
Bessenyei György múzsájáról, Grass Frigyesnéről 

Bessenyei György múzsáját csak „A magyar irodalom történetednek harmadik 
kötete hagyta homályban.1 A mellőzés azért meglepő, mert történelmünk jeles 
művelője, Csóka Lajos az 1930-as években kötelességének érezte, hogy közzétegye 
azt a 35 - többnyire rövid - levelet, amelyeket a Kazinczy-kortól kezdve csak név 
szerint ismert báró Grass Frigyesné, Bessenyei pártfogója Kollár Ádámhoz inté
zett.2 Minden kutató szívét összeszorítja a kiadó közlése, hogy amit ma kezébe 
vehet, parányi töredék, mert Grassnénak három koffert megtöltő irathagyatéka a 
kőszegi Chernel-ház pusztulásakor elégett, ahová úgy került, hogy Grassné 
leánya még Bessenyei bécsi tartózkodása alatt a dunántúli régi magyar család3 

egyik tagjához ment feleségül. Bármennyire sajnáljuk a veszteséget, hiszen 
Bessenyeinek saját kezűleg írt levelei is lehettek a megsemmisült hagyatékban, el 
kell ismernünk, a megmaradt háromtucatnyi levél elégnek bizonyult, hogy 
szakértő toll híven örökítse meg, mily szerepet játszott Grassné Bessenyei életé
ben. Annak ellenére, hogy a tudós pannonhalmi professzor mellékesen botlott a 
Bessenyei-problémába, hiszen elsődleges célja Kollár Ádámnak a Ratio Educatio-
nis szerzőségét bizonyító érvek tárgyalása volt. 

A gondos előadást, amelyben Csóka összefoglalta Bessenyeire vonatkozó 
kutatásainak eredményeit,4 valamennyi pontjában helyeselheti az olvasó, egyetlen 
kivétellel: Grassné életkorának megállapításában aligha fogja bárki is elfogadni a 
szerző véleményét, amelynek egyedüli támasza a múzsa vallomása, hogy ő 
Bessenyeit úgy szereti, mintha fia volna. Az olvasó megértően elfogadhatja, hogy 
Pannónia szent hegyéhez valóban ily magyarázat illik, magában azonban arra fog 
gondolni, hogy az anyakönyvi adatok a döntőek, majd utánaszámolva kész 
sajnálkozó együttérzéssel megállapítani, hogy ha valakinek mint ötödik és utolsó 
gyermeknek anyja 1721-ben hal meg, maga pedig 1757-ben köt házasságot, annak 
a lehető legkedvezőbb esetben 1772-ben ötvenegyedik évében kellett lennie. 

A légies anya és gyermek komplexum helyett valójában a szerelem határozta 
meg Bessenyei és Grassné kapcsolatát. A fiatal özvegy, akinek házassága nála 
kétszer idősebb férjével aligha volt bensőséges, s akire két gyermekének nevelése 
hárult, úgy érezhette, hogy az igazi szerelem tüze lobban lángra szívében, amikor 
a daliás testőrt megismerte. Érzelmeinek annyira rabja lett, hogy nem tudta azokat 
eltitkolni. Boldogságot jelentett számára, ha beszélhet róluk, hangot adott nekik 
még hivatalos jellegű - Kollárhoz intézett - leveleiben is. Büszke volt a férfira, s 
hogy az is maradjon, mindent megtett, hogy szerelmesének erényei tündököl
jenek. Az írónak született férfiban nemcsak ápolta a hivatástudatot, hanem 
magasztaló dicséreteivel növelni is igyekezett. Mivel örült pártfogoltja sikerének, 
s nem félt örömének hangot adni, az írót újabb és újabb erőfeszítésekre ösztönöz
te. Múzsája lett Bessenyeinek. Kapcsolatuk tehát közismert volt, tagadni nem 
lehet, utólag sem, nem is volna értelme ezt tenni. A környezet véleménye, a világ 
ítélete azonban szokás szerint nem volt egységes. Az irigység, amelynek sajnos 

1 A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. Szerk. PÁNDI Pál. Bp., 1965. (A magyar irodalom 
története III.) - A Bessenyeiről szóló részt SZAUDER József tollából 1. 22-53. 

