
ADATTÁR. 

ADALÉKOK A DEBRECZENI FÜVÉSZKÖNYV 
TÖRTÉNETÉHEZ. 

1807 márczius 21-dikéről van keltezve az az Előljáró beszéd, 
melylyel Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály bejelentik a nagyközönség
nek, hogy oly könyvet adnak kezébe, »mellynek egyenes és egyedül 
való tzélja az, hogy a' fáknak, füveknek és virágoknak esmerésére 
vezessen«. 

Éppen száz éve tehát, hogy az első magyar nyelven írt tudomá
nyos füvészkönyv megjelent. A Természettudományi Társulat a debre-
czeni Csokonai-körrel egyetemben e könyvnek a magyar tudományos 
irodalomban elfoglalt jelentős helyéhez méltó megemlékezéssel ünnepelte 
meg a megjelenés százéves fordulóját. 

Mert jelentősége elvitathatatlan. Úgy szorosan természettudományi, 
mint még inkább nyelvújítási szempontból. A magyar természettudo
mányi műnyelv megalkotásának főelveit a tudományos és főleg nyelvi 
szempontok oly helyes alkalmazásával állapította meg, hogy méltán 
rászolgált Arany János elismerésére, mely szerint »óhajtani lehet, hogy 
a ki még valaha nyelvünkben újít, azt a népnyelv, népi észjárás oly 
teljes ismeretével, s oly romlatlan nyelvérzékkel tegye, mint Diószegi, 
Fazekas és Földi«. (Arany J. Hátrahagyott iratai. 382. 1.) 

Kevésbbé ismeretes, minő irodalomtörténeti érdekessége van e 
könyvnek. 

Azok közül, a kik valaminő szempontból foglalkoztak vele, csak 
az egy Balkányi Kálmán (Fazekas Mihály mint természetvizsgáló. Term. 
Tud. Közi. 1905, évf.) emlékezik meg röviden arról, mily hosszasan 
húzódó, a debreczeni egyházi és iskolai köröket mily sokáig foglalkoz
tató ügy magva lett a Füvészkönyv s mily erős összeütközésbe hozta 
egyik szerzőjét, Fazekas Mihályt a főiskolával. 
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A Füvészkönyv, mint vállalkozás, nem járt sikerrel. Példányai ott 
penészedtek a Diószegi papi lakásának kamarájában, nagyon gyéren kelt 
el belőle egy-egy példány. 

Tíz évvel Diószegi halála után 1823-ban Kerekes Ferencz, a 
főiskola újonnan választott professora, a botanicát is fölvette előadandó 
tárgyai sorába. Ezt a jó alkalmat nem akarta elmulasztani Fazekas s 
fölajánlotta a meglevő 1500 példányt az ev. ref. egyház Consistoriumá-
nak, vegye meg iskolai könyvül az Orvosi Füvészkönyv megmaradt 500 
példányával egyetemben a főiskola számára. A Consistorium ily értelem
ben határozott s utasította a főiskola pénztárosát, hogy a könyvekért 
4000 forintot, akkoriban a főiskola vagyoni állapotaihoz képest nagyon 
is jelentékeny summát, Fazekasnak fizessen ki. A pénztáros a készletből 
csak 3000 forintot tudott egyszerre kifizetni, ezt Fazekas fel is vette. 
Szerencsétlenségre a pénztár egyensúlya e miatt megbillent és még a 
tanárok fizetésének kiutalásában is zavar állott be, holott a professora-
tus így is méltán zokon vehette, hogy a Consistorium ily fontos, a 
főiskolát érdeklő dologban, véleményét előre ki nem kérte. Megaka
dályozta tehát a fizetés további teljesítését. Az ügy végül â  Superinten-
dentiához került. 

így sodródott bele Fazekas ebbe a kellemetlen ügybe, mely magát 
Fazekast is túlélte. Csak halála után tisztázódott a dolog, örököseivel 
intézte el végleg a Superintendentia békés megegyezés alapján. 

Ennek az ügynek aktáit közlöm az alábbiakban. Részben a debre-
czeni ev. ref. egyház levéltárában (L, IL, III., V., VII., VIII., X.), rész
ben a tiszántúli egyházkerület (IX, XII., XIII., XIV.), részben a főiskola 
levéltárában (IV., VI, XI.) talált aktákból és jegyzőkönyvekből állítot
tam egybe oly módon, hogy belőlük az egész ügy lefolyása minden 
részletével időrendi sorban pontosan áttekinthető legyen. 

Tulajdonképen mindkét félnek igazsága volt a maga szempontjá
ból. A professoratusnak, mely a főiskola anyagi érdekeit látta veszé
lyeztetve, de Fazekasnak is, ki a Füvészkönyv összes példányainak 
megvételében a főiskola szolgálatában töltött munkás esztendeinek s 
egyéb érdemeinek méltó jutalmazását látta. 

Irodalomtörténeti szempontból különösebb figyelmet érdemel Fazekas
nak II. alatt közlött jelentése, mely a Füvészkönyv megjelenése és egyéb 
körülményeiről számol be, kiváltképen pedig ugyancsak Fazekasnak elő
terjesztése a főiskolai pénztár rendezésére kiküldött bizottsághoz (VIII. a.), 
mely Fazekas életének, életrajzaiban eddigelé teljesen homályban maradt 
részére, főiskolai perceptorsága idejére vet élénk világosságot. 
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Az utolsó (XIV. alatti) közlemény külön áll az ügytől, melyre a 
többi összes közlések vonatkoznak. Némileg mégis összefügg vele. Kibékítő-
befejezése az egésznek, vele a főiskola mintegy elégtételt szolgáltat 
Fazekas emlékének; elismerve a munka nagy tudományos jelentőségét, 
bizottságot küld ki az egyházkerület a Fuveszkönyvnek a tudomány 
mai állásának megfelelő átdolgozására és újból való kiadására. 

