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Révai Miklós tudóstársaság-tervezetének újabb kézirata
a kismartoni Esterházy-könyvtárban
Kiegészítések a tagjelöltek névsorához∗

Az utóbbi években Révai Miklós Magyar Tudós Társaság-tervezetéről és az újabban
előkerült példányokról több könyv és tanulmány is készült.1 Jelen közleményünkkel
ezen írásokhoz szeretnék csatlakozni.
A kismartoni Esterházy-kastély könyvtárából kerültek elő új, Révai Planumához és
az azzal együtt kiadott Candidatihoz2 kapcsolódó kéziratok. A kéziratokat a nyomtatott változattal összehasonlítva megállapítható, hogy egy bővebb, teljesebb változatot
olvashatunk.
Az első lényeges eltérés, s egyben újdonság az 1790–1791-ben kinyomtatott változathoz képest, hogy míg a Planum Collegium Societatis fejezetében (54) csak a tervezett társaság tisztségei vannak felsorolva (így például Custos Bibliothecae, Inspector
Typographiae), s csupán N. N. megjelöléssel, addig mostani kéziratunkból az is kiderül,
hogy név szerint kik voltak a jelöltek ezekre a posztokra. A rendes tagokból kikerülő
Kollégium tizenkét tisztségét tehát a következő személyek töltenék be: Révai Miklós a
társaság titkára (Secretarius), Baróti Szabó Dávid a könyvtár őre (Custos Bibliothecae),
Ráth Mátyás a nyomda felügyelője (Inspector Typographiae), Bárány Péter a színház
felügyelője (Inspector Theatri); a nyolc direktor, azaz a nyolc szaktudományi felelős:
Rájnis József az esztétika (Dirigens Aestheticus), Verseghy Ferenc a történelem (Dirigens Historicus), Kreskay Imre a filozófia (Dirigens Philosophus), Novák István a jog
(Dirigens Juridicus), Nagyváthy János a tiszta matematika (Dirigens Matheseos Purae),
Pálóczi Horváth Ádám az alkalmazott matematika (Dirigens Matheseos Adplicatae),
Péczeli József a fizika (Dirigens Physicus) és Decsy Sámuel az orvostudomány igazgatója (Dirigens Medicus).
∗

1

2

A tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program IKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológiai (Human Performance Technology) kutatások és képzésfejlesztés címet viselő, TÁMOP–
4.2.2.C–11/1/KONV–2012–0008 azonosítószámú projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Szelestei N. László, Révai Miklós Magyar Tudós Társaság-tervezetének egykorú magyar szövege, MKsz,
114(1998), 397–407; H. Kakucska Mária, Révai Miklós kézírásos Plánuma és Orczy József = Historia
litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, mts. Bretz
Annamária, Bp., Universitas, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 459–475; Thimár
Attila, Hős és áldozat: Révai Miklós és a klasszikus századforduló irodalomtörténete, Bp., Universitas, 2007
(Historia Litteraria, 22).
Révai Miklós, Planum erigendae eruditae societatis Hungaricae alterum elaboratius, Viennae, typ.
Johannis Davidis Hummel, 1790 (Coll. 1); Candidati erigendae Eruditae Societatis Hungaricae et ratio facti
in ea promovenda progressus, Jaurini, typ. Josephi Streibig, 1791 (Coll. 2).
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A Candidati fejezetben
felsorolt tagjelöltek neve két helyen egészül ki, egy helyen
pedig módosul. Az Ex Ordine Ecclesiastico fejezetben a nyomtatott változat szerint a
három jelölt: Molnár János, Majláth Antal és Nagy János – ezzel szemben a kéziratban
Majláth Antal (1739–1804) apát és győri tanár helyett még Nunkovits György (1734–
1790) szerepel. Ennek oka egyszerűen az, hogy a püspök 1790-ben meghalt, így új tagot
kellett jelölni.
A Candidati pro Sociis Ordinariis, maxime pro Constituendo Collegio fejezetben az
ötödik tag Benyák Bernát, utána hetedikként Bolla Márton következik – a kézirat szerint azonban az ötödik Benkő Ferenc (1745–1816) enyedi tudós-professzor, s utána következik hatodikként Benyák Bernát. A másik személy, aki szintén kimaradt a listáról,
Kultsár István (1760–1828); a nyomtatott változatban a huszonkettedik Kreskay Imre,
utána a huszonnegyedik tagjelöltként Mátyus István következik. A kézirat szerint nem
a számozás téves, hanem egyszerűen a figyelmetlenég miatt maradt ki a huszonharmadik személy, Kultsár.
A kéziratok leírása
Az első kézirat hét lap, a lapok mérete 11,5×18,5 cm; a Sammlung verschiedener Mss.
Verschiedenen Inhalts címet viselő kéziratos kötetben található.3 A másik kézirat ötvenhat lapos, a lapok mérete 18×24 cm, amely a Miscellanea Hungarica manuscripta kötetben olvasható.4
A kéziratok olyan kötetek részét képezik, amelyek – ma már biztosan kijelenthető –
a Görög Demeter (1760–1833)5 szerkesztette Hadi és Más Nevezetes Történetek, majd bécsi Magyar Hírmondó szerkesztőségébe beérkezett kéziratok egy részét tartalmazzák.6
Ezek némelyikét saját lapjában jelentette meg, másoknak pedig önálló kötetben való
kiadását segítette anyagi lehetőségeihez mérten, illetőleg a szerzők készülő vagy már
megjelent írásairól tudósított. A kéziratok szerzőinek zöme Görög irodalmi köréhez
kapcsolódik; itt találjuk többek között Bárány Pétert, Batsányi Jánost, Kömlei Jánost,
Kreskay Imrét, Nagy Jánost, Pálóczi Horváth Ádámot, a Soproni Magyar Társaság néhány tagját, Verseghy Ferencet és Révai Miklóst.
Nem meglepő, hogy Révai kéziratai Görög Demeterhez kerültek, az azonban már
magyarázatra szorul, hogy a kiváló irodalomszervező és lapszerkesztő birtokából a
3
4
5
6