2 Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. Pannonhalma, 1936.297-320. (A Pannonhalmi Főiskola 
Könyvei. 5.) 

3 L. erről NAGY Iván, Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1858. n. köt. 27. 
4 Bessenyei György és a bécsi udvar. Pannonhalmi Szemle, XI. (1936.) 126-137. 
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Kazinczy adott hangot, a nőt erkölcsileg leértékelte. Ugyanakkor társadalmilag a 
valóságosnál magasabb polcra emelte. 

Nem volt udvarhölgy, hanem udvari alkalmazott, komorna. Mária Teréziának 
azt a komornáját, akit a királynő a legközelebb engedett magához, Guttenberg 
Jozefának hívták. Végrendeletében is megemlékezett róla, s igen magas, évi 3000 
forintos járadékot juttatott neki, azzal az indoklással, hogy kedvence, csak hogy 
szolgálatában maradhasson, elhárította férjhezmenetelének minden alkalmát.6 

Grassnénak nem jutott hasonló kitüntető jutalom. Az udvari szolgálat alsóbb 
fokán állott. A gárdisták dialektusában ágy vető volt foglalkozásának neve. A gár
dista Laczka János, Bessenyeinek nemcsak testőrtársa, hanem két esztendeig 
szobatársa jegyezte fel, hogy Bessenyei megismerkedett „egy bizonyos udvari 
asszonnyal, aki Báró Grace özvegye és Mária Terézia úgynevezett ágy vetője 
volt".7 

Grassné számára fiatalabb volta hátrányt jelentett Mária Terézia szemében, 
amint azonban tanultságát, ügyességét, veleszületett jószívűségét, megnyerő 
modorát megismerte, megbízhatóság tekintetében a főkomornával azonos szín
vonalon látta. A királyné számára legutóbbi tulajdonsága bizonyult a legfonto
sabbnak. Olyannyira, hogy viszonzásul ő meg bizalmával ajándékozta meg. 
Jellemzők erre szavai, amelyekkel kedvenc leányának, Mária Krisztinának aggá
lyait eloszlatni igyekezett. Ne tartson attól, írta, hogy bizalmas közléseiről 
avatatlanok tudomást szerezhetnek, mivel leveleit maga, Guttenberg Jozefa vagy 
Grassné bontja fel.8 A királynő, ha szükségesnek találta, hogy ne a megszokott 
hivatalos úton, hanem közvetlenül ismerje meg egy-egy szakember véleményét, 
élőszóban bízta meg az információ megszerzésével a közelében foglalatoskodó 
Grassnét. Ennek a közvetítése az érdekeltek körében, érthető, tekintélyt szerzett 
számára, ami csak növekedett, amikor a királynő megengedte, hogy ő pedig 
kérhesse, fogadja kihallgatáson ezt vagy azt a pártfogoltjai 

A Csóka által közölt levelek bizonyossá teszik, hogy Bessenyei sorsát Grassné 
irányította, sikereit neki köszönhette. Ugyanakkor odaadóan elfogadta, hogy 
Bessenyei formálja őt, magatartását, s a magyarság megértő barátjává tegye. 
A kérdés, a belátás, hogy tanulni, önmagát képezni kell, Bessenyei öntudatra 
ébredésén múlott, hivatásérzésének már Grassné megismerése előtt szolgája lett. 
Ama meggyőződése is, hogy nemzetét pallérozni kell, benne kellett hogy feléb
redjen; az a következtetés azonban, hogy azért kell így cselekednie, mert nemzete 
méltó a gondolkodásra, már Grassné visszhangja lehetett. 

Grassné nemcsak megtartotta magának Bessenyeit azután is, hogy búcsút 
mondott a testőrségnek, hanem még határozottabban tudtára adta a világnak: 
leendő férjének tekinti őt. A kortárs Laczka János híradása így szól erről: Grassné 
„Közel a gárdisták lakó palotájához a Józsefvárosban fogadott szállást, melynek 
ablakai a várig nyúló Glászira vagy sétáló puszta helyre nyílván, a szemnek 

5 Téves tehát Szauder megállapítása (i. m. 24.), aki információját BALLAGI Aladártól vette át. (Vö.: 
A magyar királyi testőrség története, különös tekintettel irodalmi működésére. Pest, 1872. 90. és 108.) Ballagi 
viszont Kazinczyra hivatkozik: KAZINCZY Ferenc, Báróczy Sándor élete. In Báróczy minden munkái. Pest, 
1813-1814. VIII. köt. 12. 

