
Horányi Elek, 
a lexikonszerző

„Provehimur non proemio, sed patrio amore.”

Horányi Elek a 18. századi irodalomtörténet-írásnak, historia litte ra -
riá nak kiemelkedő alakja, akit folytonosan idézünk, hivatkozási
alap — ám alakjáról, tevékenységéről keveset olvashatunk. Nincs
róla monográfia, munkamódszerének leírása éppúgy ritkán kerül
szóba, mint a piarista renden belüli, vagy a magyarországi tudo-
mányos körökben elfoglalt helye. Alább levelezésének összegyűj-
tése és tanulmányozása közben tapasztalt néhány megfigyelésem-
ről számolok be.1

A tudományos kutatás színterei a 18. században nem az egyete-
mek voltak, ott csak a szilárd, széleskörűen elfogadott ismereteket
tanították. A múlttal igényesen foglalkozó szakemberek tudós tár-
saságokban (is) tevékenykedtek, meghatározott rend szerint össze-
jöveteleket, megbeszéléseket tartottak, az eredményeket társasági
évkönyvekben, folyóiratokban tették közzé. A magyarországi tu-
dósok külföldi útjaik során találkoztak ezzel a gyakorlattal. Ameny-
nyiben tevékenységükkel fel tudták magukra hívni a figyelmet, kül-
földi tudós társaságok tagjaivá válhattak. Hazánkban hiányoztak a
kiemelkedő szerveződési gócok (királyi udvar, jelentős városok,
egyetemek), folyóiratok is csak a század utolsó harmadában tűn-
tek fel. A közös műveltség és annak latin nyelve az iskolázott és a
művelődést szívükön viselő személyeket közös respublica litteraria
(tudományos közélet) tagjaivá tették, akik egymással egyenrangú
félként érintkeztek. Levelek írásával egy-egy elhagyatottabb terü-
leten élő tag is megélhette saját fontosságát.

Horányi Elek a tudományos együttműködés áramkörébe a múlt
feltárási folyamatában végzett tevékenységével került be: elsősor-
ban írói lexikonainak összeállításával2 és történeti források kiadá-
sával.3 A történelmi kutatások élénkülésének Magyarországon több
sürgető oka volt. A hosszú török uralom alóli felszabadulás után fel
kellett mérni az ország helyzetét: a kormányzás megszervezése,
ezzel párhuzamosan egyének és intézmények birtokjogainak iga-
zolása éppúgy ösztönző erőt jelentett, mint a katolikus és protes-
táns felekezetek külföldről erősen támogatott missziós törekvései.
Ezen múltat feltáró munkában az ország hungarus4 értelmisége,
annak különböző nemzetiségű tagjai együtt dolgoztak a 18. század
utolsó harmadáig. Ráadásul az ország elmaradottságáról, sőt a tu-
dományok művelésére alkalmatlan voltáról olvashattak külföldi
forrásokban. Jakob Friedrich Reimann hallei tudós 1708-ban köz-
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zétett véleménye: „Ki tájékoztatna engem magyar írásokról és szer-
zőkről? Nem tudok senkiről, aki erre vállalkozhatnék. De nem is
hiszem, hogy bárki is fog írni valaha erről a témáról, avagy valami
különlegeset írhatna, hiszen a magyarok mindig is olyan termé-
szetűek voltak, hogy többre becsülték a jó lovat s a fényes szablyát
egy érdekes könyvnél.”5 Közel egy évszázadig jelentett ösztönzést
a nemzeti büszkeségen esett sérelem. A magyarországi műveltség
múltjának, a magyarországi tudományos eredményeknek rendsze-
rezett gyűjtése és közzététele e vélekedések cáfolatául is szolgált.
Korábbi előzmények után (különösen fontos Czvittinger Dávid
1711-ben megjelent kiadványa, a Specimen Hungariae literatae) a szá-
zad közepétől többen is országos adatgyűjtésbe kezdtek. Erdély-
ben Bod Péter még felekezeti elfogultsággal, magyarul;6 a piarista
Horányi Elek és a jezsuita Katona István egész országra kiterjedően,
latinul;7 Weszprémi István a múlt és jelen híres magyar- és erdély -
országi orvosairól kiadott köteteivel8 szerzett magának hírnevet.