Sajnos, a dolog többé nem került a Superintendentia elé, az új 
kiadás ügye elaludt. 1875 óta tartó álmából talán új életre fogja ébresz
teni a mostam százéves forduló, mely ismét rátereli a figyelmet a jobb 
sorsot érdemlett munkára. 

I. 

A Debreczeni Reformat a Ekklézsia Consistoriuma Protocollumának 
kiíródott Czikkelye.1 

Die 7-a Decembris 1823. Consistorium tartódott. Jelen voltak 
Senator Tekintetes Rakovszky Dániel, Senior Nagy Tiszteletű Földvári 
Jósef, Senator Vetsey Sámuel, Tikos István, Esküdt Nemzetes Nagy-
Sámuel, Kenései Mihály, Fazekas Mihály, Halasi Sámuel Urak. 

Említődött, hogy a Botanices Professor már itthon lévén, majd el 
kezdi a több Tudományok között a Botanica tanítását is. Meg lévén a 
Magyar Fűvész Könyv Exemplárjainak nagy része, jó lenne ezeket által 
venni a Collegium részére. 

Kérődjön meg Esküdt Nemzetes Fazekas Mihály Ur, hogy adja 
bé, hány Exemplar van az említett könyvből. 

II. 

Fazekas Mihály jelentése a Fűvész Könyvről. 2 

Nagy Tiszteletű Consistorium! 
Millyen fáradságos munkával készült légyen a Magyar Fűvész 

Könyv, azt említenem szükségtelen, mivel azért, mint Anyai nyelvünk-
pallérozására tzéloző hasznos munkáért a N. Mélt. Kir. Helytartó Tanáts-
1810 Julius 20-ik napján költ Ditsérő levele által eléggé megjutalmaz
tattunk és a közönséges megtiszteltetésnek tsak azzal a hijjával voltunk 
még, hogy munkánk a mostoha környül állások miatt, a Természet 
Országa legkedveltetőbb részének taníttatására oskolai kézi könyvnek fel 
nem vétetődhetett. 

A Természet bölts Teremtője és Fenntartója, kinek Szent Nevét,, 
tsudálatos Munkáinak közelebbről való vizsgáltatásával, és esmértetésé-

1 Egyházi levéltár. 679. aktaszám. 
2 A debreczeni ev. ref. egyház levéltárában 597. aktaszám alatt, fél ív 

papírra írva. Fazekas kezeírása. U. ennek másolata 679. sz. alatt. 



336 ADATTÁR 

vei igyekeztünk ditsőíttetni, nem engedte, hogy abbéli reményünk is 
megtsalatkozzon: támasztott olly Jól tévőt, kinek örök ditséretre méltó 
szándéka és segedelme által út nyittatik a Tanulóknak a Természet 
országaiba való bemenetelre; és az azokba való vezetésre megkívántató 
eszközök közzül, az általunk készült Magyar Fűvész Könyv is, mind 
az arra már készen lévő Tudós Tanitó, mind Oskolánk Nagy Tiszteletű, 
Tudományú és Érdemű Elöljárói által alkalmatosnak esmértetett, és annak 
a Collegium részére való megvétele meghatároztatott. 

Ama Nagy Tudományú Szerző Társ, a halhatatlan emlékezetet 
érdemlő Diószegi Sámuel ezt a gyönyörűséget meg nem érhette, de azzal 
a tellyes bizodalommal hagyta itt szüleményünket, hogy annak köz
haszon szerzés nélkül elveszni lehetetlen, én pedig, noha az O szélesen 
kiterjedt nagy Tudományát mint Tanitvánja tsak távolról tsudálhattam, 
•de ezen a pálján Vélle verset -futni bizakodva mérészlettem, imé Isten 
segedelmével meg érhettem az ő szép reményének tellyesedését, és köszö
nettel vészem az Ő nevében is, munkámnak, a Nagy Tiszteletű Consis-
torium által lett meg tiszteltetését. 

Mi a Fűvész Könyvből 3000 exemplárt nyomtattattunk, de abból 
a Parochiánál levő alsó kamarában, rész szerént a nyerseség, rész sze
rént az egerek által, igen sok haszonvehetetlenné tétetett, meg van még 
1500 exemplar. 

Az Orvosi Fűvész Könyvből pedig, melly a hozzá ragasztott Laistro-
mokon kívül, egyedül a boldog emlékezetű N. Tiszt. Diószegi Sámuel 
Úr munkája, meg van 500 exemplar. Mind ebből, mind amabból a mit 
eddig eladhattunk két-két váltó forinton adogattuk el. 

Én pedig ezen még mind jó állapotban levő 2000 exemplar árrá-
nak meg határozását egyedül a Nagy Tiszteletű Consistorium bölts itél-
letére bizom, azon megnyugszom, és magamat továbra is kegyes haj
landóságába ajánlva, vagyok Debretzenben December 14-dik napján 1823. 

a Nagy Tiszteletű Consistoriumnak 
alázatos szolgája 
Fazekas Mihály. 

III. 

A Consistorium 1823 dec. 24. tartott gyűlésének jegyzőkönyvéből. 