6 ARNETH, Alfred V., Maria Tlwesia's letzte Regierungszeit. 1763-1780. Vierter Band. Wien, 1879. 735. 
(Geschichte Maria Theresia's. Zehnter Band) 

7 L.: BALLAGI A., i. m. 431. 
8 ARNETH, Alfred V, Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und Freunde. Wien, 1884. H köt. 

471. (1780. júl. 31.) 
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gyöngyörűséget, az okoskodó léleknek pedig munkát szolgáltatott. Külömb-kü-
lömb színű, elég gazdag készületű, térdig érő magyar ruhákat készíttetett; magyar 
gazdasszonyt fogadott, de aki az ő házában sem nem lakott, sem nem főzött, 
hanem naponként a maga lakóhelyéből küldötte fel a Bessenyei négy-öt tál 
ételét."" A női látogatók kitiltása azt jelenti, hogy Grassné vigyázott Bessenyei 
egészségére és megmentette Báróczy meg nyilván más testőrök sorsától, akik 
alchimista foglalatossággal takargatták, higanykúrával gyógyították a Bécsben 
szerzett súlyos betegségüket. 

A múzsa szigorúan fogta tehát kedvencét. Viszonzatul azonban mindazt 
megadta neki, amit egy fiatalabb nőtől hiába remélt volna. Okos tanácsokat az 
udvari élethez, állandó biztatást hivatásává lett tevékenysége végzéséhez, mun
káinak fenntartás nélküli, mondhatjuk: rajongó dicséretét, gazdag sikereket ígérő 
írói pályát. Megannyi vágyálom valóra válását, együttesen pedig egy szerelmes 
szív őszinte vallomását. Grassné erőssége érzelmeinek szilárdsága volt. Ez adott 
támaszt neki, hogy merje sorsát, megélhetését kockáztatni. Ha valami bizonyos 
lehet, az kétségtelen, hogy Mária Terézia tudott szerelméről, s mert még kétség
telenebb, hogy azt helytelenítette, tartani lehetett attól: egy rossz percében véget 
vet e kapcsolatnak. Könnyű elképzelni, mennyit kellett Grassnénak fogadkoznia. 
A nő a férfi áttérésével egyidejűleg bekövetkezőnek ígérhette saját családi viszo
nyainak rendbehozatalát is. Hogy mily gondosan mérte fel az akadályokat, 
mutatja Bessenyei áttérése a katolikus vallásra (1779. aug. 16.). 1780 áprilisában 
pedig, Mária Terézia jelenlétében, a bécsi bíboros érsek megbérmálta őt. 

Amit eddig elmondottunk, azt a nyomtatásban megjelent irodalomból merítet
tük. Grassnétól azonban maradt kiadatlan levéltári anyag is. Nem a Chernél 
család hagyatékában található iratokra célzunk. Ezt, már ami maradt belőle, 
Pannonhalmán a monostor levéltára őrzi. Amiről a következőkben szólunk, az a 
Magyar Országos Levéltárba bekerült családi levéltárak egyikében, a Balassa 
családéban található, és az állag rendezésekor lett ismeretes.1" 

Az 1776-1781. évekből Grassnénak 19, Balassa Ferenchez intézett levele maradt 
fenn. Egy kivételével valamennyi német nyelvű. Fonetikus németséggel vannak 
írva, nem oly mértékben ugyan, mint Mária Terézia macskakaparáshoz hasonlító 
fogalmazványai, de a helyesírás szabályait Grassné sem ismeri. Az írás kiírt, 
vonalvezetése lendületes, tanúsítja, hogy a szerző gondolatait folyamatosan 
szokta rögzíteni. Tanulságosan különbözik az egyetlen francia levél írása. Fogal
mazása a nyelvtani szabályokat követi, ugyanakkor lassan, megfontoltan rótt. 
Látszik, hogy az író állandóan a pontosságra törekszik, a ragok és vonzatok 
hibátlanságát szeretné biztosítani. 