18. századi tudósaink levelezésének ránk maradt töredékéből re-
konstruálhatjuk Horányi Elek tudományos kapcsolatainak egy részét,
művei létrejöttének adatgyűjtési folyamatát, körülményeit. A kor szak
tudóslevelezéseinek számbavétele, kiadása során egyre világosab-
ban kirajzolódik előttünk az a levelezési háló, amelynek Horányi
Elek is egyik sűrűsödési pontját jelenti. Levelezéséből eddig mind -
össze huszonegy személytől hatvan levelet sikerült összegyűjtenem.9

De már ebből is markánsan kirajzolódik munkamódszere, érezhe-
tővé válnak annak korlátai. Különösen kapcsolatrendszeréről, mun-
kásságának baráti és ellenséges megítéléséről kapunk adatokat.

A katolikus egyház és szervezetei kivették részüket a 18. századi
történeti munkákból. Nemcsak a jezsuiták tevékenységére, az álta-
luk összegyűjtött történeti forrásbázisra érdemes figyelnünk, ha -
nem észre kell vennünk, hogy a 18. század közepén a többi szerze-
tes rendnél és az egyházmegyéknél is gyakoriak a saját múltjuk
anyaggyűjtését szervező historikusok. Az ő eredményeikre, gyak-
ran megírt, de általában kéziratban maradt műveikre történetírá-
sunk máig hivatkozik. Horányi Elek ezeknek a történeti kutatásokat
végző, ritkábban csak a történelem iránt érdeklődő személyeknek
az önzetlenségére támaszkodva tudta Memoria Hungarorumának
három kötetét (Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis
notorum, 1775–1777) létrehozni. Erre a háttérre ritkán fordítunk kel -
lő figyelmet. Jellemző példája ennek Blahó Vince, aki a ferences
Salvatorianus Rendtartomány kéziratos történetét hagyta ránk. Ho-
rányi munkáját sok adattal támogatta. Molnár Antal 2002-ben Bla-
hóval foglalkozva életrajzát és műveinek listáját nem tudta össze-
állítani szakirodalomból, forrásokig kellett visszanyúlnia.10 Blahó a
váci piarista gimnáziumban tanult, 1768-ban szeretettel emlékezett
vissza 1735-ben kezdett itteni tanulmányaira. A piarista atyák ta-
nul mányainak kezdetén életre szóló keresztény elvekkel látták el.
Innen eredezteti levelének kereszttel való kezdését és befejezését is.

Kurzbeck, Bécs, 1782–
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Halle, 1708, 435–436.
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I–IV. Lipcse – Bécs,
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9Levelezőpartnerei a ma
ismert levelek alapján:

Kaprinai István, Katona
István, Paintner Mihály,

Pray György (jezsuiták);
Kollarich Joákim (pálos);

Roznák Márton
(ágostonos); Bolla Márton,

Hannulik János, Koppi
Károly (piaristák); Agyich

István (pécsi kanonok);
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Horányi Elek (1735–1809) életútjának állomásai ismertek, a magyar
piarista provincia névkataszterében adatai hiánytalanok. Pest megyei
birtokos családból származott, tehetségére Althan Mihály váci püs-
pök már 1747-ben felfigyelt, külön-
böző jezsui ta gimnáziumokban
(Bu dán, Pozsonyban, Kassán, majd
ismét Budán) tanult. 1753-ban belé-
pett a piarista rendbe, életútjának
kezdetben sűrűn változtak állo-
máshelyei: 1756–1758-ban Rómá-
ban tanult, 1759–1760-ban Vácott
al sós gimnazistákat tanított, 1761-
ben Nyitrán gram matistákat. 1762-
től poétikai és rétorikai osztályok
ta nára Kecskeméten, 1763-ban (és
1766-ban) Moson magyaróvárott;
1764-ben Szegeden, 1765-ben ismét
Kecskeméten. 1767–1768-ban Vá-
cott a filozófiai tagozaton tanított,
majd a tanítás alól felmentve foglal-
kozott tudományokkal, 1770-ben
Velencében filozófiai tankönyvet
adott ki és a nyilvánosság elé lépett
írói lexikona, a Memoria Hungaro-
rum tervezetével; 1771–1774 Pesten
(Tatán, Nyitrán és Budán) az írói le-
xikonon dolgozott, 1775-től haláláig a pesti rendházban élt, történel-
met tanított, történeti műveket adott ki, folytonosan bővítette a
Memoria Hungarorumot, a piarista írók lexi konát készítette el.11