201. sz. 

Felolvasódott Eskütt Fazekas Mihály Urnák jelentése, melyben a 
Consistorium meghagyása szerént beadja, hogy a Magyar Fűvész Könyv
ből 1500, az Orvosi Fűvész Könyvből pedig 500 exemplum van. Eddig 
két-két Forinton adogattak egyet, az árának meghatározását bizza a 
Vcnerabile Consistoriumra. 

Fizetődjön ki az ára a Collegium Generalis Cassájából p. 2 frt. 
ezen 2000 exemplárnak. Adódjon osztán egy-egy exemplar harmadfél 
forinton. 
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IV. 

A collegiumi Professoratus 1824 jan 28-án tartott gyűlésének 
jegyzökönyvéből.1 

Jelen vannak Erdélyi József rectorprofessor elnöklete alatt a colle
gium tanárai. 

Fel olvasódott a Debretzeni Refta. Eklesia Nagy Tiszteletű Con-
sistoriuma Protocollumának dd. 7-a et 24-a Decembris 1823 ki íródott 
s a Professoratushoz küldött czikkelyei melyekbenn Esküdt Fazekas 
Mihály Ur még kerettetik, hogy a Magyar Fűvész Könyvnek hány 
exemplumait adhatná által a Collegiumnak, az ő relatioja utánn pedig 
végeztetik, hogy az említett Fűvész Könyv teoretica részéből ugyan 
1500 a Practica részéből pedig 500 exemplum, minden exemplumot 2 
forintjával számlálvánn a Collegium részére vevődjön által s az ára a 
Generalis Cassából fizetődjön ki. A Nagy Tiszteletű Consistorium rende
lésére hosszas tapasztalása utánn ez az alázatos reflexiója van a Profes-
soratusnak, hogy az Oskolai könyvekből rendesenn több az első eszten
dőben el nem kel a Tanulók között mint a mennyi a halgatók száma, 
ez a szám 50 vagy 60 lehet vénn, ezek első esztendő benn megveszik, 
de a következendő esztendőben ugyan ezek ezenn manualisokat oltsób-
bann el adogatván majd felére, majd harmadára s végtére tizedrészre is 
le fog esni a manuális könyvek ki adható száma s egyelőre bizonyosann 
tudható, hogy az által vejendő könyvekért eső 4000 forint 20 esztendő 
alatt sem kerülhetne vissza, annak cessans interessébe azonn idő alatt 
több mint másik 4000 forintokat veszthetne az Oskola, kérdésbe tenni 
bátorkodik tehát a Professoratus, ha majd ilyen előre való tudomány 
mellett is által keljen-é venni s ki keljen-é fizetni az exemplarokat még 
pedig azon 500 orvosi részt is, melly kézi könyvül soha nem szol
gálhat. 

Mely ebbeli beírt alázatos Reflexiónak ki Íratása és a Nagy Tisz
teletű Consistoriummal minél elébb lehető közlése Rector Professor Úrra 
bizódik. 

Be írta M. D. János, a rendes Nótárius távol levénn. 

V. 

A Debretzeni Reformata Ekklésia Consistoriuma Protocollumának ki 
Íródott czikkelyei 

Die 22-a Februarii 1824 Consistorium tartódott. Jelen voltak 
Tekintetes Fő Bíró Böszörményi Pál, Superintendens Budai Esaiás, Nagy 
Tiszteletű Földvári Jósef, Senator Rakovszky Dániel, Komlósy Dániel, 
Laky László, Fodor Sámuel Fő Not., Poroszlay Fridrik Vice Nótárius, 

1 Fó'iskolai levéltár. A jegyzőkönyv címe: »Acta Publica Inclyti Profes
soratus« . . . etc. 487. 1. 

2 Egyházi levéltár. 679. sz. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVI. 22 
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Dömsödy Gábor, Esküdt Nagy Sámuel, Kenesey Mihály, Fürmender 
Kémery Mihály, Esküdt Fazekas Mihály, Kaszonyi Jósef Urak. 

A múlt Consistoriumba be adódott a Professqratus részéről egy 
reflexió az Esküdt Fazekas Mihály Úrtól által vett exemplumai iránt 
a Fűvész Könyvnek. Melyből elő adják, hogy az által vett 2000 
Exemplárok distrahálása tsak igen sok esztendők alatt eshetne., meg, s 
annál fogva a Collegium sok kárt vallana az által, hogy feles summa 
heverne az exemplárokba. 

A legközelebb tartandó Superintendentialis Gyűlésen referálni 
kell a dolgot.1 -

VI. 

A Professoratus 1825 Jan. 26-án Aranyi István rector professor elnöklete 
alatt tartott gyűlésének Jegyzökönyvéből? 

Jelentődött, hogy Collegii Perceptor Esküdt Nemzetes Földi János-
Ur, meg szóllítódvánn az eránt, hogy mi lehet annak az oka, hogy a 
Professori Salarium most apába rendesenn nem fizetődhetik, a többek 
közt ezt az okát adta: Mert a Fűvészkönyvek ára kevés hijánn a Col
legium cassájából ki fizetődött. 