Sammlung verschiedener Mss. Verschiedenen Inhalts (Miscell–1.), fol. 149–150, 143–146, 151. Kismarton,
Esterházy-kastély könyvtára, Zimmer III. Kasten C. Regal 1. Nr. 9553.
Miscellanea Hungarica manuscripta (Miscell–3.), fol. 244–299. Kismarton, Esterházy-kastély könyvtára,
Zimmer III. Kasten C. Regal 1. Nr. 10200.
Életéről és szerepéről a legalaposabb összefoglalás: Kókay György, A magyar hírlap- és folyóiratirodalom
kezdetei (1780–1795), Bp., Akadémiai, 1970 (Irodalomtörténeti Könyvtár, 25), 325–350.
Az Esterházy-könyvtárban létezik egy harmadik kéziratkötet is: Verschiedene ungarische Gedichten und
Schriften um 1800 (Miscell–2.), Zimmer III. Kasten C. Regal 1. (jelzet nélkül). – A kéziratok tartalmi
ismertetése: Zvara Edina, Görög Demeter könyvgyűjteménye és kéziratai a kismartoni Esterházy-könyvtárban (előkészületben).
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dokumentumok hogyan
jutottak Kismartonba, az Esterházy család tulajdonába. Görög
1796-tól Esterházy II. Miklós (1765–1833) fiának, Pál Antalnak (1786–1866), a későbbi miniszternek a nevelője volt. Esterházy 1820-ban, Gaál György könyvtáros közreműködésével megvette Görög Demeter bibliotékájának egy részét.7 A 776 tételes könyvjegyzék
(közel ezer kötet) nem tartalmazza a kéziratos köteteket; ezek valószínűleg később, egy
másik vásárlás során vagy Görög hagyatékából kerültek Kismartonba.
A források
Nunkovits Györgyről
VIRI ILLVSTRES. Qui non recusant hujus Societatis Membra Honoraria esse, nec
vetuerunt Nomina sua exponi
Ex Ordine Ecclesiastico
Ill(ust)r(issi)mus ac Reverendissimus D. Georgius Nunkovits Ep(isco)pus Serbiensis
Praepositus Major Quinqueeclesiensis. Fautor et Adjutor Litteratorum Patriae munifi
centissimus, qui non dedignatur et ipse praeterea sermoni patris praeclara addere
incrementa scriptione varia gravi et eleganti. Hujus inter caetera pulchrum dabit do
cumentum, edenda proxime, versa et per eum animadversionibus illustrata voltairi
Henrias.8
Benkő Ferencről
VIRI CETERI, ex quibus deligi possent Socii Secundi Ordinis seu Membra Ordinaria,
Collegium inprimis Societatis a’ quo formando Initium hujus Instituti ducendum est
5. Benkő Franciscus Historiae Naturalis et Geographiae Professor in Collegio reformato
Enyediensi. Praelectiones suas, jam ab annis compluribus patris sermone solet dare. Ad
comparandam omnigenae Eruditionis copiam, condidicit probe cultiores has Lingvas:
Latinam, germanicam et Gallicam, intelligit commode et italicam et anglicam, prout et
graecam.9

