni; valamint 
azt az igét á, ilyen casusban az szokta fel váltani: Harmadik 
mentségem az lehetne, hogy itt Magyar Országban, ha morális 
értelmet adunk elő promiscue élűnk ezen két szócskával. De 
tsak ugyan mégis senki se mondgya az előre menőt, vagy az 
elöl járót Elöljárónak, sem ha azt akarjuk mondani elő ment 
dolgában nem mondgyuk előre ment dolgában, hanem mond-
gyuk előre ment dolgában, ha nem morális értelemben mond-
gyák némellyek mégis elölment dolgában. Ezek böl ki tettzik, 
hogy nagyobb külömbözés vagyon az Előre és az Elő között, 
és kissebb a' különbözés az Elő és az Elöl között; ezértis 
mondottam mindgyárt ezen reflexióimnak elején, hogy az 
Előre mindenkor időt, az Elöl pedig többnyire spáciumot 
jelent, és így ollykor morális értelembenis vetetődik. De hogy 
már hoszszas reflexióimat be zárjam, mostanis meg engedem 
azt az Urnák; hogy amidőn correcte akarunk irni, jobb az 
morális értelemben ezzel a' szótskával £7o-élnünk. Az külömb-
séget ellenben az Előre és Elő között ugy itilem elegendő-
képpen meg mutattam. 

Talám ezen hoszszas deductiommal viszszais éltem az Ur 
pacienturájával, midőn azért levelemet be zárnám, és részemrűl 
az már fellyebb nevezetteken kivül, a küldött Titulare Calenda-
riumotis kűlönőssen köszönném, álhatatossan maradok 

Az Méltoságus Urnák 
Igaz Köteles Szolgája 
B. Id. Ráday Gedeon 
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Az első Darabbul el maradott Verseknek Laistroma17 

Az Kémény seprőről Gyöngyössié XIII. 

F. M. Theresiaról esmét Gyöngyössié XIV. 

B. R . - é Gyöngyössié XV. 

V. M.—e Gyöngyössié XVI. 

A! Szeretőm, 

Sombori Lászlóé XVII. 

Mais esmét ővé Gyöngyössié XVIII. 

Majális ének esmét Gyöngyössié XIX. 

Ének, nevetlen Gyöngyössié XX. 

Mais esmét Gyöngyössié XX. 

P.S. Az Tiszt: Professor Kovásznai18 Uram Gyöngyösiről 
való versei (: melly az kezemhez küldött első darabba utolso:) 
már ki jött a' Magyar Bétsi Musábanis, nem tudom kinek 
odavalo küldésébűi, de némelly helyen hibássan leg nagyobb 
hibának tartom azt benne, hogy az hol abban a' Gyöngyösi 
Cupidoja ditsirtetik, ott Tereus helyett Thezeus vagyon irva: 
holott Thezeusrol seholis a' Gyöngyösi azon verseiben emléke-
zet nints. 

1 'Valószínűleg a Magyar Museum elsó' számából kimaradt verseket 
sorolja fel Ráday. 

"Kovásznai Sándor (1730-1792). 1764-tó'l a marosvásárhelyi 
református kollégium professzora. Rádayval is levelezett. (1. Kiss Áron: 
K. S. három levele b. Ráday Gedeonhoz Gyöngyösi István munkáiról. 
Figyelő 1876. I. 366-374. ) 
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Ráday Gedeon levele Arar.ka Györgyhöz 

Pesth die 13a Sept. 789. 

Méltoságos Ur! 

Érdemes levelét vettem minden illendőséggel az ahoz adnec-
tált reflexiokkal edgyütt, melly jedgyzéseket a' tudva való 
szótskák iránt magamis mindenképpen helyben hagyok, nem is 
tudom mit lehetne még ahhoz tennem; hanem ha ezt a' ref-
lexiómat, hogy mostan igen szokásban kezd jönni némellyek-
nél, hogy ez helyett a' szollás módgya helyett, eleiben ment, 
eleibe állott, azt teszik elében ment, elében állott, melly szollás 
neme én előttem nem tsak új, hanem általam nemis appro-
bálhato. Ugyanis ha az Ur reflexiója szerént mindenek vagyon 
eleje, aminek hatállya vagyon; bizony ezek szerént, nem tsak a' 
háznak és ehez hasonlóknak, hanem az ember testénekis 
vagyon mind eleje, mind hátúllya: következésképpen; ha eleje 
vagyon, bizony jo szollás modgyának kell annakis lenni, eleibe 
ment, eleiben állott: ellenben azt a' szót elében nem tudom 
hogy lehet az Magyar nyelv analogiajával meg edgyeztetni: 
Edgy szóval én, az azzal való élést hibásnak tartom. 