A jezsuitáknál végzett tanulmányai hatására már fiatalon elkezdte
a múlt emlékeinek gyűjtését. Ő is megtapaszthatta, hogy a külföldi vá-
daskodásokra Magyarországról elsősorban protestánsok válaszoltak.
Elkezdte gyűjteni tehát magyarországi írók élet leírásait és műveiknek
adatait, nagyjából ugyanabban az időben, mint kortársa, a jezsuita Ka-
tona István.12 1769 decemberében gondosan megfogalmazott körlevéllel
próbálta elérni, hogy a hasonló tevékenységet végző és a forrásokhoz
értő személyek támogassák a magyarországi írók adatainak össze-
gyűjtésében. Három, Velencé ből keltezett, azonos indoklást tartal-
mazó levél szövegét ismerjük: a jezsuita Kaprinai Istvánhoz, az evan-
gélikus Cornides Dániel hez és a református Weszprémi Istvánhoz
címzettet, de a válaszlevelekből ítélve ilyet kapott a pálos szerzetes, Kolla -
rich Joákim és mások is. Munkáján már tíz éve dolgozott (Decennium
est…), megnevezte a pontos tartalmat (historia Hungariae litterariae), ki-
emelte a tudósok összefogásának szükségességét (...non unius sed
multorum hominum conatibus definitur). 1769-ben Pozsonyban a már hír-
neves történészként tevékenykedő Pray György segítségét kérte a je-
zsuiták támogatásának megszerzéséhez. A jezsuita történészekkel, köz-
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10Molnár Antal: A török kori
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(1725–1785). Cumania,

18, 2002, 171–205.

11Léh István – Koltai
András: Catalogus

religiosorum Provinciae
Hungariae Ordinis

Scholarum Piarum,
1666–1997. Magyar

Piarista Tartományfőnök-
ség – METEM, Budapest,

1998, 156.

12Cornides Dániel és
Benczur József már 1768

őszén Horányi írói lexikon-
tervéről leveleztek.

Cornides Vácott megláto-
gatta Horányit és alaposan

átbeszélték a tervet.
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tük Kaprinai Istvánnal, nem állt kapcsolatban, a hozzájuk fűződő, néha
ellenséges viszony, a jezsuiták és piaristák szakmai vitáiban éppúgy
lecsapódott, mint a magánlevelek megjegyzéseiben.13 Komoly segít-
séget a jezsuitákról csak később, a háromkötetes Memoria Hungaroru-
ma kiegészítéséhez kapott Paintner Györgytől.14

Horányi 1770-ben Velencében a piaristák által használt filozófiai
oktatási művet adott ki, az osztrák piarista Florian Dalham De ra tione
recte cogitandi, loquendi et intelligendi, I–II. című munkáját. A kö tet ol-
vasói az előszó végére helyezett lapalji jegyzetből értesülhettek iro-
dalmi lexikonjának tervéről.15 Sok munkát és adatgyűjtést jelentő
tevékenységüket a történelemmel foglalkozók előre be szokták jelen-
teni, ahhoz társaik segítségét kérték. Ez a 18. században Magyaror-
szágon szintén így történt: így tett Bél Mátyás, Fischer Dániel és má -
sok is. A folyamat (bejelentés, Prodromus kiadása, teljes mű kiadása),
úgy tűnik Horányinál hiányos. A bejelentést a szakirodalom szerint
követte Velencében már 1770-ben egy Prodromus,16 ebből azonban pél-
dányt még senki nem látott, csak a bibliográfiákban létezik, egészen
napjainkig. A kiadás léte megkérdőjelezhető. A Prodromus címmel el-
látott kiadványok általában a tevékenység bejelentésén túl mutat-
ványt, részlet(ek)et tartalmaznak. Egyébként Horányi 1770-ben két
éven belülre (intra biennium) ígérte egy Pro d ro mus (Prodromus et Cons -
pectus) közzétételét, megjegyezve: ha nem merül fel akadály.

A tudóslevelezések hálójában nemcsak Horányi leveleiben fordul elő
tervének ismertetése, hanem a címzettek másokkal is tudat ták azt, mint
örömteli hírt. A segítés mértéke különböző: egy-egy adat közlésétől, ki-
egészítésétől terjedelmes jegyzékekig, művekig. Horányi kéré se néha
szintén terjedelmes. 1772-ben Pécelről, Ráday Gedeon könyv tárából cí-
mezte azt a levelét Cornides Dánielnek, amelyben 144 erdélyi, vagy oda
költözött személyről kért tájékoztatást. A tudóslevelekre, tudósbarát-
ságokra jellemző módon Horányi és Cornides levelei gyakran a tudo-
mányos élet sok területét érintik, nagyon terjedelmesek.