A címzett, Balassa a pozsonyi helytartótanács tagja volt, egyszersmind külön
böző kormányzati megbízások munkára mindig vállalkozó teljesítője. II. József 
uralkodása második felében mint horvát bán közjogi méltóságot viselt. 1791-ben 
rendkívül népszerűtlen szerepre vállalkozott, amikor elfogadta II. Lipóttól az 
újonnan felállított ún. Illír Kancelláriának vezetését. Ettől a kormánytól az 
uralkodó az ország szerb lakosságának a nacionalista magyar rendiség ellensúllyá 
fejlesztését várta. Oly kétségtelen volt a magyar államérdek sérelme, hogy II. Lipót 

9 BALLAGI A., i, m. 431-432. 
111 KÁLLAY István, A Balassa család levéltárának rendezése. Levéltári Szemle, 1973. No. 3. 375-381.; Uő., 

Balassa Ferenc iratai. Levéltári Közlemények, 1974. 44-45. évf. 247-271. - Grassné leveleit a 15. sz., 
„Titkos kancellár" c. tételbe sorolták. 268. 

64 



halála után az új király, Ferenc és a nádor azonnal visszaállították az ország 
integritását. Balassáról, aki 1769-től a titkos tanácsosi címet viselte, ismeretes 
lehetett, hogy kész volt az udvar érdekeit szolgálni. Viszont ő meg szükségét 
érezhette, hogy tájékozódjék az udvari élet oly mozzanatai felől, amelyek ismerete 
segítheti pályája felemelkedésében. 

Grassné levelei voltaképpen általános tájékoztatóul szolgáltak Balassának. 
Nem kétséges, hogy előzetes megegyezés alapján. Az időrend szerint legelső 
levélnek (1776. márc. 8.) értelme szerint kellett előzményének lennie, tartalmából 
azonban kétségtelen, hogy a megállapodást a felek nemrég kötötték." Egy későbbi 
levélben Grassné Bessenyeit ajánlja Balassa figyelmébe. Nevet ugyan nem említ, 
de értelem szerint kétségtelen az azonosság. A kiragadott rész Grassné német 
stílusára is jellemző: „Überbringer dises blath Empfehle ich zu hohen gnaden. Er 
ist ein würdiges Subiect, ein gutter Christein vermügdtiger Mann, von der besten 
Contuite, applicatiff, hat hier sich in allen alzeit wohl aufgeführet, macht der 
Schönen Edlen lieben Nation Ehre, hat sich ville Mühe geben zu lehrnen, bitte 
Euer Exlt. ihme in allen wo es sein kann dero gnade angetheien zu lassen. Er batte 
mich auch inständig ihme an zu empfehlen."12 Grassné tehát nem állhatta meg, 
hogy ne próbálja Balassa figyelmét Bessenyeire irányítani. Oly frázisokkal, ame
lyekkel valamikor Agis tragédiáját ajánlgatta. Nyilván évekkel előbb megteszi ezt, 
ha már akkor számíthat Balassa segítségére. 

Balassa számára a legfontosabb az lehetett, hogy Grassné időnként audienciát 
eszközöljön ki számára Mária Teréziánál. Ez máskor is úgy történhetett, mint 1776 
áprilisában. E hó tizedikén Bécsbe érkezve megszállt a vámnál a Fehér Ökör 
fogadóban, s ezt tudatta Grassnéval, aki másnap értesítette levélkéjével, hogy a 
harmadik vagy az utána következő napon jelentkezzék a királynő előszobájában 
és a kamarással vagy az ott tartózkodó kamaraszolgával jelentesse be magát.13 

Legközelebb Balassát audienciája idejéről a királynő szavait idézve értesítette 
Grassné: „Ja, morgen rede ich mit Ihm".14 Viszonzásul Balassa ismételten borral, 
főleg pedig azzal kedveskedett Grassnénak,15 hogy leányát állandó beszédtémá
juknak hagyta meg. Valahonnan vidékről felhozni segítő kezek hozzájárulásával, 
tudomásul véve, hogy gondoskodását Grassné „väterliche Sorgé"-nak nevezi, 
mindaddig, amíg nem értesíti, hogy holnapután leánya házasságra lép Csernel-
házai Csernél régi magyar nemessel, ami neki azért nagy öröm, mert veje 
katolikus lett, leányának férje pedig magyar ember lesz.16 Az értesítések állandó 
tárgya természetesen a királynő tartózkodási helye - csak Bécsről vagy Schön-
brunnról lehet szó -, és az uralkodócsalád tagjainak, például II. Lipótnak az 