Még Kazinczy Ur kezemhez nem küldötte az tudva lévő 
versek második Darabját, kinek ámbár tsak e napokban vettem 
levelét, de ezek iránt nem emlékezik; hihető még akkor kezé-
hez nem vette: hanem éppen mai Postán irtam ezen Urnák, 
edgy emlékeztető levelet, mellyben azon darabnak adandó 
alkalmatossággal való meg küldését kértem. 

A' Magyar Museumnak már harmadik Darabja is ki jött, 
melly most éppen tiz árkusra szoporodott; de az ára, tsak 
egy-egy húszasban a Typographusnál meg maradott. Mihent 
alkalmatosságom adatik, kivánok azzal az Urnák, úgy tiszte-
lendő Kovásznai és Zilai Urnák egy-egy exemplarban kedves-
kedni. Batsányi Uram igen curiosus mitsoda itilet tételek lesz 
az Erdélyi Uraknak az ahoz adatott Toldalékrul, mellyet 
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Rainis illetlen Írására felelt:19 hanem azt különössen ki kéri 
magának, hogy minden partium Studium nélkül itillyenek az 
Urak iránta, ugyanis az ollyan itilet tételeket (: mellyek sze-
méllyt nem sértenek:) mindenkor ugy mond örömest fogja 
hallani. Ezzel álhatatossan maradok 

az Mél[tosá]gos Urnák 
Igaz Köteles Szolgája 
B. Id. Raday Gedeon 

P. S. Néhai Báró Szilágyi2 û Urnák az Arány Idörül irott 
verseit, mint régi igen jó barátomnak Munkáját, bátorkodtam 
a' Kassai Társaságnak meg küldeni, hogy az Museum vala-
mellyik Darábjában bé iktatódgyon, hogy az általis illyen ked-
ves Barátomnak emlékezete fel maradgyon. Ezen most neve-
zett Társaság ki kérné azt magának, ha az Urtulis arra engedel-
met tehetne, hogy valamelly Darabjaival Museumját ékesíthet-
né. Most leg közelebb azon versetskéket szeretnék a' követ-
kezendő Negyedbe bé tenni, amelly az Angyallal való fel 
tseréllésrül szól (: mert éppen it van közülök Batsányi Urain:) 
mellyre hogy könnyebben nyerhessenek engedelmet, és az 
Magyarázatokat el kerülhessék, a' Miska és Susika helyett, tsak 
egy M. és egy S. fogna tétetődni. Hogy ezen engedelmet ki 
nyerjem engemet kértenek arra. 

El felejtettem levelemben az Ur kérdéseire felelni: Ez a'aszó 
Egyem etöttemis esmeretlen szó: Batsányi Uram azt mondgya, 
hogy az Dunántul valóknál, mintegy ollyan formát tenne mint 
az Deákoknál az Inquam vagy Inquit (? ): Hogy a Gallust és 
Krassust accentussal irta okát fel találni nem tudom. Hogy az 
Több jobb a Többinél azt magamis ugy tartom. 

" R a j n i s József (1741-1812) jezsuita szerzetes, költő'. A Magyar 
Múzeum 1799-1789 évi számairól írt bírálatára Batsányi János nyílt 
levélben válaszolt (Magyar Museum, 1789. I. 273-330 . ) 

2 0 Valószínűleg Szilágyi Sámuel (1719-1785) író, fordító, püspök 
verseiről tesz említést Ráday. 
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Ráday Gedeon levele Arar.ka Györgyhöz 
Pesth die 30a Januar 790. 

