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ARANKA GYÖRGY LEVELEI 
RÊVAI MIKLÓSHOZ 

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság 1794-ben ún. Jelentő levél-
ben tudatta a társaság megalapítását. Ilyen körlevelet kapott Révai 
Miklós (1750-1807) nyelvész, költő is;1 aki korábban több ízben siker-
telenül fáradozott hasonlójellegű pesti társaság megalapításán. 

Az erdélyi társaság titoknoka, Aranka György külön levélben meg-
kereste Révait,2 s közvetett nyomokból arra lehet következtetni, hogy 
kettejük levelezése nem szakadt meg, mégis az évek folyamán való-
színűleg tetemesre nőtt levelezésből alig egy Révai-levél jelent meg, igaz 
ez két ízben is.3 

Aranka György a társaság egyik széles körben terjesztett dokumen-
tumában megemlékezett Révai példamutató tudós társasági törekvései-
ről,4 s amikor az erdélyiek eljutnak első kiadványuk5 megjelenéséig, a 
kötet egyik bírálójaként („recenzenseként") Révait kérik fel.6 Mégis 
mind ez ideig vajmi keveset sikerült feltárni a társaság és Révai kapcsola-
táról, s a Révairól készült vaskos múlt századi monográfia7 erről a 
kapcsolatról említést sem tesz. Homály fedi Révai-Aranka barátságát 
is, ami nagyrészt azzal magyarázható, hogy a hányatott sorsú Révai 
gyakori állásváltoztatásai és költözködései nem kedveztek az irodalmi 
becsű dokumentumok megőrzésének. A helyzet gyökeresen csak akkor 
változott meg, amikor Révai 1802-ben Budára került, ahol élete utolsó 
éveit tölti. Révai hagyatékában 1803-tól kezdődően összesen 7 Aranka-
levél maradt meg, amelyek ismeretlenek a szakirodalomban. Közzé-

'OSzK Kt. Quart. Lat. 2225. B. 43. 
2 Rohonyi Zoltán: Aranka György levelezése. Allamvizsgai dolgozat. 

Babes-Bolyai Egyetem. Kolozsvár, 1966. A lajstromozott levelek között 
a 320. számú. (1794. december 1-én írt Aranka-levél. Lelőhelye ismeret-
len.) 

3Csűry Bálint közölte kétszer is Révai Arankához írott 1804. de-
cember 26-i levelét. ItK, 1935. 185. - Magyar Nyelv, 1939. 2 9 6 - 2 9 7 . 

4Jancsó Elemér: Az Erdélyi Nyelvmivelő Társaság iratai. Bukarest, 
1955. 121. 

5 A Magyar Nyelvmívelő Társaság munkáinak első darabja. Szeben-
ben, Nyomtattatott Hochmeister Márton betűivel 1796. 

6 Jancsó i. m. 239. 1. A társaság 1797. július 29-i jegyzőkönyve. 
'Bánóczi József: Révai Miklós élete és munkái. Bp. 1879. E kérdést 

Csaplár Benedek műve sem tárgyalja. Révai Miklós élete. 1 - 4 . Bp. 
1881-1889 . 
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tételük nyomán sikerül bepillantást nyerni Aranka ekkori életébe, 
érdeklődési körébe, s ugyanakkor Révairól is szerezhetünk érdekes in-
formációkat. 