A helybeli V. Consistorium rendelte ugyan, hogy a Fűvész köny
vek ára fizetődjön ki készpénzben : de a mely rendelését a Professora-
tusnak Írásba be adott Informatioja után meg változtatván, és e tár
gyat a Fő Tiszteletű Superíntendentia eleibe terjesztvén, a Fűvész
könyvek eránt ez a határozás tevődött, hogy ezeknek a Bibliothecába 
adódjon hely, és az árok a szerént a mint időről időre el adódnak, 
administrálódjon azoknak, kiket illet. Minthogy pedig a Fő Tiszteletű 
Superintendentiának ezen határozása a Professoratussal nem közlődött, 
szükségesnek Ítélte a Professoratus, hogy 

1. Kérődjön meg Nagy tiszteletű Superintendentialis Nótárius 
Ur, hogy az említett Sup. végzést más, a Collegiumot s a Professora-
tust illető végzésekkel együtt közleni méltóztassa. 

2. Állítódjon meg a további fizetés Collegii Perceptor Ur által. 

VII. 
A Consistorium felterjesztése a Superintendentiához a főiskola pénztárának 

rendezésére kiküldött Deputatio működéséről? 

Fő Tiszteletű Superíntendentia! 
Még a közelebb meg boldogult Fő Bíró Úr idejében a múlt esz

tendőben a helybeli Ns. Ref. Collegium mostani Perceptora E. Fazekas 
1 Nem tudni, mi okból, ez az ügy az 1824-ik évnek sem tavaszi, sem 

őszi superintendentialis gyűlésén nem került szóba. A jegyzőkönyvekben leg
alább nyoma nincsen. 

2 Főiskolai levéltár. Acta Professoratus 507. 1. 
3 Az egyházi levéltárban 636. aktaszám alatt. Ismeretlen kéz írása. A kelte

zés alatt ismét más kéz írásával: Expedivit Michael Szabó d. 12. Aug. 825. 
Láthatólag fogalmazás, ezt jelzi a concept, szó is a végén. 
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Mihály Ur Hivatalát le akarván tenni, azon az okon, hogy testvérjeinek 
történt halálával ő nálla lakó Attyafiainak elmenetelekkel magánosságba 
maradt s mint magános ember arra a Hivatalra elégtelen ; helyébe Per-
ceptornak tevődött E. Földi János Uram, meg kérődvén egyszersmind 
E. Fazekas Mihály Uram az eránt, hogy ha tsak addig is, mig a 
manipulátiót által értené Földi János Uram, a Perceptorságot vinné, 
melynek esztendeig ingyen való vitelét fel is vállalta, és azt azolta viszi 
is Fazekas Mihály Uram. 

Ezzel az alkalmatossággal tehát a Helyb. Consistoriumban meg-
említődvén az, hogy a Ns. Ref. Collegium közönséges Cassája össze
zavarodott állapotban van a Fundátiókból bejövő tőke pénzekkel és 
sokszor annak terhét is a N. Ref. Collegium közönséges Cassája kéntele-
níttetik hordozni: jónak látta a Consistorium azt, hogy ez a két Cassa 
egymástól választódjon el, s mind kettőre nézve, a számadás is külön 
vivődjön. — E szerént annak kidolgozását, hogy mi móddal történhetne 
az meg, és miből állana az a Fundátiónális Cassa: a Consistorium eggy 
N. Deputátióra bízta. 

A kiküldött N. Deputátio beadván tehát a maga munkáját véle
kedésével eggyütt; azt azzal az alázatos kéréssel rekesztyük ide ez 1-a 
szám alatt, s terjesztyük a Fő Tiszteletű Superintendentia eleibe, hogy 
ezen ily móddal el választott két Cassa számadásainak jövendőben 
leendő vivése eránt Utasitást s ahoz mérsékleti (?) rendeléseket tenni 
méltóztasson. 

Kik is minden Tisztelettel vagyunk a Fő Tiszteletű Superinten-
dentiának költ Debreczenben Aug. 11. 1825. 

aláz. szolg. 
N. N. 

concept. 
VIII. 

Fazekas Mihály előterjesztése a főiskolai pénztár rendezésére kiküldött 
Deputatiohoz.1 

Tekintetes Deputátio! Borzadás futott rajtam végig, midőn penná
mat kezembe vettem, az ötölvén eszembe, hogy éppen itt a hol szület
tünk és a hol vetettük talpkövét azon Tudománybéli épűlletünknek 
mellyel ugyan ezen Szülő és nevelő Honnyúnknak diszét igyekeztük 
nevelni; itt éppen mondom kelletik Apológiát irnom azon munkánk 
nevébenn, mellyről nem tsak a külföldi Recensiók emlékeztek ditsérettel, 
de sőt ezek felett a N. M. M. Kir. Helytartó Tanáts által is mint nyel
vünk pallérozására tzélozó hasznos munkáért Collaudatorium Decretummal 
jutalmazódtunk meg: de megemlékezvén a dolgok meneteléről szégyen
lem borzadásomat. Mert hiszen mindent elkövettek mind Anya Oskolánk, 
mind Ekklésiánk Nagy Tekintetű Előlljárói, hogy az általunk készült 
Fűvész Könyv arra a helyre tétetődjön, mellyre általunk is rendeltetett, 
az az a Tanuló Ifjúság számára. * 

1 Egyházi levéltár 679. aktaszám. 
22* 
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Ugyanis Mélt. Fő. Curator Urunk Ő Nagysága* Rendeléséből 
meg szóllítódtam a Helybeli Nagy Tiszt, és Tekintetű Consistorium által, 
hogy adnám bé, mennyi Fűvész Könyv vagyon még kezemnél, mellyre 
lett feleletemre a' rendelődött ugyan azon N. T. T. Consistorium által, 
hogy a feladott Exemplárok tőllem vevődjenek által 2 vfjával, az árok 
fizetődjön ki a Collegium Tőke Cassájából, és azután adódjon 2 ft. 30 
krjával. Nyilván ki tetszik ebből, hogy N. Tekintetű Elöljáróink eggy 
részről el esmérték munkánk tanításra alkalmatos voltát, más részről 
pedig a' volt előre való nézések, hogy szorgalommal tanitódván kelendő 
légyen, és Oskolánk Cassájának hasznot is hajtson. 