Méltóságos Ur! 

Esztendő napi köszöntését illendő tisztelettel vettem s' rá 
részemrülis mind azokat a' jókat valamit tulajdon maga az Ur 
magának kívánhat szivem szerént bé tellyesitteni kívánom. 
Acadamiakrol haza jövö Tiszteletes Incze21 Uramtul meg 
küldöttem az Museumnak harmadik Negyedétis az Urnák, 
Tiszteletes Zilai Uram kezéhez, több másoknak adandó 
exemplarokkal edgyütt. Az Negyedik darabjais a' Museumnak, 
úgymint az első Kötetnek utolsó része már nyomtatodik. 
Ebben az Ur részérül Négy darab fog bé menni, mellyek közül 
az Elsőt én küldöttem meg Kassára, melly iránt egyik levelem-
ben már emlékeztem is, s' az azon levelemre adott, s' Úri 
válaszszában bővebben le irt szabadtság szerént. bátorkodtam 
változtatniis benne valamit; de egyedül tsak a' vers titulussára 
és az benne nevezett Nevekre való nézve, amint az utolso 
rendbeli változtatásomról már még ez előtt az Urnák irtam 
volt. Az három következendő verseit az Urnák az Kassaiak 
magok tették bé, hihető az Ur engedelmével, mellyet arra 
nékiek adott, s' talám ugyan ezen meg engedéssel, bátorkodtak 
az Ur nevétis a' verseknek alája tenni, melly mivel ugy jött ide 
Pestre a' nyomtatás kedvéért kezemhez, énis azt tsak meg 
hagytam. Kazinczy Ur még sem küldötte az Ur több verseit 
hozzám. Azomban álhatatossan maradok 

A Méltoságos Urnák I g a z Köteles Szolgaja 

B. Id. Ráday Gedeon 

Cimzés: Dr. Pesth Monsieur Monsieur George de Aranka 
Assesseur de la Table Judiciaire Kolosvar par Szeben 
Retour 

M. Vásárhely 

2 1 Incze Sámuel, ( t l806-ban) református pap és esperes, az erdélyi 
ref. egyház főjegyzője, tanulmányait Svájcban végezte. 
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Ráday Gedeon levele Aranka Györgyhöz 

Pesth 16a Febr. 790. 
Méltóságos Ur! 

Ezen levelemet leg inkább azért küldöm az Umak, hogy 
Kazinczy Uram már kezemhez küldötte a' Magyar Parnassus-
nak második darabját, és igy nem lesz szükség azon Urat az 
iránt emlékeztetni. Az kezemhez küldött könyvetske kék 
papirosra van irva, s' ugy gondolom, hogy az Urtol Kassára 
küldött originális kéz irás lészen; mellyet mitsoda alkalmatos-
sággal és mikor külgyek viszsza el várom az Ur rendelését az 
iránt: Bátorkodom mindazonáltal addigis azt magamnak le 
iratni. Iija Kazinczy Ur aztis, hogy az Orpheussa nyomtatás 
alatt vagyon már, és hogy abban az Ur munkáibúi bé iktatta-
tott egy néhányat. Reménylem vette az Ur azon levelemet, 
mellyben irtam hogy az Museum harmadik Negyedét, most 
Academiákrul viszsza jött T. Incze Uramtul meg küldöttem 
még ez előtt egy néhány hetekkel, már most a' Negyedik Ne-
gyed is a' nyomtató keze alá adatott, Azomban minden illendő-
séggel maradok 

Az Méltóságos Umak 
Igen Köteles Szolgája 
B. Id. Ráday Gedeon 

P, S. T. Intze Uramtúl meg küldöttem T. Professor Kovásznai 
Uramnak, a' Murányi Venus még 1654-ben in qto ki jött 
editioját szeretném tudni ha vette é. 

Cimzés: De Pesth Monsieur Monsieur George de Aranka 
Assesseur de la Table Judiciaire M. Vásárhely. Aranka 
megjegyzése: Válaszoltam 4. Marty. 
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Ráday Gedeon levele Arar.ka Györgyhöz 

Pesth die 21a April 790. 

Méltoságos Ur! 