7

8
9

Theresia Gabriel, Die fürstlich Esterházysche Bibliothek – Zeugnis einer bewegten Vergangenheit = Forscher
– Gestalter – Vermittler: Festschrift für Gerald Schlag, Hrsgg. Gürtler Wolfgang, Gerhard J. Winkler,
Eisenstadt, Burgenländische Landesmuseum, 2001 (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland,
101). – Görög Demeter megvásárolt könyvtárának jegyzéke: Zuwachs der Bibliothek Anno 1820, MNOL,
Esterházy család, P 149 8. d., fol. 166–171. – A levéltár közlése szerint a jegyzék egyelőre nem Görög Demeter nevén van regisztrálva, hiszen nincs rajta semmilyen név. A hercegi családnak ebben az időszakban ez volt az egyetlen nagyobb könyvvásárlása, mert ekkor már a könyveken is spóroltak, s minden
jelentősebb beszerzéshez a családfő engedélye kellett. A könyvjegyzéken szereplő tételeket (szerzőt,
címet, megjelenési évet) végigolvasva azonban egyértelműen Görög könyveiről beszélhetünk.
Miscell–3, fol. 244–245.
Uo., fol. 250.
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23. Kúltsár Stephanus in Regio Gymnasio Sabariensi Humaniorum Professor Senior.
Edidit suae in re poetica facultatis Specimen Poemation populari Carmine confectum
in laudem belliducio, Loudoni revindicata Alba Graeca. Vertit praeterea eodem versuum
Genere et Ovidii Epistolas Heroidum, quas est proxime sub Praelum daturus. Eleganter
imbutus est mansvetioribus Litteris; non mediocris item in Philosophia et Paedagogia.
Lingvae patriae et latinae laudabiliter peritus: ferens praeterea et germanicae, satis
probe gnarus, gallicae quoque et graecae.10

A tagok felsorolása után a nyomtatott változat szerint a Ratio facti huiusque progressus
[…] rész következik, kéziratunkban viszont az Opinio de constituendo Collegio11 rész,
amelyben az egyes tisztségekre Révai Miklós megnevezi a jelölteket is:
OPINIO DE CONSTITUENDO COLLEGIO
Cum et Catholicorum, et Protestantium aeque intersit Culturam, et Propagationem
Sermonis Patrii ad augendam publicam felicitatem junctis viribus, et modis omnibus
curare, patet, et hanc Societatem in hunc finem erigendam, et ipsum adeo hujus
Societatis Collegium ex utrisque constare debere. Et vero quoad ipsum Collegium, quod
primum omnium esset constituendum, Sociorum in formando hoc Plano praecipue
collaborantium humillima Opinio est ita esse temperandam Membrorum isthuc
evocandorum Electionem, ut nulla prorsus esse possit iusta olim conquerendi causa,
alterutris nimiam datam fuisse adversam partem opprimendi facultatem. Quare haec
putatur accommodatissima esse temperandi ratio, ut inter illa Membra, quae huc sunt
necessaria omnio duodecim, septem sint ex Catholicis, quinque vero ex Protestantibus.
Et haec servata est etiam in hac, quae ist hic sistitur, facta in antecessum Collegii
Constitutione, qua nihil tamen videatur altiori voluntati derogare, cum sit solum
desiderium eorum, qui in hoc erigendae Societatis Negotio plurimum collaborarunt,
putantur magis et peritius nosse cujusvis et dotes, et posita in hac imprimis re fatigia,
ut ille honor communis, qui ipsis praecipue condi est, horum opera in medium collata
praeclara etiam sustineri possit. Haec omnia, ubi res tota certo constituenda fuerit, sane
ab iis Viris Amplissimis suum accipere debebunt robur, quibus primam et solemniorem
eligendi Provinciam Publicam auctoritate esse deferendam et ipsi hi Socii ultro rogant,
ac flagitant.
Septem Catholici
ex his
Quinque de Clero
10 Uo., fol. 258.
11 Uo., fol. 272–277. – Valószínűleg ezt az elveszett Opiniót említi Csaplár Benedek; vö. Révai Miklós élete,
Bp., Aigner, 1883, III, 198 (1. lábjegyzet).
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Nicolaus Révay
Josephus Rajnis
David Szabó
Franciscus Versegi
Emericus Kreskai
Duo Saeculares
Stephanus Novák
Petrus Bárány
Quinque Protestantes
Josephus Pétzeli
Mathias Rath
Adamus Horváth
Samuel Détsy
Joannes Nagyváti
His in medium adductis, facta est saepius, et variis Locis Concertatio, et Votorum
collectio, quale cuilibet munus praecipuum, et accommodatissimum esset adsignandum.
Ex quo haec demum exsuperavit Constitutio.
Secretarius
Nicolaus Révay
Custos Bibliothecae
David Szabó
Inspector Typographiae
Mathias Ráth
Inspector Theatri
Petrus Bárány
Dirigens Aestheticus
Josephus Rajnis
Dirigens Historicus
Franciscus Versegi
Dirigens Philosophus
Emericus Kreskay
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Dirigens Juridicus
Stephanus Novák