Áldott légyen emlékezete meg boldogult Praesesünknek2 ki Mélt. 
Fő Curator Urunk ebbéli bőlts Intézetének végre halytását a Tudomá
nyok eránt benne természetté vált buzgósággal eszközlötte. 

A N. T. T. Consistorium Végezése következéséből által adtam a 
Collegiumnak 

Magyar Fűvész Könyvet 1500 Exemplárt 3000 
Orvosi Fűvész Könyvet 500 do 1000 frtért. 

Ezekre adtam a M. Fűvész Könyvből bekötve 50, kötetlen ; 80 
Exemplárt, az Orvosi Fűvész Könyvből pedig kötetlen 20 Exemplárt, 
és a fent ki tett summából fel is vettem Perceptor E. Földi János 
Úrtól 3000 Váltó Ftot. 

De Darázs Fészekbe találtam nyúlni, mert eggynek Nagy Tudo
mányú Professor Urak közzül keservesen esvénn fizetésének késedelme, a 
Fűvész Könyvnél egyebet nem láthatott botránkozása kövének,. mellynél 
fogva fel forgattatta a N. T. és T. Consistorium Végezését, és a Per-
ceptort meg tiltatta a könyvekért való további fizetéstől. 

Azt lehetne gondolni, hogy ezen döfés által rajtam esett seb 
orvoslásáért talán én fojamodtam a Fő Tiszt. Superintendentiahoz, de 
nem a Nagy Tudományú Professoratusnak talán tsak eggy személlyé 
az, a ki halálra keresi szülöttünket, és azért vádoltatta bé a Feljebb 
valóság előtt. 

Tekintetes Deputatio! 
A millyen kellemetes érzéssel mozdította elő boldog emlékezetű 

Praesesünk a Fűvész Könyv ügyét, egy részről a Tudományok eránt, 
más részről annak eggyik Szerzője, Özvegye és Árvái eránt viseltető 
szent indulatból; szint ollyan érzés gerjedt én bennem is, mert úgy 
vettem munkánk meg tiszteltetásét, mint 16 esztendeig viselt Perceptor-
ságom meg sokasodott terheinek meg könnyítését, és azokért vett tse-
kély fizetésemnek bővséges ki pótolását; de éppen olly keservesen esik 
most értenem, hogy Tudományok Mesterei vetik összve Vallókat, hogy 
fáradságos munkánkat Hazánk díszéből, és a Tudományra tartozó köny
vek sorjából ki vethessék; és e szerént ha meg engedődik a kintszenve 
dőnek a sivalkodás, tőllem sem fog rossz névenn vevődni, ha mind 

1 Péchy Imre. 
3 Böszörményi Pál főbíró. 1825 febr. 3-án halt meg. 
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munkánk meg vetteteséért, mind személlyes káromért méltó panaszaimat 
elő terjesztem. 

A Collegium szerentsétlen meg égése utánn, a Collegium Cassaja 
akkori Perceptor Néhai Ns. Nánási Márton Ur házához rendelődött; 
nehezellette annak gondját a Tisztelt Úr, de még inkább nehezellette, 
hogy a Régi Cassa mellé új és amazzal nexusba nem levő Cassa, úgy 
mint az újj Collegium építésére tartozó, minden fizetés nélkül állíttatott 
fel, de ezekért való neheztelése tsak 6 esztendeig tartott. Én a ki 
helyette rendelődtem Perceptornak készítettem el azon 6 esztendőről való 
számadásait, és ugyan azon kettős Hivatalt 16 esztendeig viseltem 
a nélkül, hogy vagy ezen két különböző Cassának Házamnál tartásából 
származó éjjeli nappali gondomért, vagy a pénz betse lejjebb lejjebb szál
lásából eltsekélyedett fizetésemért valaha tsak eggy szó panasz szaladt 
volna ki számból; meg elégedtem azzal az édes érzéssel, hogy Anya 
Oskolánknak olly szerentsésen szolgálhattam, hogy még az 1811-ik 
esztendőben Cassánkra ütött devalvatio, és házamon keresztül ment tűz 
veszedelme sem okozhatott annak semmi zavarodást. 

Sőt gondolóra vévénn, hogy ha azon Fundatiók Capitalisai, mellyek 
a Fundatorok által olly feltételek alatt adódtak a Collegium gondja alá, 
hogy Interesseik kész pénzben oda fizetődjenek a hová Fundatoraik által 
rendelődtek; ha azok a Capitalisok mondom a Collegium Cassájától 
(mellyel eddig szorosan voltak egyesítve) el nem választódnak a közön
séges Cassának tetemes kárt fognak okozni: magam oktából hozzá fog
tam ezen nyűgös munkához: ki kerestem Antecessoraim számadásaiból 
azokat a változásokat, melyekenn az említett Fundatiók Capitálissai, bé 
íizetődéseik, és viszont ki adattatásaik által keresztül mehettek, hogy 
ki tanúihassam, mitsoda datum alatt találta azokat a Felség Pátense, 
és a devalvatio mire szállította azokat: e' meglévénn 1814-ben örökre 
el választottam azon Fundatiokat a Kőzz Cassától. 