11 L. a 2952. sz. levelet. 
12 Wienn, den 22ten May [1] 776. (2951. sz. levél) 
13 „Ich habe es Ihr Majest gemeldet, d [aß] Sie hier sind, und gestern bey mir waren, höchstdies[el]bte 

sagt, HE: können, morgen um 9 uhr früh zu ihr... kommen..." [Wien], den Uten April [1] 776. (2947. 
sz. levél) 

14 [Wien], den 25ten April [1] 776. (2950. sz. levél) 
15 „Vegen des Wein sage gehorsambsten Dank es ist mir gebracht werden, ..." Wienn den 7ten Xbris 

[1] 779. (2959. sz. levél) 
lfi „...übermorgen als den 14[ten] dies, mit einen ungarischen Edel Mann velcher von alten Edtel 

Stand ist nähert sich Csemel von Csernelhazá. ich kan gott niemahls genug danken vor alle mir 
ertheilte gnaden [...] und meine grösste Freude ist dabey, erstlich d[aß] Er ist Catholisch werden, und 
zweytend [aß] meine dochter ein ungarn zum mann bekommt." Schönbrunn 12[ten] May [1] 777. (2954. 
sz. levél) 
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udvarban megjelenése, beszámoló a királynő mindenkori egészségi állapotáról, 
például 1777. évi orbáncáról.17 

1779 végén, 1780 elején jó félesztendőre Grassné oly szerepet játszott, amely a 
Bessenyei iránti érdeklődésére emlékeztet. Úgy érezte, hogy segítenie kell a dicső 
magyar nemzet egyik tagján. Egy Apponyi gróf18 jelentkezett nála, hogy kérje 
közbenjárását Balassánál, aki 1779-ben Fiúméban, a következő évben pedig 
Károlyvárosban királyi biztos volt, s Apponyi az ő közbenjárásával szerette volna 
elérni, hogy a fiumei kormányzó álláshoz juttassa. 

Első ajánló levelében Grassné így fogta Apponyi pártját: „Be kell vallanom, 
nagyon sajnálom ezt a fiatal gavallért; annyira vágyódik szolgálatot teljesíteni, 
hogy egész melankolikus lett, amiért itt kell most tétlenül ülnie. Levelet kaptam 
- folytatja - a kormányzótól, amelyben azt írja, hogy most nagyon el van foglalva, 
de reméli, hogy meggyorsíthatja az ügymenetet. Hát ez bizony kívánatos is volna. 
A magam részéről azt szeretném, ha mindenki olyan gondosan intézné az 
ügyeket, mint Excellenciád, akkor bizonyára nem kerülne sor mulasztásra."1" 

Egy hónap múlva felveszi az elejtett fonalat és miután a kormányzó személyén 
keresztül reflexiókat fűz a magas bürokrácia magatartásához, rátér a szegény, de 
jó Apponyi grófra, aki még mindig itt van. „Gavallér, milyen nehéz is lehet 
számára itt vesztegelni és semmit sem tennie. Legénycipőjéből már kinőtt, most 
33 éves, férfi, aki rájött ifjúkori hibáira, amikor, mint mondják, az ember még soha 
sem lopott. Istenem fiatal emberek, különösen az érzékenyebb szellemek, hacsak 
átmenetileg is oly emberek közé kerülnek, die nicht gut condicisirt sind, hamar 
félre siklanak, de azután jó útra térnek, mint ez a gavallér is." 

Könnyű felismernünk, hogy a levélben említett 'guter Freund', „ein Mann von 
Rechtschaffenheit, der sehr belessen", akit Grassné alkalmasnak tartott arra, hogy 
Apponyival megkedveltesse a komoly lélek, Bessenyei volt. Attól, hogy nevét 
nem említette meg, arra következtethetünk, hogy napirendre tért négy év előtti 
sikertelen próbálkozása felett és belenyugodott, hogy pártfogoltja irodalmi törek
véseinek felkarolása Balassától nem várható. 