Dirigens Matheseos Purae
Joannes Nagyváti
Dirigens Matheseos Adplicatae
Adamus Horváth
Dirigens Physicus
Josephus Pétzeli
Dirigens Medicus
Samuel Decsy.
Nicolaus Révay, quem Secretarium esse volunt quam plurimi, declaravit quidem
saepe numero, se hoc officium, quod hic primum est, nunquam ambiisse, nec modo
ambire, ne aliquo modo in invidiam adduceretur, et, orta fortasse alterius alicujus seu
aperta, seu occulta competitione, res haec suo quasi vitio iam in ipso exordio misceretur,
a qua tamen perturbatione ita est animo abhorrente et sincero, ut ad hanc omni modo
evitandam, siqua esse posset in eum exceptio, excludi prorsus ex toto adeo Collegio
ultro et libenter velit, pro eo nihilominus decertatum est a parte potissima gravibus, ut
sequntur, argumentis.
Non posse putari, aliquem adversum esse huic eorum desiderio, et illa fere impudentia
abripi, ut, post quam ille studio tam assiduo, tam diuturno, devoratis multis molestiis,
hoc negotium et olim magnis casibus tentaverit, et nunc resumtum, magnisque passibus
promotum maxime omnium curet, ac urgeat, unus pro caeteris omnibus respondeat,
frequentissima, et taedio plena scriptitatione obruatque, nullis parcat, sumptibus, et
multa faciat unice hujus Instituti gratia itinera, ut, inquam, illi his tot meritis conspicuo,
velit tamen aliquis hanc quandam ejus Laborum Mercedem praeripere.
Accedere praeterea et illum magnopere ad ejus commendationem, quod omnium
de hoc negotio recte sententium animos merito devinxerit rara illa virtute sua simplici
nimirum, quo praedictus est, apertoque animi candore, rectaque semper et sincera in
hoc conatu et procedendi, et collectas opiniones communicandi ratione, ut ipso illi, qui
inter se adverso forte nisu decertarunt, palam viderint, eum praejudiciis liberum non
trahi partium studio, sed conari potius omnes et singulos jungere ad urgendum tanto
felicius propositum huic Instituto finem.
Notum deinde esse cum laboris quam patientissimum superare omnia taedia et
difficultates. Multis ad haec et manifestis compertum Exemplis, huic tam duro ad opus
animo adesse et aptitudinem non vulgarem, adesse rerum Cognitionem, lingvarum
peritiam, et publicam denique claritatem.
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Rogant itaque omnes,
ut, quiqui illi futuri sunt, viri amplissimi, si omnino res haec
certo constituenda est, penes quos steterit altius hoc arbitrium, ista, quae hic exposita
sunt, momenta, videant, ac perpendent benignius, neque sinant propterea, quod quis
Religiosus sit, cum injuria haec tam clara et conspicua obrui merita. Rarae sunt alioquin,
et satis infrequentes natae ad laborem serium, et ad verum decus animae: et has tamen
reprimere etiam et quasi suffocare illis impedimentis, quae fortasse casus adtulit, et
iniqua finxit opinio, profecto commissum in Patriam, et in ipsam adeo humanitatem
piaculum est putandum.
Primi hanc fere vocem sustulerunt:
1) Josephus Pétzeli
2) Josephus Rajnis
3) Demetrius Görög
Hos secuti sunt adjecto pleno consensu:
4) Joannes Nagy
5) David Szabó
6) Christophorus Simai
7) Mathias Ráth
8) Alexander Balog
9) Josephus Fabsich
10) Stephanus Kultsár
11) Samuel Detsi
12) Michael Benke
13) Samuel Kerekes
Satis clare ad haec accesserunt vota:
14) Joannes Batsányi
Et hoc Internuncio:
15) Franciscus Versegi
16) Emericus Kreskai
17) Benedictus Virág
Jaurini Mense Novembri A(nn)o 1790. ADORNANTE Nicolao Révay e Scholis Piis
Artis Delineatoriae Professore12
Hic, ut communis in hoc negotio Agens, remotiores Jaurino Socios primum per
Litteras, deinde factis ex proposito aliquot itineribus aliaque oblata opportuna occasione,
plerosque praesens etiam consuluit, eorum opiniones, et vota sedulo collegit, collecta
12 Sammlung verschiedener Mss. Verschiedenen Inhalts, fol. 149–150, 143–146, 151. (A lapok bekötési sorrendje téves!)
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ultro cum aliis communicavit,
mutuamque omnium operam exoravit. Ex his, qui a coepta
hac Contentione, ad hoc usque tempus et consiliis et collata opera tam praesentes, quam
absentes per Literas constanter adorant, sunt sequentes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Decsy (Samuel) Philosophiae et Medicinae Doctor Viennae.
Görög (Demetrius) Junioris Comitis Kollonich domesticus Morum, Studiorumque
Praefectus, et Scribendorum Eventuum Bellicorum Socius Viennae.
Nagy (Joannes) Parochus Szanyensis in Dioecesi Jaurinensi.
Pétzeli (Josephus) Minister Reformatus Comaromii.
Rajnis (Josephus) Administrator Templi S. Ignatii Jaurini.
Rath (Mathias) Minister Evangelicus Jaurini.
Simai (Christophorus) Emeritus Artis Delineatoriae Profess. Cassoviae.
Szabó (David) In Academia Regia Cassoviensi humaniorum Professor Senior.
Versegi (Franc.) Emeritus Capellanus Castrensis Budae.