A levelek meglepetése, hogy már szóba sem kerül az Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság, holott mindkettőjük szívügye volt a tudományos 
élet szervezeti kereteinek a megteremtése. A részletek ismeretében e 
furcsaság azonban megmagyarázható: a társaság még működik ugyan, de 
már hanyatló korszakába jutott, s tevékenységében a nyelvművelés, a 
nyelvészeti problémák tudományos megvitatása háttérbe szorult. 
Aranka György ugyan újra a társaság titoknokaként szerepel, de a funk-
ció már elsősorban tiszteletbeli. A társaság ügyeit mások irányítják, sa 
19. század első éveiben mások a módszerek is. A társaság üléseiről -
ellentétben a kezdeti évekkel - csak felületes feljegyzések készülnek, s 
a pár mondatos jegyzőkönyvek megerősítik, hogy Aranka befolyása az 
ügyek irányítására megcsappant. Ezért a kettejük levelezésében a fő 
helyet a munkásságukkal kapcsolatos információk kicserélése tölti be. 
Aranka a Révaihoz fűződő barátságát arra is felhasználja, hogy Pestről 
értesüléseket szerezzen a megjelenő új könyvekről, sőt barátja közben-
járását kéri a megjelenő könyvek megszerzéséhez. Közli néhány friss 
költeményét, s ugyanakkor elégtétellel nyugtázza Révai irodalmi és 
nyelvészeti munkásságának hozzá eljutó dokumentumait. Aranka sorai-
ból kiderül, hogy Révai nyelvészeti munkássága nem maradt ismeretlen 
az erdélyi ismerősök között, s ő maga pedig meghajtja az elismerés 
zászlaját Révai feltűnést és vihart keltő művei előtt. Aggodalommal 
töltik el Révai barátait - köztük Arankát is - a betegségéről szállingózó 
hírek. Aranka filozófiai kérdések tanulmányozásába merül - hátat for-
dítva a cselekvő, szervező szerepnek - , de meditativ magányában nyo-
mon követi mindazt, ami a tudományos életben történik. A Révai— 
Verseghy-féle nyelvészeti vitában helyesli a disputát, azonban sommásan 
foglal állást (vagy kitér a határozott állásfoglalás elől? ): „A sok kérdé-
sek kőzőtt egyiteknek sincsen mindenben igaza" - s ebben Aranka 
aligha tévedhetett. Örömmel tudósítja barátját verskötetének közeli 
megjelenéséről,8 s hiába ígéri anyagi gondokkal küszködő barátjának, 
hogy „választott helyekre" juttatja el Révai „segedelem kérő jelenté-
sét", Révai bekövetkezett halála miatt a közbenjárásnak aligha lehetett 
foganatja. 

Az itt közzétett 7 Aranka-levél utalásaiból világos, hogy Révai sem 
maradt adós a válaszokkal, amelyek - az emiitett egy kivételével -
felkutatásra várnak. 

8 Aranka György Elme játékjai Nagy-Váradon, 1806. 
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A levelekhez mellékelt költemények közlésétó'l eltekintettünk, s 
Aranka leveleit betűhíven közöljük, respektálva Aranka sajátos, a szoká-
sostól olykor eléggé eltérő' helyesírását. 

1. 

M Vásárhely 24. Oct. 1803.9 

Révait Aranka öleli! 
Ujj kóborlásaimból most térek meg Barátaim karjai közül; 

és a' Kecskés Ur10 Levelével örömmel veszem a' Tiédet is. Na-
gyonn megijettem volt, az Ujjság Levelekbenn 's a' Hirradás-
bann jelentett gyengélkedéseidenn. Köszönöm hogy meg vi-
gasztaltál. Szeress azzal engemet, és élly sikáig: 's mig élsz, 
szeress engemet. Igen akarom hogy azén jo Barátom Szombati 
Ur11 lett az a' szerencsés, a'ki rajtad segillett: mond nékie 
ezért köszönetemet, és tedd bizonyossá változhatatlan Tiszte-
letemről. Alig várom, hogy becses könyvedet vegyem. Régen 
fenn vagyon nálam Neved a' Szép Magyar Elmék és nagy igye-
kezetü hasznos Hazafiak közé irva. A' Jegenyei Plébánusrol12  

hires régi Kéz Irásbann való Énekről a' Könyörgésröl semmit 
sem tudhatok. írok iránta, és nemfogok semmit elszalasztani 
hogy megszereshessem. Azombann legjobbann gondoltad irán-
ta a' M[élto]s[á]gos Püspök Mártonffi Ur13 Ex[ellentiá]jához 
folyamodni. Esméred Ocsovszki Urat!14 A'hétenn fogindulni; 
tőle némely versbefoglalt gondolatomat küldem; közöld In-

'OSzK Kt. Quart. Lat. 2225. A/263. 
'"Kecskés Ur - Kecskés László, kapitány, aki 1803-tól levelezett 

Arankával. 
1 1 Cseh Szombati József (1748-1815) . írók, művészek körében 

népszerű, a maga korában elismert pesti orvos, aki Révait gyógykezelte. 
1 2 Bartalits nevű plébános, aki Mártonfi József erdélyi katolikus 

püspök közlése szerint (OSZK. Quart. Lat. 2225.B.333) 1804-ben meg-
tébolyodott, kéziratai elvesztek. 