Bessenyei és Apponyi: ha Grassnénak sikerült összebarátkoztatni őket, volt 
alkalmuk alaposabban megismerniük egymást, mert a gróf csak 1780 májusában 
hagyta el Bécset. Ekkor búcsúzott el Grassnétól, könnyekkel szemében, áldva 
Balassát, amiért kenyérhez juttatta őt.2" 

A levelek közül az utolsó előtti Mária Terézia haláláról szól. Történeti doku
mentumnak tarthatjuk.21 Meg kell jegyeznünk, hogy Grassné levele nem a 
szemtanú leírása. Ezt azonban nem is mondja. Igaz, nem állítja, hogy ott volt a 
halottas szobában, de a történtek részletezése oly aprólékos, hogy szemtanú 
megjegyzéseire is gondolhatna az olvasó. A levél egy magyar vonatkozású 
mondatáról azonban megállapíthatjuk, hogy az Grassné jóhiszemű túlzása, ti. a 
királynő halála előtt II. Józsefnek a jóindulatába ajánlotta a magyar népet. („Sie 

17 L. uo., továbbá a 2955., 2956. és 2957. sz. leveleket. 
18 Gróf Apponyi Antal Györgyről van szó (1751-1817) aki galíciai, majd fiumei kormányszéki 

tanácsos, Tolna megyei főispán volt. 
" L. a 2959. sz. levelet. (Wienn den 7ten Xris 1779.) 
211 Vö. a 2960. sz. levelet. (Wien, 19ten 1780.) 
21 L. ezt KÁLLAY István Ein Geheimbericht über den Tod Maria Theresias. Mitteilungen den Österreichi

schen Staatsarchivs. 1981. 34. Jg. 342-344. - Az utolsó, Balassához intézett levél 1780. december 14-i 
keltezésű. 
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hat dem Keyser Maiyestet besonders das hungarische Volk anbefohlen".)22 Nehéz 
elképzelni, miért hangzott volna el ez a kijelentés, de mert Grassné korábban is 
gyakran emlegette a magyar nemzet, a magyarok kiválóságát, azzal magyaráz
hatjuk ezen állítását, hogy vele Balassának kívánt kedveskedni. 

Grassné tisztában volt azzal, hogy Mária Terézia halálával saját jövője is 
bizonytalanná vált. De e politikai változással Bessenyei lába alól is kicsúszott a 
talaj. II. József megvonta tőle a királynő által folyósított évjáradékot, az udvari 
könyvtár igazgatója, van Swieten, az illuminatus rend szellemi vezére pedig 
megakadályozta, hogy szolgálatban maradhasson. Mária Terézia komornái közül 
csak Guttenberg Jozefának biztosított magas járadékot, Grassnéról megfeledke
zett, aki így arra kényszerült, hogy pártfogókat keressen. Remélte, hogy az udvari 
kancellár - Kállay szerint gróf Heinrich Auersperg - és Győry Ferenc, Bács-Bodrog 
megye főispánja, kamarai tanácsos segítenek majd neki,23 Balassának pedig 
azonnal felajánlotta szolgálatait.24 Levelében mindjárt közölte is vele, hogy Kau-
nitz az államtanácsban köröztette II. Józsefnek hozzá intézett, baráti hangú 
kézjegyét. Ezt követően említést tesz egy udvarhölgy és Cordua táborszernagy 
haláláról, de nem tudta elnyomni félelmét, hogy Balassa gróf nem reflektál 
további információira. „Dörft ich es mohi wagen. Einer Excellenz öfters schreiben, 
einige neue Veränderung zu seiner Zeit Überbriefen [!]? Nur eine Zeille, guädiger 
Herr, dass es nur erlaubt sege, kann mich in meiner Schweimuth trösten."25 Nincs 
semmi nyoma, hogy kérdésére valaha is igenlő választ, illetve megbízatást kapott 
volna. Mi érdemlegesről is tudott volna ő beszámolni II. József udvarában! 

ÍMályusz Elemér 

22 KÁLLAY, i. m. 343. 
23 „Seyne Excellenz der Graf Kanzler versicherte mich auch seiner Gnade, so wie der Hern 

Obergespan von Györy". - KÁLLAY, i. m. 343. 
24 „Sie werden mein Vater, meine Stütze, und ich der ergebenste, der getreueste unter ihren Diener 

seyn." - KÁLLAY, i. m. uo. 
25 KÁLLAY, i. m. 344. 
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