Qui autem serius accesserunt, et ad hoc imprimis Planum alterum elaboratius suas
adiecerunt opiniones, et plenum Consensum, plerique per se, aliqui solum per socios
suos, ii isthic exhibentur.
10) Balog (Alexander) In Gymnasio Regio Jauriensi Humanior[um] Professor Senior, et
Prodirector.
11) Bárány (Petrus) Pestini uberiori Scientiarum Cognitioni vacat vita privata.
12) Benke (Michael) Philosophiae Professor in Collegio Reformato Enyediensi
13) Fabsich (Josephus) In Gymnasio Regio Jaurinensi Grammaticus Professor Senior.
14) Horváth (Adamus) Gemotra [!] Füredini ad Lacum Balatonem.
15) Kazinczy (Franciscus) Scholarum Nationalium per Districtum Cassoviensem
Inspector Regius
16) Kerekes (Samuel) Socius in Scribendis Eventibus Bellicis Viennae.
17) Kreskai (Emericus) Emeritus Scholarum Szathmariensium Director Regius
18) Kultsár (Steph.) In Regio Gymnasio Sabariensi Humaniorum Profess. Senior.
19) Nagyváti (Joannes) Pestini Privata Profectura occupatus uberiori Scientiarum
Cognitione vacat
20) Virág (Benedictus) In Gymnasio Regio Albaregalensi Humaniorum Professor.
Unicus est, qui iam accessit, iam recessit, ut adeo ne nunc quidem fatio clare elici
possit, quo potius inclinet.
21) Bátsányi (Joannes) ad Regiam Administrationem Cameralem Cassoviensem
Scriba.
Hi tam diversis Locis Legentes Socii, postquam est maxime per Litteras hoc Negotium
iam satis promotum, ad uberiorem concertationem, addendumque plenum consensum
hoc ordine, et his Locis convenerunt:
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Comaromii
Nicolaus Révay
Josephus Rajnis
Josephus Pétzeli
Christoph. Simai