13Mártonfi József (1746-1815) . Erdély művelődését anyagilag is 
pártoló katolikus püspöke, Révai jó barátja. 

1 4 Ocsovszki Pál, az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság tagja, 
Teleki Ferenc nevelője, majd apjának, Teleki Sámuelnek bécsi könyvtár-
noka. 
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surgens Kapitány Proud ( ? ) . . . Kecskés Urralis, a'kit én igen 
szeretek, és becsüllök. Némely könyveknek vételit bíztam rá; 
ezeknek árrátis ki küldöm, Tégedis foglak némelyekre kérni, 
erreis pénzt küldvén, ölellek esmét, és kérlek esmét: Fogagy 
Szot! Légy Jo Egésségbe! 

(Melléklet egy vers: 1803. Bucsuzo Hátszegtől.) 

2. 

MVásárhely 24. Oct. 1983.1 s 

Kedves Révaim! 
A' mi jo Barátunk Ocsovszki Ur kezébe adtam Rft. 50. 

ollyan kéréssel: hogy a' Pesti Commissioimra adjon által 
néked, a'mennyi illik. Ezek azok: 

lmo. Prof. Schédius Urnák16 küldök a' Zeitschriftekért 
restantiát 11 Rft. ezt add meg; ha pedig jelen nem lenne, vedd 
kezedhez addig mig haza jö. 

2do A' Schwartner Ur Statistikájábol,1 7 ha Kecskés úrra 
nem találtam volna bizni, 's megnem vette volna: vétess két 
exemplárt. 

3tio. Ugy. ha még nincs véve, vetesd meg a' Szirmai Munká-
ját Zemplin Vármegyéről.18 Ha ki jött. mind a' két darabot. 

4ro. A' Kaprinai19 Diplomatikáját sub Reg. Mathia 2 
darabot 

1 5 OSzK Kt. Quart. Lat. 2225.A. 2 6 4 - 2 6 5 . 
"Schédius Lajos ( 1 7 6 8 - 1 8 4 7 ) az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 

Társaság tagja, a társaság pesti megbízottja, egyetemi tanár, 1802 -1804 
között szerkesztette a Zeitschrift von und für Ungern című folyóiratot. 

"Schwartner Márton (1759-1823) statisztikus. Statistik des 
Königreichs Ungarn című 1798-ban Pest-Budán megjelentetett könyvé-
ró'l van szó. 

1 * Szirmay Antal ( 1 7 4 7 - 1 8 1 2 ) műve: Notitia topographica i comi-
tatus Zempléniensis. Edita et indicibus provisa industrie Martini Georgii 
Kovachich Budae, 1803. 

"Kaprinai István ( 1 7 1 4 - 1 7 8 5 ) valószínűleg a Hungarica diploma-
tica (Vindebonnae, 1767) című művéró'l van szó. 
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5to. Bárdosi20 Munkáját: Moldaviensis Decima Indagatio 
6to. Professor Schédius Ur által, v. másutt ha lehetne 

kapni, az első Ungrisches Magazinnak21 az utolso v. 4dik Da-
rabját. 

7mo. A' Fabchich22 Poétáira 2 Exemplarra praenumerály, 
v. ha ki jött vedd meg. De Ha még ki nem jött, csak pénz 
nélkül jelencsd az én nevemet előre, 's mikor ki jö fizesd ki. 

