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Egy  olyan férfiúról  szeretnék röviden szólni,  aki  mára  a  feledés  homályába veszett  és 
legfeljebb  azok  ismerik  a  nevét  és  munkásságát,  akik  az  egyetemi  dolgozószobák 
magányában a magyar  magánjog történetével,  fejlődésével  foglalkoznak,  vagy könyvet 
szerető emberként érdeklődnek a XIX. századi jogi könyvkiadás iránt.

Vezetéknevének  már  az  írása  sem  egyértelmű,  többnyire  Georch-nak  írták,  azonban 
található olyan nyomtatásban megjelent munka is, amelyben szerzőként Geörch Illésként 
szerepel és még útmutatást is ad az olvasónak, miszerint Görcs-nek1 olvasandó.
Tekintettel  arra,  hogy  inkább  az  első  írásmód  fordul  elő  gyakrabban,  ezért  én  is  ezt 
követem.

Georch Illés 1772. év Szent Mihály havának2 28. (más adatok szerint 253) napján látta meg 
a  napvilágot  szegény  nemesi  család  sarjaként  a  történelmi  Magyarország  Pozsony 
vármegyéjében, Etrekarcsa – a korábbi írásmód szerint Ettre-Karcha – nevű kis lélekszámú 
magyar településén, amely Dunaszerdahelytől alig néhány kilométerre nyugatra található. 
A tehetséges ifjút 12 éves korában, hogy szülei taníthassák az uralkodó – II. József – 
segélyben részesítette. Középiskoláit Pozsonyban járta, majd az egyház kebelében tanult. 
Esztergomban teológiát hallgatott, később a papi pályát elhagyva 1792. és 1794. között 
visszatért  Pozsonyba,  ahol  jogi  tanulmányokat  folytatott.  1796-ban  a  törvénygyakorlat 
megszerzése céljából Pestre ment.

„Az Európára tolakodni kezdő fergeteg ... felriasztá a nyugalomban szendergő nemzeteket 
csendes álmaikból, Hunnia termékeny térén is megszólalt a hadra szólító kürt.”4

Napoleon seregei ugyanis Bécset fenyegették, ezért 1797. áprilisában Ausztria uralkodó 
főhercege, Habsburg-Lotaringiai Ferenc (1804-től I Ferenc néven osztrák császár) által sor 
került az insurrectio – a nemesi felkelés – összehívására. A hadra kelt seregben Georch 
Illés, mint főhadnagy fogott kardot a haza megvédésére. Az itáliai Campo-Formioban 1797. 
október  17-én  a  Habsburg  birodalom azonban  békét  kötött  a  francia  –  akkor  még  – 
köztársasággal,  ezért  a nemesi  fölkelést,  mely a béke kedvezőbb megkötését  lehetővé 
tette hazabocsátották5

A kardot letéve Georch Illés a pozsonyi akadémián a magyar nyelv- és irodalom tanára 
lett. 1798-ban ügyvédi vizsgát tett, mely foglalatossága mellett a tanári katedrát sem adta 
föl. 1799-ben elvállalta a bősi uradalom, 1802-ben Pozsony és Somorja városok, 1804-ben 
pedig a Kondé család (amely Siposkarcsán bírt földesúri joggal) ügyészi tisztét. Uradalmi 
ügyészként az úriszék előtt képviselte a földesúr érdekeit. 
Megszaporodott jogi teendői miatt már nem tudta ellátni a tanári feladatait, ezért ezen 
állásáról  lemondott,  majd  1806-ban Pestre  költözött6.  Itt  Albert  Kázmér  szász-tescheni 

1 Georch Illés:  Törvényes tárgyú értekezései I-II,  Pesten nyomtatta  Landerer 1833-1834. I.  kötet 194. 
oldal, de Raffay Ferenc A magyar magánjog kézikönyve c. munkájában is Geörch-ként emlékezik meg 
róla, Győr 1909. Pannónia Könyvnyomda, I. kötet 86. oldal