Ma hozzám jővén Méltoságos Gróf Teleky Jósef Ur Praefec-
tussa22 jelentette, hogy arra kérettetett volna, hogy az melly 
versei az Urnák Kazinczy Ur által kezemhez kiildettenek, azo-
kat alkalmatosság adattatván szolgáltatná Erdélybe. Amit az én 
kezemhez küldött Kazinczy Uram az a' Magyar Parnassusnak 
harmadik darabja; a Versek kék papirosra vágynák irva; ennél 
többet Kazinczy Uram kezemhez nem küldött: mert az Julia 
Ovidiushoz irt leveleiről azt irta, hogy ha az Ur meg fogja 
engedni, azon versben irt leveleket ki fogná nyomtattatni; ezen 
okbul Kazinczy Urnái azoknak meg küldését tovább nemis 
sürgettem. Térek ujabban az Magyar Parnassus harmadik 
darabjára, meg kell vallanom, hogy ebbül szeretnék valamelly 
darabokat, (: hanem az egész könyvetis:) magam számára le 
iratni; s' minthogy Praefectus Uram azt mondgya hogy tsak 
Májusban lészen alkalmatossága, hogy a' könyvetskét bé küld-
hesse, addig tehát igyekezni fogok, valamelly versetskéket 
belőle le iratni. Ha pedig arra reá nem érkezném, és hamarább 
adván elő valamelly alkalmatosság magát, ezen esetben, tsak 
ugyan kezében fogom adni Praefectus Uramnak a' könyvets-
két: hanem ki kérem az Urtol, hogy illyen történetben, talállya 
módgyát, hogy valamelly Vásárhelyi jó iro Deák számomra le 
Írhassa, kitőlis a' fizetést nem fogom szánni; minthogy már az 
Parnaszszus két első darabja az Ur jo akarattyábol le irva nálam 
vagyon. 

A Museumnak harmadik és negyedik darabját az Ur szá-
márais meg küldöttem; az elsőt: (amint már más levelembenis 

2 2 Nem tudni, hogy ki volt Teleki József jószágigazgatója. Talán 
Mátyásy József népies költő, aki ez idő tájt Teleki titkára volt. 
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írtam:) T. Incze Uramtul, a negyedikét Veres Jósef Uramtul: 
mind a' két negyedre nézve T. Professor Zilai Uramhoz bő-
vebben irtam levelemben, mellyreis provocalom magamat s" 
álhatatossan maradok 

Az Méltóságos Urnák 
Igaz Kedves Szolgája 
B. Id. Ráday Gedeon 

Cimzés: De Pest Monsieur Monsieur George de Aranka 
Conseiller per Clausenburg M Vásárhely 

Ráday Gedeon levele Aranka Györgyhöz 

Pétzel. die 20. Apr. 791 

Méltoságos Ur! 

Uri érdemes levelit vettem minden illendőséggel azon három 
darab nyomtatványokkal edgyütt. Ditsiretes az Erdélyi, nyel-
vűnket fel-emelni szándékozo Uraknak igyekezete, melly talám 
még hamarébb fog lábra kapni Erdélyben mint nálunk: mert 
itten sokan igen sokat akarnak, melly-is kiváltképpen Révai 
munkájából ki tettszik, akiis majd tsak nem minden Tudo-
mányokra nézve ki terjeszti a' Társaságot, mellynek semmi jó 
folyamattyát reményleni nem lehet, mivel az ö projectumához 
képest az a' kevés Szám annyi féle Tudományoknak eleget 
nem tehet: jobb vólt vólna azért tsak a' nyelv mivelése mellett 
maradni, mint Frantzia Országbanis azon a' végre választott 
Negyven Személynek tsak arra vagyon gondja. A' tőbb Párisi 
Társaságok, nevezetessen a' kettő más Tudományokban fog-
lalatoskodnak. Ha kellene még az nyelv pallérozóin kivül vala-
melly Társaságot fel állítani, leg helyessebbnek itilném ehez 
adni; az Pater Szluha23 projectumát, hogy még egy ollyan 