8no. A' Katona Critica Históriájából23 hibáznak nálam 
Tomuli: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. az az ordine 33-40 

8 Darab. Szerezd meg. 
Ha mivel ados maradnék ird meg; vagyszolly azénjo Bará-

tommal Kapitány Eszterháziánus Procurator Kecskés Úrral 
hogy fizesse ki ha siető. Bé kell köttetni őket kemény kék 
taplába (?); a' Szélek legyen sárga; ugy a'czédulais a' sarkokonn. 

Kedves Barátom! Ha egésséged, környülállásod nem enged-
nék hogy nékem szolgálly: bizd az Érdemes Kecskés Úrra. De 
ha magad veszedis a' dolgot; mikor készek lesznek tudosits 
engem mindenekről és a' Könyveket addáltal Kecskés Urnák; 
a'kit különösönn tisztelek. 

Gyarmati24 a' mi Barátunk a' Zilahi Ref. Oskolába Profes-
sor. Élly szerencsésen. 

Aranka György 
(Melléklet: vers, az előző levél verséhez tartozik, folytatás. 

Rossz kézirattári számozás!) 

2 "Bárdosi János ( f i 8 1 9 ) megyei törvényszéki ülnök említett 
munkájának a pontos címe: Moldovensis vei Szepsiensis decimae indaga-
tio et proxima Terrae Scipusiensis, et huic ennexarum sacro-profano-
rum jurisdictionum evolutio. Posonii, 1802. 

2 1 Az Ungarisches Magazin Pozsonyban 1781-tó'l 1787-ig jelent meg 
Windisch Károly Gottlieb szerkesztésében. 

2 2Fabchich József ( 1 7 5 3 - 1 8 0 9 ) több műve közül nem tudni me-
lyikre történik utalás. 

2 'Katona István (1732-1811) bölcseleti doktor: História critica 
priorum Hungáriáé ducum, ex fide domesticorum et exterorum scrip-
torum concinnata. Pestini, 1 7 7 8 - 1 7 8 0 . 1 - I V . k. 

2 4 Gyarmathi Sámuel ( 1 7 5 1 - 1 8 3 0 ) híres nyelvész. 
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3. 
MVásárhely 1 Febr. 1804.25 

Drága Kedves Barátom Uram! 
Az Ur drága Baráttságának Jeleit: Becses Levelét és hozzá 

hasonlíthatatlan tudós szép Munkáját, A' Magyar Régiségek 
első Darabját26 igen kedvesenn vettem. Az Egek segillyék 
többreis nemes Igyekezeteit Nemzetünk díszére és örömére! 
Most igen röviden irhatok a' Szolgálat és Gr[óf] Teleki Josef2 7 

Urnák indulása időt nemengedvén; azt a' hitván 8 xrt [kraj-
cárt] nem fogom sajnálni hogy az Ur Érd[emes] Baráttságát 
hasonlo szívességgel viszontagolhassam. Ajánlom Hazánk Ja-
vára szentelt drága Életét az Egeknek és magamat tapasztalt 
drága Baráttságába, lévén különös tisztelettel 

A' Tisztelendő Urnák 
igen alázatos Szolgája 

Aranka György 

4. 
MVásárhely 1 July 1804.28 

Tisztelendő Tudós Ur, 
Drága Kedves Barátom Uram! 
Amoenitates Litteratura Hungc.29 az én kevés Könyveim 

között a' legelső Könyv nem gyözöm az írónak az Tudomá-
nyát és Szorgalmatosságát csudálni; 's a' Munkának tökélle-
tességeit becsülni. Bár érzékeny lehetne hozzájok az Haza 's a' 
Nemzet! Kérem Kedves Tiszt[elendő] Ur tegye ezt az örömöt 
nekem, és küldje meg ha ki jő, a' második Darabjátis. 