2 szeptember
3 Magyar Tudós Társaság Évkönyvei IV. kötet, Budán 1840. Emlékbeszéd Georch Illés felett 101. oldal 
4 Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, i.m. 101. oldal
5 Horváth Mihály: Magyarország történelme, VI. kötet 417. oldal, Pesten Heckenast Gusztáv, 1863.
6 Az biztosan tudható, hogy Pestre költözésére csak 1806. pünkösd havának (május) 14. napja után került 

valamikor sor, mert a Honnyi Törvény II. könyvének első részét „reklámozó”, Tudósítás címet viselő 8  
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herceg ráckevei uradalmának ügyésze lett, majd 17 éven keresztül, 1830-ig az uradalom 
igazgatójaként dolgozott.
„Így érte több megyében táblabírói megtiszteltetés ...”7

Szeme-világának romlása miatt 1830-ban nyugalomba vonult, de az írást még akkor sem 
hagyta abba, amikor az fenyegette, hogy megvakul.
1835. Szent Jakab havának8 31. napján Pesten távozott az élők sorából. Nem volt 63 éves. 
Feleségével együtt a pesti Ferences templom kriptájában nyugszanak.

Georch Illés életrajzi adatai elsősorban Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái című 
forrásműből valók9.

A XIX. század elejéig a jogi tárgyú értekezések, tankönyvek, átfogó törvény-magyarázatok 
latin  nyelven  jelentek  meg,  hisz  a  jogot  több  mint  800  éven  át  e  nyelven  művelték 
Magyarországon. Persze megtörtént, hogy a latinul írt szokásjog gyűjteményt (Werbőczy: 
Tripartitum)10 vagy egy törvénykönyvet németből fordítva (Közönséges törvény a vétkekről 
és azoknak büntetéséről)11 magyarul is kiadtak, de ez inkább kivételesen fordult elő.

A XVIII. század végén jelentek meg azok a királyi dekrétumok, amelyek a magyar nyelv 
művelését a hivatalos életben, egyben a tanítását elindították.

Az országban csak „kalapos királynak” hívott II. József halálát követően II. Lipót nevéhez 
fűződik az 1791. évi XVI. tc.  hogy a nyilvános ügyek intézésére idegen nyelv ne 
használtassék, a magyar nyelv pedig megtartassék.
„Ő szent felsége biztositja a karokat és rendeket, hogy bármiféle ügyekre nézve idegen  
nyelv  nem  fog  használtatni;  hogy  pedig  a  magyar  hazai  nyelv  jobban  terjedjen  és  
csinosodjék, a gymnásiumokon, akadémiákon és a magyar egyetemen a magyar nyelv-  
és irástan számára külön tanár fog beállittatni, hogy azok, a kik e nyelvet nem tudják s  
meg akarják tanulni, vagy a kik azt már tudják, magukat tökéletesiteni kivánják benne,  
alkalmat nyerjenek bármelyik irányban kivánságuk teljesedésére; a kormányszéki ügyek  
pedig most még latin nyelven lesznek tárgyalandók”.12

E körbe tartozik – de már I. Ferenc uralkodása alatt hozott – 1792. évi VII. tc. a magyar 
nyelv tanitásáról és használatáról.
„Az  1791:16.  törvénycikkely  czéljának  gyorsabb  elérése  végett,  Ő  királyi  felsége  
helyeslésével határozzák a karok és rendek, hogy a magyar nyelv tanitása ez ország  
határai között ezentul rendes tantárgy legyen, hogy ily módon bizonyos idő lefolyása  
alatt lassankint közhivatalt az ország határain belül csak olyanok nyerjenek, a kik egyéb,  
rendesen  elvégzett  tanulmányaik  mellett  a  hazai  nyelv  ismeretét  is  a  tanárok  

oldalas írásának befejezését Pozsonyban erre a napra datálta, és még azt is megtudhatjuk ebből, hogy a 
városban a „Szent Mihály tornya alatt”, a 180. számot viselő épületben lakott.

7 Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, i.m. 101. oldal
8 július
9 http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm
10 Weres Balás nevéhez fűződik a Tripartitum első magyar fordítása és megjelentetése, melyre az első latin 

nyelvű kiadás után 48 év múlva került sor, 1565-ben Debrecenben Raphael Hoffhalter nyomdája által, ezt 
követően több magyar nyelvű kiadása volt.

11 Magyarország  első  büntetőtörvénykönyve,  melyet  II.  József  rendeleti  úton  hirdetett  ki  1787-ben  és 
magyar nyelven is nyomtatásba került ugyanezen évben. A könyv Budán, A Királyi Akadémiának betűivel 
jelent meg.