Az akkor elválasztott Fundatiók ezek voltak. 
1. Hatvaniana bé j ött 1787-be 1000 ft. maradt devalválva is 

1000 ft. 
2. Halasiana bé jött 1793-ba 4000 ft. devalválódott 2977 ft. 15 kr. 

Most a 16 Fundatio Capitalissa áll 105,194 f. 21 krból, mellyek 
közt általam Conv. pénzben kiadott Capit. van 7990 ft. 

Melly Capitalisok summája jóval felyűl haladja a Collegium Capi-
talissaiét, és ezeknek manipulatiojáért, és Házamnál való őrzéséért, nem 
kívántam volna egyebet, hanem hogy számadásaim vizsgálódjanak meg, 
és mivel már kedvelt Testvéreimtől megfosztatva egyedül maradtam, 
ezen valóságos rabságomból szabadítódjam fel, de ezen alázatos gyakori 
kérésemnek, tsak eggy részben lett mind ez ideig foganatja. 

Mik légyenek tehát az én Praetensióim, mellyeket tőllem irásba 
kívánja a Ts, Deputatio; méltóztassa azokat az én Nagyérdemű elöl
járóim egyenes szive meg ítélni mellyre ügyemet alázatossan bízom. 
Debreczenben Április 30-án 1825. Fazekas Mihály mpr. 

1 16 alapról ad számot. 
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IX. 

A tiszántúli ev. ref, Superinlendentia 1825 okt. 8-án és következő 
napjain tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből.1 

117. sz. 

Professor és Superintendentialis Assessor N. T. Sárvári Pál Úr 
jelentést tett a felől, hogy a Collegium Bibliothecajaban lévő Fűvész 
Könyvek Exemplárjai közzűl mostanában 150 adódván el, per 3 váltó 
forint, azon Summát sem a Fűvész Könyv eggyik Auctora, Esküdt 
N. Fazekas Mihály Úr nem veszi fel azon az okon, hogy már azon 
Exemplároknak árát in Summa kivette a Collegium Cassájából; sem a 
Collegium mostani Perceptora nem fogadja keze alá, mivel nints neki 
committalva; ennél fogva kérdést tett tisztellt Professor Úr a felől, 
miben határozza meg ezen Superintendentia ezen dolgot. 

Addig míg ebben a dologban telylyes meg határozás fog 
tevődni, rendelődik, hogy az el adott 150 Exemplároknak az árát 
a Collegium Perceptora vegye keze alá. Azoknak az Exemplároknak 
pedig a mellyek ez után kelnek el 2 ft. és 30 kr. legyen az ára. 

X. 

A debreczeni ev. rev. egyház Consistoriumának fölterjesztése a Superin-
tendentiához a Fűvész Könyv ügyében.2 

Fő Tiszteletű Superintendentia! 
A Fűvész Könyvnek meg vétele eránt 1824-be Febr. 22-én tar

tatott Consistoriumba a tek. Professoratus által tett nehézség bejelentőd
vén, ezt sub A. levő . protocollatio mutattya, a' határozódott hogy ezenn 
dolog a Fő Tiszt. .Superintendentiánál referált ásson, azért azt ezennel 
alázatosann bé jelentjük. 

A Botanices Professor Ur haza érkezvén 1823-ban Dec. 7-én tar
tott Consistoriumba bejelentődvén sub B. hogy már a több Tudományok 
között a Botanica Tudomány tanítását is szükséges volna elkezdeni, és 
minthogy a M. Fűvész Könyv exemplarjainak nagy része meg volna, 
jó lenne azokat a Collegium részére által venni.- melyre Esk. Fazekas 
Mihály Uram meg kérődött hogy adja be hány exemplar van az emlí
tett könyvekből. 

1823-ba Dec. 24-kén Fazekas Mihály Uram írásba bé adván, 
hogy Fűvész Könyv 1500, Orvosi Fűvész Könyv exemplárja pg. 500 
vagyon: Neh. Fő Bíró Böszörményi Pál Úr praesidiuma alatt a' határo
zódott, hogy egy exemplárnak ára 2 frtra határoztatván fizetődjön ki 
a Collegium generalis Cassájából, egy exemplar pedig 2 f. 30 kron 
adódjon, sub C. et '/• Ezekhez képpest 

1 Egyházkerületi levéltár. 
2 Egyházi levéltár. 679. aktaszám. 
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1824-be Apr. 5-én a Bibliothecarius által vészen 2150 exemplá-
rokat, melyek közzül 150 reá adás, és 

1824 Áprilisba a Pptor ez exemplárok árából ki fizet 3000 frtt, 
a mint ezek sub D. és •'/. adnectalt Documentumokból meg tetszenek. 