Énis Kis István30 Pesti Könyvárus kezébe küldvén apróság 
Munkácskáimnak első Darabocskáját. Kérem azta' Barátságát 

2 5OSzK Kt. Quart. Lat. 2225 A/295 . 
2 6 Antiquitates literaturae hungaricae. Volum I. Pesthini, 1803. 
2 1 Teleki József (1777-1817) főkormányszéki tanácsos. 
2 8OSzK Kt. Quart. Lat. 2225 A . /339 . 
2 9 Lásd a 26. sz. jegyzetet! 
3 0 Kis István ( f i 805) pesti könyvkereskedő. 
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Kedves Tisztfelendő] Ur, ne sajnállya ügyelni réája. Által men-
té a' Censuránn, és hogy mint van dolga; arról tudósítani. Ugy, 
ha Sajtó alá kelne, arrais Szemet tartani: hogy Szépenn jöjjen 
ki; és legyen jo Correctura. Mert Kis Istvántol semmi Tudó-
sítást nem vehetek. 

írtam Kis István Urnák, hogy küldje meg nekem ezeket. 
A' Tudós Palviot (? )3 1 a'mi ki jött, mind. 
A-Kis Tárat. (? ) 3 2 

Tolnai Sándor Urnák ujj Munkájját a' Lovakrol;33 talánn 
van fordítva magyarulis. ha nincsen pedig déákul. 

A' Dr. Lübeck Patriotisches Wochenblattját;34 és mi kijött, 
és praenumeráljon réája; talám van még pénzem nála, ha nin-
csen, küldökis v. ha szükség Tekfintetes] Bujanovich Ur35 

értem le teszi. 
Bátorkodom Kedves Tiszt[elendő] Ur baráttságát kérni, 

hogy ezeknek megküldésére Kis István Uramot ébressze. 
B[árö] Kecskés Urat igen szívesen köszöntöm, és drága Barátt-
ságába ajánlott, alázatos Tisztelettel vagyok 

A' Tisztelendő Professor Urnák 
alázatos Szolgája 
Aranka György 

5. 
MVásárhely 22. Jan. 1805.36 

Tisztelendő Tudós Ur, 
Kedves Barátom Uram! 

A' Tiszt[elendő] Urnák 26. Xbr- [december 26] hozzám 
bocsátott barátságos Levelét kimondhatatlan örömmel vettem: 

3 1 - 3 2 Ismeretlen művek! 
33Tolnai Sándor: A lovak külső szép vagy rut termetek és hibái 

megismeréséről és azoknak belső és külső betegségeik orvoslásáról. 
Pozsony és Pest, 1804. 

3 4 Patriotisches Wochenblatt für Ungern, Pesth, 1804. A lapot dr. 
Lübeck, Johann Carl szerkesztette. 

3 5 Bujanovich Lukács - akivel Aranka levelezett. 
3 6OSzK Kt. Quart. Lat. 2 2 2 5 £ . / 3 9 6 - 3 9 7 . 
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mint gyengélkedő Egéssége jobbra fordulásának csalhatatlan 
Jelét; 's drága Baráttságának megbecsülhetetlen zálogját. Az Ujj 
Esztendő szerencséltetésit ezer szíves jo kívánságokkal szive-
senn viszontagolom. 

A' Magyar Grammatikának két első részét3 7 egy darabba 
kötve, igenis, a'mint írtam volt, vettem. Ujjra köszönömis hogy 
méjj és széles Tudományának, azzal a' kincses Tárházával enge-
met megajándékozni méltóztatott. Nem olvashattam, és nem 
olvashatom, mert gyönyörüségbőlis elé veszem sokszor; se ezt, 
se az Antiquitásokat meg illetődés és érzékenység nélkül. Mert 
soha a'miolta a' Magyar Nyelv fenn van. annak Természeti 
Tulajdonságainak ki fejtésében ollyan érdemessé nem tette 
senki magát, mint a' Tiszt[elendő] Ur. 

Én éppenn most némelly Philosophiai gondolataimnak ki 
fejtegetésekenn dolgozom. Most a' vagyon a' kezem alatt: hogy 
a' Morál és Kegyesség; vagy a' Philosophiai és Keresztyén 
Morál különbözneké. és mibenn? Néha néha egyegy Verset 
irok. Ez az én egészségemnek Barométruma. Azért megbecsül-
löm. Ide teszek egyet; és magamat drága Baráttságába ajánlván 
vagyok 

A' Tisztelendő Urnák 
alázatos Szolgája Baráttya 

Aranka György 
6. 