12 http://www.1000ev.hu/

4



bizonyitványával  igazolni  tudják.  A  kapcsolt  részekben  pedig  maradjon  rendkivüli  
tantárgynak.  Azok a  külföldiek  azonban,  a  kik  a  közmüveltségi  tudományok tanulása  
végett  látogatják  a  magyar  egyetemet,  vagy  az  akadémiákat,  és  nem szándékoznak  
valaha ez országban alkalmaztatást nyerni: a magyar nyelv tanulásának kötelezettsége  
alól mentessenek föl.
Arra a kérelemre nézve pedig, mely szerint a királyi helytartó-tanács azon vármegyéknek,  
melyek  magyar  nyelven  teendik  fölterjesztéseiket,  ugyanazon  ügyekben  magyarul  
válaszoljon:  Ő  szent  felsége  kegyelmesen  el  fogja  rendelni,  hogy  a  helytartó-tanács  
szervezése dolgában munkálkodó bizottság fontolja meg, és a legközelebbi országgyülés  
elé terjeszszen véleményes jelentést az iránt, hogy a helytartó-tanács a hozzá magyarul  
iró  magyar  törvényhatóságoknak,  az  ország  határain  belül  folyó  helyi  közigazgatás  
teendőit  illetőleg,  az  Ő szent  felsége által  junius  22-ikéről  a  karokhoz  és  rendekhez  
intézett  kegyelmes  rendeletében  világosan  kifejezett  elvekhez  képest,  miképen  
válaszolhasson magyar nyelven.”13

A szövegből jól érzékelhető, hogy e törvénycikk szorosan kapcsolódik II. Lipót említett 
jogszabályához  és  már  a  magyar  nyelv  hivatali  használatának  lehetősége is  felmerül 
benne, mégpedig úgy, hogy azt az uralkodó megfontolás tárgyává tette, magatartása 
nem volt  eleve elutasító e valóban nagy horderejű kérdésben. Ezt  követően azonban 
hosszú évek teltek el úgy, hogy semmiféle előrelépés nem történt.

Változást az 1805. évi IV. tc. jelentette a magyar nyelv használatáról.
„A  hazai  nyelv  teljesebb  kimüvelésének  előmozditására,  mely  az  1792.  évi  VII.  
törvénycikk által is elrendeltetett, Ő királyi felsége jóváhagyásával határozták a karok és  
rendek:
1. § Hogy már ezen országgyülésén az Ő szent felsége elé küldendő fölterjesztések, a  
szavak netalán előforduló kétértelmüségének kikerülése végett  is,  hasábosan latin  és  
magyar nyelven szerkesztessenek.
2. §  Továbbá az ország törvényhatóságainak szabad legyen szintén a magyar királyi  
udvari  kanczelláriához  küldendő  fölterjesztéseket  hasonlóképen  latin  s  egyszersmind  
hazai nyelven kiállitaniok.
3. §  Szabadságukban maradjon azonkivül azon törvényhatóságoknak, melyek azt tenni  
kivánják, a magyar királyi helytartó-tanácscsal való levelezéseiket hazai magyar nyelven  
irni, s a törvényszékeken s perekben is a magyar nyelvet használniok.
4.  §  A  hazai  nyelvet  használó  ezen  törvényhatóságoknak  azután  a  magyar  királyi  
helytartó-tanács ugyanazon nyelven válaszoljon;  de a  királyi  Curia  a  magyar nyelven  
befejezett s hozzá föllebbezett perekben most még ne legyen köteles ugyanazon nyelven  
határozni.
5. § Mivel pedig a magyar nyelv tanitása Magyarország határai között már az 1792:VII.  
törvénycikk  által  a  rendes  tantárgyak  közé  soroztatott:  Ő  szent  felsége  ezen  
törvénycikkely foganatositásáról gondoskodni méltóztatik.”14

A 4. §-ból következik, hogy az igazságszolgáltatásban már nyilván megjelentek a latin 
mellett a magyar nyelven íródott beadványok, mert különben nem kellett volna a Kúria 
kivételes  jogosítványát  törvényben  szabályozni.  Az,  hogy  ez  mégis  így  történt  – 
álláspontom szerint – azt igazolja, hogy a bírósági eljárásban a XIX. század elején még 
mindig a latin az általánosan használt és elfogadott nyelv, bár egyeduralma töredezni 
látszik, figyelemmel a törvénycikk 3. §-ában írtakra is.