1825-be Jan. 26-kán költt Professoralis gyűlés Protocollumába 
sub D. "/• e vagyon: Meg szóllítódván Pptor Földi János Uram, hogy 
mi lehet annak az oka, hogy a Professori Sallarium mostanába rende
seri nem fizetődhetik, a többek között azt az okát adta, mert a Füvész 
Könyvek ára kevés híjján a Collegium Cassájából kifizetődött, 

»A helybeli Consistorium azt rendelte ugyan, hogy a Füvész 
Könyvek ára készpénzbe fizetődjön k i : de a mely rendelését, a Profes-
soratusnak írásba bé adott Informatiója utánn meg változtatván, és a 
Tárgyat a Fő ..Tiszt. Superintendentia eleibe terjesztvén, a Füvész Köny
vek eránt az a határozás tevődött, hogy azoknak a Bibliothecába adód
jon hely, és az árok a szerént, a mint időrül időre él adódnak, azok
nak kiket illet administrálódjon. -

Egyéberánt minthogy ezenn Fő Tiszt. Superintendentia végezése a 
Professoratusnak meg nem küldődött s annál fogva Perceptor Urammal 
sem közlődhetett, szükségesnek tartya a Professoratus Perceptor Uramnak 
tudtára adni, hogy addig is, míg az említett Superintendentialis határo
zás vélle közlődne, a Füvész Könyvnek hátra levő árát ki ne fizesse«, 
melyre Perceptor Uram ezt a két megjegyzést írja: 

a. hogy ezenn extractust 11-a Mar. 825 vette, 
b, hogy az ellenzett szavak általa lett mondását nem esméri meg. 
Esk. Fazekas Mihály Uram ezen nehézségeket meg értvén, azokra 

való reflexióit 30-a Apr. 825. költt írásába bé adta süb C. melybe a 
Collegium eránt mutatott, szíves fáradozásait előadja, és ezenn hasznos 
munkálkodásának, mintegy megjutalmaztatásának vette a könyvek meg 
vételét. 

A munkák előttünk nyilván valók de külömbben is a bé adott 
számadásokból ki tetszenek. Melyhez még azt is lehet adni, hogy a 
Fundationalis Cassa manipulatiojáért mind ez ideig is semmi sem 
fizetődött. 

A Professoralis Gyűlés Protocollumába említett Fő T. Superinten
dentia végezése ámbár azt Generalis Not. Urnái több ízben kerestettük, 
de Fő Tiszt. Superintendens Ur szóval tett rendelésére is, egyébb ki 
nem adódott, ha nem az itten sub F. • : 

1825-be oct. 8-án- költt határozás a hol Professor és - Superinten
dentialis Assessor Tiszt. Sárvári Pál Ur azonn' jelentésére »a Füvész 
Könyvekből 150 exemplar eladódván ennek árat <-sem Esk. Fazekas 
Mihály Uram, azonn az okonh hogy azoknak az árát már felvette, sem 
Pptor Uram, annál fogva hogy Commíssiója nincs reá- fél nem veszi, az 
határozódott; addig is míg ez a dolog telyes meg határozással el inté
ződnék, rendelődik, hogy a már el adott 150 exemplároknak az árát a 
Collegium Perceptora vegye keze alá; azoknak az exemplároknak az 
ára pedig, melyek ezütánn adódnak el, legyen 2 f. 30 kr. 

•Melyek szerént a Füvész Könyveknek az árából úgymint-4000 
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ftbul 3000 forint ki fizetődvénn még 1000 forint fizetetlen van: melyei 
ket a sub A lévő végezéshez képest ezennel bejelentünk. 

Kik egyéberánt meg külömböztetett tisztelettel maradunk 
A Fő Tiszteletű Superintendentiának Debr. Augustus 5-kén 1827. 

alázatos szolgái 
a helybeli Consistorium. 

XI. 

A Péchy Imre főgondnok elnöklete alatt a főiskolai pénztár 1815-től 
1826-ig terjedő számadásainak megvizsgálására kiküldött Deputatio 

1828 juh 23-án kelt jegyzőkönyvéből.1 

Nro. 5. 

Fűvész Könyvnek minden Exemplárja a Collegium részére által 
vevődvénn azoknak árába 3000 frt. ki is fizetődvénn, minthogy abból 
a Collegium Cassájának tetemes kára következne; de különbenn is ez a 
dolog a felsőbb határozástól fel függesztetve lévénn, tanátskozás alá 
vevődött, mit kellene azzal tselekedni. 

A Professorátusra bizódik, hogy ezenn dologról adja be deductio-
ját a Fő Tiszteletű Superintendentiának. Azomba előre is a Deputatio 
vélekedése ez, hogy a mi el költ az Exemplárokból, az acceptálódik, a 
még meg lévő Exemplárok' pedig adódjanak vissza Néhai Perceptor Nem
zetes Fazekas Mihály Úr successorainak, kik is a Collégiumnak fordittsák 
vissza a még el nem költ exemplárok ki fizetett árát. A mellett ha a 
successoroknak úgy tettzik, az eladó Exemplároknak hely engedődik a 
Collegium Bibliothecájába és a Bibliothecariusok kötelességévé tevődik, 
hogy az Exemplárokról és azoknak áráról a szerént, a mint kelnek, 
számoljanak. 

XII. 

A tiszántúli ev. ref. Superintendentia 1828 aug. 10-én és következő 
napjain tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből? 

69. sz. 