2 3 Pater Szluha =Szluha György, jezsuita, nagyváradi tanító, később 
szekszárdi plébános. 1790-ben a következő írása jelent meg: „Puncto et 
animadversiones pro rei títterariae per incl. Reg. Hungáriáé partesque 
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Társaság állittodnék fel, mellynek főbb gondgya a Naturalis 
Historia[ra] volna, és a'- két Országban lévő Természet tsudáit 
és Szüleménnyeit adná elő, s' azokat hozná nagyobb világos-
ságra: Ha ehez még az Erdélyi és Magyar Országi Históriákat és 
régiségeket (: mellyek eddig tsak Manusciptumban vóltanak:) 
nyomtatásban ki adni szándékozo Társaság járulna ugy tartom 
hogy ezzel az három Társasággal bé érhetné most előre Magyar 
Ország. 

Köszönöm külőnőssen, hogy az Ur engemetis méltónak 
itélt, hogy ezen utolszor nevezett Társaságban bé áljak, melly-
tül nemis vagyok idegen, tsak hogy mindek előtte magamat 
állandóképpen iránta meg határoznám, ezen kettő iránt szeret-
nék jó előre tudósittást venni. 1° Catalogussait azon Manus-
eriptumoknak, mellyek már ollyan készszen és bizonyossan 
meg vágynák, hogy kérdés nélkül kiis nyomtatódhatnak. 2° Ha 
nem személlyessenis leg-alább számokra nézve örömest tudnám 
aztán ha alkalmas számmal vannak-é már, akik magok ebben a' 
Társaságban kivánnyák adni, mert abban lehetne meg itilni, 
ennek a Társaságnak állandó előmenetelét, vagy hátra-
maradását. Az mi az magamnál lévő Manuscriptumokat illeti; 
nem gondolhatnám, hogy nállam ollyanok lehetnének az 
mellyek Erdélyben ne existálnának, minthogy ezekkel Erdély 
mindenkor Magyar Ország felett ditsekedhetett. Ami Erdély-
ben talám nem találtathatik, (: a' mennyire most eszemben 
jutnak:) ezek volnának, Parschitius deák nyelven írt Magyar 
Ország Geographiája, melly tulajdon maga Manuscriptumábol 
van nálam. 2° Bél Mátyás némelly Magyar Országi leg régibb 
időket illető Originális Historiáji; ugy némelly egyébb munkái, 
úgymint de Re Rustica Hungarorum; de Re Vestiaria Hun-
garorum; az Hegy ally ai és Sopronyi Szőllöröl deák nyelven \a 

eidem adnexa emendatione et meliori scholarum cath. institutione 
patriae patribus oblata á G. Szl. A mű nagy része a tanítási módszerek 
javításával foglalkozik; de síkra száll egy természettudományi társulat 
alapítása érdekében. Erre céloz Ráday. 
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Magyar Országi Bányákról s' tőbb illyen félék; végezetre a Tu-
dósokkal való correspondentiai; mindezeket Lipsiaban vettem 
Licitation, s' az Auctornak tulajdon maga keze irásai 3° Talám 
még Erdélyben ritka leszsz Püspök Bornemisza1 г'л Manuscip-
tuma, kiis Rudolf Császár parantsolattyából küldetett Erdély-
ben; az munka leg inkább Cameralás observatiokat illet; ezen 
Manuscriptumot mikor Erdélyben voltam emlegetni nem 
hallottam. Ha az Erdélyi Manusciptumoknak fellyebb emiitett 
Catalogussát vehetem, akkor kész leszek, ha magamnál ollyan 
lészen (: melly azok között nints:) a' magaméibul azok számát 
szaporítani, addigis pedig Manuscriptumim Catalogussát, le 
fogom külőnőssen iratni, minthogy azok iránt másoktulis sok-
szor kérdeztettem. 