13 http://www.1000ev.hu/
14 http://www.1000ev.hu/
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E  jogszabályi  háttér  ismeretében  elismeréssel  kell  adózni  Georch  Illés  jogirodalmi 
munkálkodásának!

Az  idén  210  éve,  hogy  Pozsonyban,  Belnay  György  Aloys  nyomdájából  1804-ben 
megjelent  a  szerző  átfogó,  a  hatályos  magyar  magánjogot  tudományos  igénnyel 
bemutató, magyarázó, magyar nyelven íródott munkájának első kötete. 
Ezt megelőzően hazánk nyelvén – tudomásom szerint – nem jelent meg ilyen jellegű és 
terjedelmű jogirodalom.

A mű címe: Honnyi Törvény. 

Georch Illés az előszóban a „Kegyes Olvasóhoz” írja:
„A  mit  tehát  eddig  akár  a  köz  gyülekezetekben,  akár  a  külön  társaságakban  
tapasztaltunk,  hogy  tudni-illik  Magyarul  akarván  beszélni  Hazánk  fiai  a  törvényes  
tárgyakról,  a  remek  szavakat  akaratjok  ellen-is  deákul  ejtették  ki,  Anyanyelvünknek  
szembe-tünő kisebbségével: azt ezen-túl könnyen el-kerülhetjük, csak erős légyen a fel-
tétel, állandó az igyekezet, és irígység nélkül-való a vetélkedés.
Noha ugyan nem reménylhetem, hogy e munkám egy vágással tökéletesen ki-írtsa ama  
nagy gyökeret verő, sőt közönséges szokássá váltt visszaélést, és (mondhatnám) csak  
nem  Honnyi  nyelvünknek  meg-vetését;  de  leg-alább  meg-fogsz  talán  általa  arról  
győződni, hogy nem éppen olyan egy-ügyű a Magyar nyelv, hogy idegen nyelv nélkül el-  
ne  lehetne:  nem is  fog  előtted  lehetetlennek  látszani  az  ügyeknek  Nemzeti  nyelven  
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leendő folytatása”15

A kötet elején a szerző felsorolja az „előfizető urak becses neveit”, köztük jegyzőket, 
tanítókat,  ügyészeket,  táblabírákat  és  egyházi  személyeket,  de  nem  egy  tiszttartót, 
alispánt, vármegyei esküdtet, és található még közöttük orvos, valamint postatiszt is.

Az első 24 § „Bevezetés” cím alatt alkotmányjogi fogalmakat (közjóra ügyelő alkalmatos 
törvények, a törvényhozó testület, a törvények és a szokás ereje, törvény értelmezés 
formái, stb.) tartalmazza. 

Az első könyv „A Személyekről” szól négy részre osztva (A nemesekről közönségesen,  
Az atyai hatalomról, A gyámi hatalomról és gondviselésről továbbá Az úri hatalomról), 
összesen 262 §-ban tárgyalva, 284 oldalon.

1806-ban jelent  meg a  második könyv,  ahogy abban szerepel:  „Másadik  könyvnek 
egyik kötetje”, ahol a szerző már csak „vóltt Királyi Oktató”, majd 1808-ban „A másadik 
könyvnek másik kötetje”, amelyben már feltüntetésre került, hogy Georch Illés Pozsony 
vármegye táblabírája is, valamint a „Királlyi Herczegi Ráckevi Uradalom ügyészsze”. Ez 
utóbbi tehát, a munka valójában harmadik kötete. Érdekesség, hogy az 1806-ban kiadott 
könyv szintén Pozsonyban, ugyanazon nyomdában készült, mint az 1804-ben megjelent 
kezdő  könyv,  míg  a  harmadik  kötet  már  Pesten,  Trattner  Mátyás  műhelyében  került 
nyomtatásba, nyilván azért mert ekkor már e városban élt.

A második könyv első kötete „A vagyonról” tartalmaz leírást kilenc részben, 499 §-ban, 
összesen  523  oldalon  (Az  adományról,  Az  iktatásról,  A  gyökösség  kikereséséről,  Az  
örökséggel  járó törvényes terhekről,  A királyi  haszon-vételekről,  A végső intézetről,  A  
vérség örökösödéséről, Az osztályról, A felség örökösödéséről).