Jaurini
Nicolaus Revay
Josephus Rajnis
David Szabó
Christoph. Simai
Mathias Ráth
Accesserunt serius
Alexander Balog
Josephus Fabsich
Stephanus Kultsár
Budae et Pestini
Nicolaus Revay
Franciscus Versegi
Christoph. Simai
Adamus Horváth
Joannes Nagyváti
Stephanus Kultsár
Nicolao Revay
iam absente accesserunt
Franciscus Kazinczy
Petrus Bárány
Viennae
Nicolaus Revay
Demetrius Görög
Samuel Decsy
Michael Benke
Samuel Kerekes
Joannes Batsányi
Socii in formando hoc Plano potissimum collaborantes non sunt prorsus ea opinione,
ut pateat hoc opus a se confectum numeris omnibus esse absolutum. Solum pia haec
eorum mens, et desiderium est, qua maxima ratione vellent Patriae prodesse. Si qui itaque
ex Patriae Civibus, imprimis autem ex Eruditis, suas ad hanc rem utiles Reflexiones
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hoc ultro et libenter faciunt, rogantur etiam quam humanissime,
ut collata et eorum opera, tanto perfectior esse possit, si certo futura est hujus tam
exoptatae Societatis Constitutio Litteras, quas hoc fine exaraturi sunt, non graventur ad
praecipuum hujus Plani Adornatorem, et communem in hoc Negotio Agentem, qui supra
expositus est, animo candido et sincero mittere.

Révai Miklós művének új kéziratai és a nyomtatott változat
kézirat

nyomtatott változat

VIRI ILLVSTRES. Qui non recusant hujus
Societatis Membra Honoraria esse, nec vetu
erunt Nomina sua exponi
Miscell–3, fol. 244–247.

Viri illustres, qui non recusant esse Membra
Honoraria
Candidati, 61–66.

VIRI CETERI, ex quibus deligi possent Socii
Secundi Ordinis seu Membra Ordinaria, Colle
gium inprimis Societatis a’ quo formando
Initium hujus Instituti ducendum est
Miscell–3, fol. 248–271.

Candidati pro Sociis Ordinariis, maxime pro
constituendo collegio
Candidati, 67–90.

RATIO Facti huiusque Progressus. Supplex
Libellus Ad Serenissimum Principem Regium
Archiducem Austriae Alexandrum Leopol
dum
A végén: Jaurini Die 10. Novembr. 1790. Nic.
Revai mp. et Caeteri
Miscell–3, fol. 278–295.

Ratio facti progressus in promovenda societate.
Supplex libellus ad Serenissimum Principem
Regium Archiducem Austriae Alexandrum
Leopoldum
A végén: Iaurini, Die 10. M. Novembris, Nico
laus Révay m. p. et Ceteri
Candidati, 91–110.

OPINIO CONSTITUENDO COLLEGIO
Miscell–3, fol. 272–277.

–

Supplicatio altera Ad Serenissimum Principem
Regium Leopoldum Alexandrum Archiducem
Austriae Palatinum Regni Hungariae Protec
torem Clementissimum
A végén: Jaurini 18a 9br 790. Nic. Revai mp
et Caeteri
Miscell–3, fol. 296–299.

Supplicatio altera Ad Serenissimum Principem
Regium Leopoldum Alexandrum Archiducem
Austriae, Palatinum Regni Hungariae Protec
torem Clementissimum
A végén: Jaurini Die 18. mensis Novembris
1790. Nicolaus Révay m. p. Et ceteri Socii
Candidati, 111–116.

Jaurini Mense Novembri A(nn)o 1790. ADOR
NANTE Nicolao Révay e Scholis Piis Artis
Delineatoriae Professore
Miscell–1, fol. 149–150, 143–146, 151.

–
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