Méltóztatik az Ur az irántis irni, hogy kezemnél lévő verseit 
küldeném Mél[tosá]gos Grof Rédey2 4 Ur által viszsza. Tut-
tomra az Urnák ollyan versei, mellyeket viszsza kivánt volna, 
nállam két darabnál több nem vólt, edgyik az Időnek négy 
részeirül vagy inkább a Napnak, de ezt az Ur rendelésébül 
Kazinczy Ur kezéhez küldöttem. Második illyen Titulus alatt: 
Magyar Parnassus Virágjai I I . d l k Darab, ennek első Darabját 
még az előtt iratta-le az Ur (: amint levele tartya:) számomra, 
melly nagyobb részént mások verseiből áll, de történetből az 
utolján oda tett Laistrom szerént, három vagy négy darab ki 
maradott abból, mellyeknek idővel való meg küldését, jelen-
tésemre ajánlottais az Ur; Harmadik darab volna még in Prosa, 
az Gallya Rabnak fordittása, ezt ha az Ur viszsza kivánnya el 
küldhettem, ha pedig azt ki akarja az Ur nyomtattatni az ide 
való Könyv nyomtatók az Urnák költsége nélkül ki nyom-

2 3^Bornemisza (Abstenius) Pál (1499-1579) erdélyi püspök 
kéziratos munkája (De proventibus Reg. in Transilvania), amelyről az 
erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság munkáinak első darabja, Szeben 
1796. című kiadványban történik említés. 192. 

2 4 Valószínűleg gr. Rhédei László, erdőszentgyörgyi birtokosról van 
szó. 

10 Irodalomtörténet 1981/3 
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tattyák. Az Ur Juliájais2 5 amint hallom már ki van nyomtatva 
Kassán. Grof Rédey Ur Bétsbe ment, hanem ajánlotta magát 
egy Szabó András nevezetű Doctor Ur, kinekis Fogarasra van 
hivatalja, hogy mintegy két hét múlva ezután, Erdélybe való 
viszsza tértébe az kivánt Manuscriptumot meg viszi. Ezek 
mellett álhatatossan maradok 

Az Mél[tosá]gos Urnák 
Igaz köteles Szolgája 

Ráday Gedeon 

P. S. Levelemben emiitett Szabó Uram által meg fogom 
küldeni a Museumnakis még hátra levő darabjátt; ugy az 
Orfeusnak minden eddig ki jött Részeiből küldök. Azon 
Parschitius2 5 / a kirül emlékeztem, főbb képpen az antiquitá-
sokra és Inscriptiokra vigyáz a Geographiájában. 

Gróf id. Ráday Gedeon levele Aranka Györgyhöz 

Pesth die 22a May 791. 
Méltoságos Ur! 

Az mit 20a May datált* levelemben Ígértem — most már 
valósággal tellyesitem, mert mai napon indult uttyára levelem-
ben emiitett Doctor Szabó Uram. Ezek mellett álhatatossan 
maradok 

Az Méltóságos Urnák 
Igaz Köteles Szolgája 
G. Id. Ráday Gedeon 

*elírás a május 20-i dátum: valójában az április 20-i levélről van szó. 
2 s Julia levelei Ovidiushoz. Fordította Aranka György. Kassán. 

1790. (Lezay-Marnézia Charlotte-Antoinette de Bressay művét 
szelídítette meg Aranka, de a kassai cenzor elutasította, majd Kazinczy 
közbenjárására a pesti cenzor hagyta jóvá. A kortársak egy része 
elítélőleg nyilatkozott a műről.) 

2 5 'aParschitius Christopherus: Descriptio Hungáriáé 1697. latin 
nyelvű kézirat. 311. p. Lelőhely: Ráday levéltár, K.O.l . jelzet . (Magyar 
Ország Geográfiája). 
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P. S. Az Orpheusnak Juliusbeli Negyedjében igen nagy hibát 
ejtett az Typographus az 290d i k 291 d i k 292-és 93 d i k levele-
ken. Tsudálkozom, hogy nézhette el Kazinczy Uram ezt a' 
szembetűnő botlást, minden rendnek tsak az első syllabaji 
lévén ki nyomtatva, mellyet Aedippus'6 sem tudna meg 
magyarázni. 2° A Museumbol köttetlen maradt fél árkus a' 
szükséges Titulussal edgyűtt, az I s 0 Köttetnek I s 0 Negyed-
gyéhez való. 

Grófid. Ráday Gedeon levele Aranka Gyórg)>höz 

Méltóságos Ur, 
Bizodalmas jó Uram! 