Az  ugyancsak  második  könyv  második  kötete,  a  tizedik  résztől  indul  és  tart  a 
tizenharmadikig,  az  500.  §-tól  a  800.  §-ig,  375  oldalon  (A  kötésről  általlyában,  A 
sajátságát  fenn-tartó  kötésekről,  A  sajátságat  el-idegenítő  kötésekről,  A  sérelmes  
téteményekről).

A  harmadik könyv,  mely valójában a munka negyedik kötete, szintén Pesten jelent 
meg,  ugyancsak  Trattner  Mátyás  nyomdájából  1809.  évben  és  eljárási  kérdésekkel 
foglalkozik, hét részben, 200 §-ban, 281 oldalon (A perhez való készületekről, A perhez  
járuló személyekről, A per kezdetéről, A per késleltetéséről, A per divatjáról, A per ki-
meneteléről, Az ügy-orvoslásról).

Látható tehát, hogy Georch Illés három könyvben, de valójában négy kötetben írta és 
jelenttette  meg nyomtatásban,  a deákul  nem tudók számára is  közérthető módon,  a 
hatályos feudális magyar magánjog magyarázatát. 
E monumentális munka összesen 24 részt (fejezet?), 1261 §-t (cím?) tartalmaz, összesen 
1463 oldalon, melyet a szerző „Tudósítás” címet viselő néhány oldalas írásaival (1803-
1807., három darab) „reklámozott is”.

15 Georch Illés: Honnyi Törvény I. könyv XII-XIII. lapszám, Posonyban, Belnay György Aloys betűivel, 1804.
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Most pedig „A kegyes Olvasóhoz” utolsó sorait idézem, mellyel a szerző útjára bocsátotta 
művét:
„Ha  pedig  neked,  Kegyes  Olvasóm!  kedvedet  leli  munkám,  annak  kívánt  jutalmát  
elnyerem azonnal: ki-is édes Hazámnak mennyire annyira e csekélységgel szolgálhatván,  
szerencsémnek  leg-felsőbb  lépcsőjét  fel-értem  leg-ottan,  és  egyetlen  egy  
gyönyörűségemet helyheztetem Gyarmathy Samuel16 Úrnak eme szavaiban:

engem ez írásra,
nyelv pallérozásra
nem a jutalom hív;
hanem a magyar szív.

Mert míg élek, Hazámnak élek.”17

A mai olvasó talán patetikusnak érzi e mondatokat, de nem lehet figyelmen kívül hagyni 
a kort, amelyben íródott!

16 Kolozsváron  1751.  július  15-én  született  és  ugyanott  1830.  március  4-én  meghalt  orvos,  nyelvész- 
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm

17 Georch Illés:  Honnyi Törvény I. könyv XXIX-XXX. lapszám, Posonyban, Belnay György Aloys betűivel, 
1804.
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Szladits  Károly:  A  magyar  magánjog  vázlata  című  két  kötetes  munkájának  bevezető 
részében megemlékezik Georch Illés mellett Kelemen Imréről, Kövy Sándorról, valamint 
Szlemenics  Pálról,  minthogy  a  mai  magyar  magánjog  „gyökérszálai  sokszorosan 
visszanyúlnak  az  1848  előtti  magánjogra”,  ezért  gyakran  haszonnal  forgathatók  régi 
jogíróink jeles művei.18

Az említett jogtudósok mind kortársai voltak Georch Illésnek. 