Tudós Hazafi, és Professor Ur,3 8 

Kedves Uram Barátom! 
Engemet a' Tek[intetes] Ur, hozzá hasonlíthatatlan tudós 

Munkájival a' magyar litteraturábann, mégis szégyenitt; mert 
аЪёИ baráttságát viszontagolni nem tudom, mégis ujjit; mert 

3 7 Elaboratior grammatica hungarica. Ad genuinam patrii sermonis 
indolem fideliter exacta, affiniumque lingvarum adminiculis locupletius 
illustrata. 2 volumina, utrumque in totidem tomos subsidium. Pesthini, 
1803-1806 . 

3"OSzK Kt. Quart. Lat. 2225 B. /482. 

15 Irodalomtörténet 1984/3 
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olvasásokbann igen gyönyörködöm. Csak azon gyötrődöm, 
hogy drága egéssége mint szolgál? Hogy győzheti az erőss 
munkát? 

Az Isten segéllye, és tartsa meg drága, a' kőz Jora olly hasz-
nos és szükséges Életét; tartsa fenn Egésségét! 

Nálunk az egész Litteratura gyenge lábon kezd állani. A' 
Gr[óf] Gyulai39 tiszteletére irt versekből ide zárok hármat; 
méltóztassék a Tek[intetes] Ur mégadni; és drága Baráttságába 
ajánlott, különös szívességgel vagyok 

A' Tekintetes Urnák 
alázatos Szolgája 
Aranka György 

MVásárhely 27 July 1806. 

7. 
MVásárhely 5 Sept. 1806.40 

Kedves Barátom! 
Baráttságos Leveledet a'mellé zártakkal együtt örömmel és 

köszönettel vettem; és a másoknak szollokat részszerént meg 
adtam; részszerént bé jővén, megadom. Én éppen igen rosszul 
voltam, csak most kezdek lábra állani: de nagyon örvendem 
hogy az én barátom nem csak nem beteg, hanem egy bajnok-
hoz illő egésségelis bir; és a' bajvívás mezején viaskodik. Hogy 
Versegivel41 egymást olyan kényes és a' polgári társaságban 
nem szokott modonn fésülitek: én megvagyok elégedve véle. 
Mert tudom, hogy jámbor vitéz nagy Eleiteknekis, a' Gramma-
tikájoknak az volt szokások. A' sok kérdések kőzött egyitek-
nek sincsen mindenben igazza: de a' nyelv tulajdonsági a' meg-
hányás vetéssel mindenkor nyernek; 's az a' kicsiny meghábo-

3 9 Gyulai Ignác, horvátországi bán tiszteletére írott versekről van 
szó. 

4°OSzK Kt. Quart. Lat. 2225.B./496. 
41Verseghy Ferenc 1793-ban adta ki egyik nevezetes nyelvészeti 

művét, a Prolodiumot. Révai élesen szemben állt Verseghy egyes tételei-
vel, különösen éles ellentét keletkezett az ikes igék ügyében. 1 8 0 5 -
1806-ban több kötet röpirat jelent meg a két író tollából. 
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rodás, háborgás, és háborgattatás, talám a' Te gyenge egés-
ségednek fenn tartásárais szolgál ; leg alább sebnélkül viszitek a' 
fejeteket haza a' viadalból. 

Én még gyengeségem miatt a' Szép munkákat nem nézhet-
tem meg: meggyógyulván első dolgaim között lesz, hogy meg 
nézzem. Azombann a'kikkel közlöttem, azokközül némelyik 
igen szorgatott, hogy mondjam meg nekie, Mi az a' Latán. Elé 
vettem Kardost,42 meg néztük, a' 32 laponn fordul elé, a' 
33dikonn végződik. A' feljül irás: a' Latinban. Azutánn mind 
déákul van végig, a' Latánnak, mitsoda állat, v. articulus, vagy 
declinatio, conjugatio forma legyen egyszó sincs rola. Nem 
tudom a' jo Barátomat ki elégiteni, de csak azt vettem észre: 
hogy azért az egy szóért az egész tudós munkához kedvetlen-
séget kapott. Kedvesen veszem, hogy attól az ifiu tudós Urtol 
meg tudod, mit teszen? és tudósítasz rola. A' munkák külön-
ben mind igen tudós szép munkák, a'mennyiben eddig alkal-
matosság szerént beléjek nézhettem. Ollyan érdemes tanult és 
igyekező, 's Hazájok, nemzetek mellett buzgó Halgatokkal 
büszke lehetsz. 