Már kezemhez küldettenek Bétsből mind a Budai Basa,2 7 

mind az Ujmodi Gonosztevő, mellyeket az Ur Jo akarattyának 
különössen köszönök. Reménylem hogy kapta már eddig az Ur 
a Museum iránt való uj tudositást, melly tudósításból [1 szó 
olvashatatlan] ki hagyattanak Maros Vásárhelly és Enyed én 
Batsányi Uramnak javasoltam, hogy ezen helyeken is jó vólna 
egy kis Depositoriumot a Museumnak tartani, fői bátorkodtam 
azzal is biztosítani a Kassaiakat, hogy reménylem, hogy 
Enyeden T. Benkő Ferencz28 Uram, M. Vásárhelyen pedig 
vagy az Ur maga vagy Professor Zilai Uram fogjak acceptálni az 
előre fizetendő Praenumeratio perceptioját és az Museum 

2 6 Aedippus=Oidipus: Laios és Iokaszté fia, aki kutatta születésének 
rejtélyét (gör. mitológia) 

21 A' budai basa. Frantziábol fordította Aranka György. Bétsben, 
1791. (Gingius de Moiry, Victor: Le bacha de Bude) 

" B e n k ő Ferenc (1745-1816) Jénában és Göttingában tanult, ev. 
ref. lelkész előbb Nagyszebenben, majd 1790-től Nagyenyeden a termé-
szetrajz, földleírás és a német nyelv professzora. 

10* 
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D e p o s i t o r i u m á t : ugyan ez t e h á t m o s t f ő czél ja Leve lemnek , 
hogy m e g t u d h a s s a m az t , ha az Kassa iaknak t e t t í g é r e t e m h e z 's 
a j á n l á s o m h o z b i zha tom-é? Ezek mel le t t á l h a t a t o s s a n m a r a d o k 

A Mlgos U m a k 
Pes ten die 2 6 a 9 b l 7 9 1 

igaz k ö t e l e s Szolgája 
Gr. Id . R á d a y Gedeon 

P. S. Ha n e m vet te vo lna m é g a ' Mélgos Ur a ' Kassa iak to l az 
f e l l yebb e m i i t e t t u j t u d o s i t t á s t a ' Museum i r á n t , én azt T. 
B e n k ő F e r e n t z U r a m n a k leve lemhez a c c l u d a l t a m ; s' ugy 
r e m é n y l e m hogy vagy Kassán , vagy S z e b e n b e n k a p h a t ó lesz, 
m e r t e z e k D e p o s i t o r i u m he lye i a Museumra nézve . Ha pedig az 
Urnák o t t a n i s kapn i a lka lma tos ságo t n e m volna , t a l á m találok 
még i t t Pes ten egy e x e m p l a r t , me l lye t meg k ü l d h e s s e k . 

Közli: ENYEDI SÁNDOR 

h a z a t é r t l e v e l e k . . . 

A huszadik század első' felének nagy magyar tudósai között kiemel-
kedő' hely illeti meg Révész Gézát,1 a kísérleti lélektan világhírű kép-
viselőjét. Révész a millennium évében érettségizett a Markó utcai gim-
náziumban, majd jogot végzett, de azonnal átpártolt a pszichológiához 
és Göttingában folytatta ilyen irányú tanulmányait. 1908-ban nevezték 
ki a budapesti egyetem magántanárává, tíz évvel később már rendkívüli, 
majd a Tanácsköztársaság alatt nyilvános rendes tanárrá. Az ő nevéhez 
fűződik az első hazai egyetemi kísérleti lélektani tanszék és intézet 
felállítása. 

Amikor a Horthy-kormány mindkettő működését beszüntette, 
Révész önként választotta az emigrációt. Előbb Németországba ment, 
majd 1921-ben végleg Hollandiában telepedett le. Itt rövidesen meg-

1 Révész Géza 1878-ban született Siófokon és 1955-ben halt meg 
Amszterdamban. Életrajzi adatait és főbb munkáit lásd az Életrajzi 
Lexikon II. Bp. 1969. 512 -513 . 