Egyelőre homály fedi Horányinak a jezsuitákhoz, elsősorban Ka-
tona Istvánhoz való viszonyát. Katona István Horányiéhoz hasonló,
de főleg jezsuita szerzőket tartalmazó írói életrajzgyűjteményt készí-
tett, annak kiadásától azonban elállt. 1772-ben már úgy értesült Ho-
rányi, hogy Katona, változtatva eredeti tervén, Magyarországon meg-
jelent könyvek jegyzékét készíti. (Ez meg is jelent a Historia critica című
kiadványsorozatában, évenkénti felsorolásban. Katona Horányiéval
azonos módszerrel készült írói lexikona kiadatlan maradt, végrende-
letében azt az újonnan szervezett rozsnyói püspökség könyvtárára
hagyta, ahol két évtizeddel ezelőtt sikertelenül próbáltam megtalálni.
Azóta előkerült Katona kézirata, jelenleg Molnár Andrea készíti kia-
dását és feldolgozását.

A külföldi minták alapján összeállított írói lexikon (betűrendben,
szerzőnként életrajz, majd művek felsorolása) az utolsó pillanatig
lehetővé tette nemcsak egyes szerzők adatsorának, hanem a kiad-
vány koncepciójának változtatását is. Jellemző példa, hogy Weszp -

13Vö. Gálos Rezső:
Horányi Elek levele Pray

Györgyhöz [1769. decem-
ber 4.], Irodalomtörténeti

Közlemények, 1931, 90–92.

14Durzsa Sándor:
Adatok Horányi biblio grá-

 fiai munkásságához.
Magyar Könyvszemle,

1956, 246–251.

15Tom. I., XL–XLI. 
A bejelentést közölte: Ifj.

Szinnyei József: A magyar
irodalomtörténet-írás

ismertetése. Budapest,
1878, 25.

16A kiadványt Schedius La-
jos alapján idézi a szakiro-
dalom (Prodromus Hunga-
riae Litteratae, opusculum

mole tenue, vel potius
Conspectus maioris

operis, quod molitus est
Alexius Horányi. Venetiis,
1770). Schedius írta meg
a közben elhunyt Horányi

életrajzát és sorolta fel
műveit a Scriptores Pia-
rum Scholarum második

kötetének elején.

17Bél Károly András
Horányi felkérő levelét

megkapva jelezte
Weszprémi Istvánnak,
hogy nem vállalja, de

információkat kért Horányi-
ról. Cornides ugyan ekkor

tényként írta Ben czur
Józsefnek, hogy Lipcsé-

ben jelenik meg a mű.

18„Bayle in lexico suo
critico”, azaz: Pierre Bayle:
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ré mi István Lipcsében kiadott orvoséletrajzi művének első köteté-
hez hét utólagos kiegészítést küldött el a kiadás gondozását vállaló
Bél Károly András professzornak. Ezeket Bél ellenőrizhetően be-
dolgozta a kötetbe. Horányi Memoria Hungarorumához is készültek
kiegészítések, a megjelenés előtt utolsó pillanatig új és új adatso-
 rokra várt. Aztán pedig a mű kiadása után összegyűjtött kiegészí-
tésekből (igaz több mint egy évtized múlva, újra elkezdte a kiadást
(Nova Memoria), de abból csak az első kötet, A–C betűkkel kezdődő
nevek jelentek meg 1792-ben.

A levelezés tanúsága szerint nemcsak a kötetek összeállítása, de
kiadásuk sem volt egyszerű. Memoria Hungarorumát Horányi Lip-
csében akarta közzétenni, öt 45 íves kötetre tervezte azt. Ekkor még
bizonyára jó híreket hallott arról, hogy Weszprémi István orvos-
történeti lexikona Lipcsében készül, a kézirat gondozását Bél Má-
tyás ott élő fia, Bél Károly András híres professzor vállalta, de Ho-
rányi hasonló kérését elutasította.17 1773-ból az első két kötet (A–E és
F–K) elkészültéről és cenzúráztatásáról vannak adatok. A második
kötet végleges változatát az 1773-as pesti vásáron tervezte átadni
lipcsei nyomtatásra. A Memoria Hungarorum végül Anton Loewe
pozsonyi könyvkereskedő költségén az első és második kötet Bécs,
a harmadik Pozsony impresszummal jelent meg (1774–1777).