Kövy Sándor: Elemenenta iurisprudentiae hungaricae című művét Kassán 1800-ban adták 
ki első alkalommal, mely ezt követően – természetesen továbbra is latin nyelven – még 
hét  kiadást  élt  meg 1835-ig.  Érdekessége e magánjogi  munkának az,  hogy a  szerző 
tanítványa, Fogarasi  János fordításában, átdolgozásában Pesten 1839-ben  Magyarhoni 
magános törvénytudomány elemei címmel magyarul is megjelent. Kövynek azonban nem 
ez volt az első magyar nyelvű könyve, mert Sárospatakon 1822-ben, Nádaskay András 
nyomdájából került ki A magyar polgári törvény című írásmű amely 1837-ben a második 
kiadását élte.
Kelemen Imre három könyvből álló magánjogi dolgozata szintén latinul látott napvilágot 
1814-ben Pesten Institutiones iuris  hungarici  privati címen,  melynek második  bővített 
kiadása már Budán jelent meg 1818-ban, továbbra is latin nyelven. 1822-ben Pesten 
került kiadásra a magyar változat, Magyar hazai polgári magános törvényről írt tanítások  
címen Czövek István tollából, melyet Kelemen Imre már nem élt meg19. 
Szlemenics Pál: Elementa iuris hungarici civilis privati címmel Pozsonyban 1819-ben, két 
kötetben adta ki a magyar magánjogot feldolgozó átfogó írását, amelynek magyarítása 
Közönséges  törvényszéki  polgári  magyar  törvény címmel  jelent  meg  1823-ban 
Pozsonyban már négy kötet terjedelemben.

Látható ebből, hogy Georch Illés neves kortársai 1800 és 1820 között első ízben mindig 
latinul  írták  és  jelenttették  meg jogi  műveiket,  melyeket  csak évek múlva fordítottak 
magyarra. 
Joggal  mondható tehát,  hogy ezen írás tárgyát képező férfiú négy kötetben, magyar 
nyelven  írt  és  nyomtatásban  kiadott  magánjogi  munkája  korszakalkotó  volt,  hiszen 
elindítója  lett  a  magyar  nyelvű  jogi  szakirodalomnak.  Ha  ezt  áttekintjük,  akkor  azt 
állapíthatjuk meg, hogy hozzávetőleg a XIX. század közepéig megjelennek még latinul a 
korábbi könyvek újbóli kiadásai, de közben egyre több a magyar nyelven írt és terjesztett 
jogi könyv, majd a század közepétől már ez válik általánossá.

Végezetül a teljesség kedvéért említést kell még tenni Georch Illés: Törvényes tárgyú 
értekezései című két kötetes munkájáról. 
Az  első kötet  1833-ban,  a  második  1834-ben Pesten látott  napvilágot  Landerer  által 
nyomtatva. A könyvben összesen 18 értekezés, tanulmány olvasható jórészt a magánjog 
köréből, ezen belül leginkább az öröklés tárgyában, de a családjoggal, jogtörténettel, a 
közjoggal  és  még  a  közgazdasággal  kapcsolatos  írások  is  találhatók  benne.  Csak 
példaként néhány cím:  „A Törvény-könyvbe iktatott történeti  Töredékeknek kötve kell  
hinni; Mi az oka Honyunkban a pénz mindenkori szűk volttának?; Az ön gyilkosaik vég-
intézetéről; A Házasságról; Meddig, mennyi mértékben, és milyen értelemben terjed az  
özvegyi tartás?” stb. 

18 Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata I-II kötet, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest 1933, 
Hasonmás kiadás Ponte Press Kiadó Kft. Pécs,1999. I. kötet 23.-24. oldal

19 Jogi professzorok emlékezete, Bátyka János előadása, Budapest 1935. Sárkány Nyomda Rt. 26. oldal 
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E  művét  tollba  mondhatta,  mert  ahogy  az  „Elő-Szó”  tartalmazza:  „Szemeimnek 
(fájdalom!)  bontakozott  voltta  miatt  az  olvasásra,  és  írásra  más  szemre,  és  kézre 
szorulék ...”20 

Az életkor mellett – bár a mai értelemben korántsem volt idős – nyilván ez is szerepet 
játszott abban, hogy e tanulmánykötet az utolsó műve, többet már nem írt.

Kéziratban  maradt  ránk  –  kiadásra  nem  került  –  Fejtegetett  honi  törvények  című 
dolgozata. Életművét a Magyar Tudományos Akadémia azzal ismerte el, hogy 1832-ben 
tiszteletbeli tagjává választották tudóstársai.21

Mindez  a  történelem,  mértékegységgel  már  nem is  mérhető  része,  de  igaz  lehet  rá 
Konfucius mondása: “Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt!” 

20 Georch Illés: Törvényes tárgyú értekezései I-II. Kötet, Pesten 1833-1834, Nyomtatta Landerer, I. kötet. X. 
lapszám

21 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái, http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/
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