Tedd azta' Baráttságot velem, és ajánld mind Halgatoidnak, 
mind Barátaidnak 's esmérőidnek a'kiadott kis munkátskámat, 
mely Pestenn árultatik. Majd többekkelis és szebbekkelis 
fogom, ha élek, szaporítani. Nevezetesenn 

Most nyomtattyák Nagyváradon a' Verseimet egykötet-
benn; Dienes napjára a' Debreczeni Vásárra kifognak jőni. 
Tedd figyelmetessé őket ezekreis előre; kivált képpen pedig a' 
Könyv Árusokat, 's azok kőzőtt Kis István és Insisoris4 3 Ura-
kat. 

4 2 Három, a Révai álláspontját védő röpirat közül kettőt maga Révai 
írt álnéven. Az egyik álneve: Fényfalvi Kardos Adorján. Ezúttal a hivat-
kozás a Fényfalvi Kardos-röpiratra történik. Aranka sem tudta, hogy ez 
álnév. 

4 3 Institoris - Institoris Mossóczy Károly pesti könyvárus. Aranka 
vele is levelezett. 

15» 
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Az által küldött nyelvetillető tudós darabokat énis igyek-
szem megesmértetni; és azt vélem, hogy nevezetesenn az Ige 
harmadik formájárol való kérdésben nem csak helybehagyást, 
hanem viaskodo Társokatis kaptok. 

A' Te Segedelem kérő jelentésedet pedig ollyan választott 
helyekre, mellyekhez inkább bizom, személyesenis fogom aján-
lani. Az Isten segélyen, kőz haszonra intézett Nemes és költsé-
ges igyekezeteidbenn Már nyugszom, és baráttságodba ajánlott, 
vagyok Kedves Barátom 

alázatos Szolgád, hiv Barátod 
Aranka György 

ENYEDlSÁNDOR 

BABITS MIHÁLY ISMERETLEN LEVELE 
ÉS JEGYZETE RÉVÉSZ GÉZÁHOZ 

Az Irodalomtörténet néhány éve már közölte Révész Gézának, a 
kísérleti lélektan világhírű professzorának a hagyatékából Bartók Béla, 
Lukács György, Balázs Béla hozzá írt addig ismeretlen leveleit,1 és már 
akkor jeleztük, várható a hagyaték néhány további értékes darabjának a 
felbukkanása. Ez a feltevésünk mostanra bizonyosságot nyert: egy isme-
retlen Babits-levél és hozzá csatlakozó jegyzetek kerültek most napvi-
lágra. Keletkezésük legvalószínűbbnek tartott ideje: 1918, legkésőbb 
1919 első fele. 

Babits Mihály és Révész Géza között - tudomásunk szerint - nem 
alakult ki szorosabb kontaktus, kapcsolatuk esetleges volt, a Magyar 
Filozófiai Társaságban viselt tagság révén egy-egy alkalmi találkozásra 
korlátozódott, aminek legfőbb oka az lehetett, hogy szakmai érdeklő-
désük és baráti körük különböző irányba kötötte le őket. 

Babits filozófia iránti érdeklődése és a filozófiai gondolkodás iránti 
fogékonysága - amelynek révén nem egy filozófussal került tartós 
viszonyba (többek között Szilasi Vilmossal) - közismert volt. Mint 
ahogy az is köztudott volt, hogy irodalomtörténeti írásaiban gyakran 

' Hazatért levelek. . . It, 1981/3. 