Miután Horányi megkapta Weszprémi István orvoséletrajzainak
Lipcsében napvilágot látott első kötetét, arra hívta fel a szerző fi-
gyelmét, jobban gondolja át a továbbiakban, ki tekinthető magyar-
országinak. Részben Pannóniában a magyarok bejövetele előtt élt
orvosok szerepeltetését helytelenítette, másrészt azt javasolta, hogy
csak az irodalmi működést is folytatókat sorolja be művébe. Ő csak
a Magyar országon született és legalább a disszertációját megjelen-
tető literátorokat vette fel írói lexikonába. Korábbi (Velencében köz-
zétett tervezete) elképzelése szerint a külföldről Magyarországra ke-
rült szerzőket művének külön (harmadik) részében tárgyalta volna.

Nem érdektelen megemlíteni, hogy ezen elvi indok miatt nem ke-
rült be a Memoria Hungarorumba például Ján Amos Comenius. 1777-
ben, egykori tanítványának, a Hont vármegyei Ipolykesziről szárma-
zású Luby Károlynak (1752–1805) írt levelében nagyon részletes,
forrását is megnevező18 Comenius-portrét olvashatunk. Luby 1759-
től, kilencéves korától, 1767-ig tanult a váci piaristáknál, 1760-ban Ho-
rányi tanította. Az 1762-től működő, Migazzi Kristóf által alapított
Collegium Pauperum Nobilium egyik első (akkor még alsós) tanu-
lója lett.19 Migazzi püspök jelenlétében 1766-ban védte filozófiai tézi-
seit a jogutód Theresianumban.20 Amikor Horányi 1767-ben ismét
Vácra került és a Theresianum logika-osztályát tanította, Luby már a
physicusok között ült. A Horányi-levél meghitt tanár-tanítvány vi-
szonyt a közösen Vácott eltöltött esztendők alapozhatták meg. 1772-
ben Luby a Tiszántúlra került, Bihar és Szabolcs vármegyék jelentős
személyévé vált. Az 1776-ban létrehozott tankerületek közül a nagy-
váradiban és ungváriban is ő lett a népiskolák tanfelügyelője, később

Dictionnaire historique
et critique. Rotterdam,

1696–16971.

19Kisparti János: A váci
Theresianum története.

Váci Múzeum Egyesület,
Vác, 1922, 15, 18.

20Ad testificationem
collocatae in rebus

philosophicis industriae
suae hasce propositiones

in conspectu… Christo -
phori a Migazzi defende n -

das suscepit… Vacii
1766… Carolus Lubi…

Landerer, Budae, 1766.

21„Alphabeticum quoque
Hungaricum per Dominum

Luby ad modum
Germanici Viennensis
confectum.” Patachich

Ádám kalocsai érseknek, a
tanulmányi bizottság

elnökének jelentéséből.
Fináczy Ernő: A magyaror-
szági közoktatás története
Mária Terézia korában, II,

1773–1780. MTA,
Budapest, 1902, 284.

22„et non minus
Germanicae, quam
Hungaricae linguae
fundamenta dabo”.

23Fejezetek egy leveles-
könyvből: Palásthy Márton

levelei Koppi Károlyhoz,
1780–17783. (S. a. rend.
Balogh Piroska.) Szeged,
2008; Julia Anna Riedel:

Bildungsreform und
geistlichen Ordenswesen

im Ungarn der Aufklärung,

24

4_SzelesteiLászló_HorányiElek_Layout 1  2014.12.11.  15:19  Page 24



országgyűlési követ, alispán. Az 1770-es évek népoktatási változások
aktív résztvevője, a tanulmányi felügyelők 1778-ban tartott budai
megbeszélésén magyar, rutén és román tankönyvek előkészítését vál-
lalta. A következő évben már arról olvashatunk, hogy magyar ábé-
céskönyvet készített bécsi német mintára.21 Az 1790–1791. évi or-
szággyűlésen különféle javaslatokat terjesztett be, az ott felállított
tanulmányi bizottság tagja lett. Horányi Elektől Luby az említett tan-
könyv ellenőrzését kérhette. Válaszul Horányi azt ígérte, hogy ír neki
a német és magyar nyelv alapjairól.22 Horányi oktatás iránti érdeklő-
dése kezdettől fogva jól dokumentálható különböző kiadványaival.

Sok kérdés homályos még. Melyek Horányi sokirányú tevékeny sé-
gé nek mozgatói? Mi a viszonya a jozefinizmushoz? Szerepet játszott-e
ez a jezsuitákkal való nem felhőtlen kapcsolatában, összefügg-e for-
ráskiadásainak megítélésével? Mi a helye a piarista közösségben?
II. József uralkodása idején több rendtársához hasonlóan világi ál-
lást szeretett volna vállalni, kérvényt írt annak érdekében, hogy a Kol-
lár Ádám Ferenc halálával (1783) megürült helyre kerülhessen a bé-
csi Udvari Könyvtárban. Koppi Károllyal váltott levelei alapján
árnyalni lehet, hogy hogyan kerül Horányi a II. Józseffel szimpati-
zálók, majd a nemesi ellenállás táborába. Koppi Károly és Horányi
Elek kapcsolatával újabban több kutató foglalkozik.23

Történelmi forráskiadványait a szakemberek jelentős része nem fo-
gadta lelkesen. Bizonyos körökben azonban nagyra tartották, talán a
Memoria Hungarorummal szerzett hírneve alapján Ludovico Antonio
Muratorihoz hasonlították.24 1782-ben annyira sok hibával tette köz-
zé Bécsben Kézai Simon krónikáját, hogy saját költségén még ugyanazon
évben Budán javítva kellet kiadnia. Ráadásul a neki kikölcsönzött kéz-
irat eltűnését máig neki tulajdonítják.25 A piaristák oldalán többször
szembekerült a jezsuita történészekkel, legélesebben a magyar koro-
náról írt tanulmánya miatt bírálták. Julius Gabelhofer és Martinovics
Ignác, a bécsi udvar besúgói 1790-ben és 1792-ben a magyar piaristák
közül Horányi Eleket és Koppi Károlyt tartották veszélyesnek, Horá-
nyit főleg a magyar koronáról írt művével szerzett népszerűsége mi-
att. Másként ítélte meg e művet a Horányit nagyra tartó Keresztesi Jó-
zsef: „Látogattam meg Pray, Katona és Horányi urakat, ez az utolsó
tudós piarista, írt sok könyveket, most pedig legközelebb készített a
koronáról egy nagy commmentáriust, mellyel hírének s becsületének
sokat ártott. Egy exemplummal megajándékozott. (…) Sokat vetél-
kedtem P. Horányi Elekkel a korona idejéről s eredetéről, vacsoráltam
ugyanekkor a pesti piaristáknál, kik nagy emberséggel fogadtak.” (1790.
június 23.)26

Horányi Elek Memoria Hungarorumából hazai és külhoni olvasók
a korábbinál alaposabb tájékoztatást kaptak magyarországi írókról.
A három kötetre máig büszkén tekinthet az olvasó. A kötetek cím-
lapjain egy hánykódó hajó fölötti jelmondat kifejezően hangsúlyozza
a szerző nemes szándékát: Provehimur non proemio, sed patrio amore
(Nem a jutalom reménye, hanem a hazaszeretet hajt minket előre).

Die Schulen der Piaristen
unter Maria Theresia und
Joseph II. Franz Steiner
Verlag, Stuttgart, 2012;

Forgó András: Koppi
Károly szerepe a 18. szá-

zad végi nemesi-értelmisé-
gi reformmozgalomban. In:

A pia rista rend Magyaror-
szágon. (Szerk. Forgó
András.) Szent István

Társulat, Budapest, 2010,
127–148. Uő: A katolikus

felvilágosodás a német
történetírásban. Világtörté-

net, 2014/2. 239–265.

24Maurizio Tani: Il ruolo
degli Scolopi rel rinovvi a -
mento delle arti nell’Eu ro -

pa danubiana del XVIII.
secolo. Ricerche, (Róma),
85 (2005), 44–55. – „il Mu-

ratori ungherese” (47.)

25Egy rövid közlemény fel-
veti, hogy a bécsi pápai
nunciushoz elvitte a köl-

csönben nála lévő kötetet.
Vajon nála maradt-e?

Vö. Tóth László: Garampi
bécsi nuncius levele Kézai
Simon eredeti kéziratáról.

Magyar Könyvszemle,
1930, 395–397.

26Keresztesi József: Króni-
ka Magyarország polgári
és egyházi közéletéből a

XVIII. században. Kiad. S.
Hoffer Endre, Pest, 1868,

275. Keresztesi József
(1748–1812) református
lelkész a bihari Érmelléki

Egyházmegye megbízásá-
ból érkezett az 1790-es

budai országgyűlésre.
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