A közelebb említett Relatióbann szó lévénn a Magyar Fűvész 
Könyvnek Exemplarjairol is, és fel olvastatvann ezekre nézve mind a 
Helybeli T. Curatoratusnak, mind pedig a T. T. Professoratusnak bé 
adott jelentése: végeztetett: 

Szóllítódjanak meg Néhai Perceptor Fazekas Mihály Úrnak 
successorai, hogy gondolóra vévénn azt a tetemes kárt, melyet múl
hatatlanul vallana a Collegium, ha a dolog úgy maradna, a mint 
van, gondolóra vévénn továbbá azt is, hogy ezen Tárgyra nézve 

1 A főiskolai levéltár egy régi gazdasági ügyeket tartalmazó iratcsomó
jában. 

Egyházkerületi levéltár. Vonatkozással az előbbi XI. sz. a. közlött véle
ményre. Ez az a bizonyos Relatio, melyre a Superintendentia hivatkozik. 
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sok kedvetlen ellenvetések támadhatnának: minden további kérdések
nek elmellőzésére, a még hátra lévő 1000 forintról lemondvánn, 
a felvett 3000 forintból is fizessenek vissza egy ezerét: kész lévénn 
ezen esetbenn a Fő Tiszt. Superintendentia, a boldogult Perceptor 
Úr hasznos szolgalatjainak tekintetéből a szóban forgó Exemplárokat 
egy-egy forintjával által vétetni. 

Fő Tiszt. Superintendens és Fő Bíró Ts. Rakovszky Dániel 
Urak kérődnek meg, hogy a successorokkal ez eránt szólljanak. 

XIII. 

A tiszántúli ev. ref. Superintendentia 1829 mdrc. 24-ik és következő 
napjain tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 

27. sz. 

A Diószegi és Fazekas successorok nevében Prof. Tiszt. Aranyi 
István Úr jelenti, hogy ezen Superintendentiale Consistoriumnak, a múlt 
Augusztusban hozott s a 69-ik szám alatt lévő végzéséhez képest 
készek az említett successorok a Fűvész Könyvek árában fel vett 3000-
Vforintból ezerét vissza fizetni^ a még hátra lévő ezer forintot pedig 
elengedni, s ekképpen a nevezett munkának darabját edj Forintjával 
adni által a Collegiumnak. 

Megelégedéssel veszi ezen Superintendentiale Consistorium a 
successorok jelentését. A visszafizetendő 1000 Vforintot Collegii Per
ceptor Úr vegye által. 

XIV. 

A tiszántúli ev. ref. Egyházkerület 1875. évi közgyűlési jegyzőkönyvéből. 

206. sz. 

A múlt évi május hóban tartott egyházkerületi tanügyi bizottság 
jegyzőkönyvének 20. sz. szerint, Dr. Török József és Kovács János 
főiskolai tanárok azzal bízatván meg, hogy miután a Diószegi-féle füvész
könyv példányai elfogytak, véleményezzék nem vólna-é helyén való e 
nagyon használható és czélszerü müvet egyszerüleg újból nyomatni; vagy 
pedig átdolgozás mellett rendezni sajtó alá ? A nevezett tanárok e fűvész-
könyvnek második uj kiadását szükségesnek tartják mind főiskolánk, 
mind a hazai tudomány érdekében, de teljes átdolgozás mellett; mert 
itéletök szerint, mai napig sincs egyetlenegy magyar füvészkönyv is, 
mely iskolai használatra s a fűvészi ismeretekben való önképzésre nézve, 
azt megközelítené. Van ugyan egy nagy hiánya t. i. a bevezetés, mely 
a növény élettant tárgyalja, ezt egészen átdolgozandónak tartják; s a 
növények a természeti rendszer szerint csoportosítandók; s a véleményező 
egyik tanár Kovács János vállalkozik az átdolgozásra és sajtó alá rende
zésre ; különben szükségesnek vélik, hogy egy bizottság neveztessék ki, 
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mely magát az ajánlkozóval érültközésbe téve a módozatokat és feltéte
leket állapítsa meg-. 

A véleményezés helyeslőleg fogadtatik s a Diószegi-féle fűvész-
könyvnek átdolgozás mellett leendő 2-ik kiadása tekintetében az 
intézkedések megtétetnek, aképen, hogy Kovács János tanárnak nemes 
ajánlkozása örömmel fogadtatván, a munkával megbizatik s mellé 
egy bizottság kéretik fel a működésre, mely a módozatokat s fölté
teleket állapítsa meg a kivitelre nézve s azok egyházkerületünkre 
terjesztessenek fel; e bizottság tagjaiul felkéretnek Dr. Török József 
mint elnök, Vass Pál füvészkert vezetője, Oszterlamm Ernő főiskolai 
tanár; e bizottság azzal is megbizatik, hogy tanácskozásaiba rész
vételre, vagy ha az illető ajánlkozó tanár munkájával és terveze
tével készen leend, annak áttekintésére Debreczen város orvosi kará
ból, vagy a gazdasági tanintézet tanárai közül, szakférfiakat hívjon 
fel és keressen meg. . 

Közli: DR. CSŰRÖS FERENCZ. 

ÁNYOS PÁL VERSESKÖNYVEIBŐL. 
(Ányos-, Barcsay-, Bessenyei György-, Bárótzi- és Virág-levelek.) 

Ányos Pál összes verseinek és költői leveleinek gyűjteménye rövid 
idő múlva megjelenik a Régi Magyar Könyvtárban. A kiadásomban 
közölt verses munkáknak legnagyobb része kéziratos eredetieken alapszik. 
Ányosnak két, sajatkezüleg írt verses könyvén. Mind a két kéziratos 
gyűjtemény úgy keletkezett, hogy Ányos egyre szaporodó verseit és író-
barátaival váltott leveleit lemásolta egy-egy füzetbe, az 1778. év októ
berének 10-én lezárt s tőlem észtergári kódexnek nevezett kisebb kéz
iratba, és az 1782. év őszén befejezett u. n. akadémiai vagy nagyobb 
codexbe.1 

Azok a levelek, melyeket Ányos intézett barátaihoz, egy kivételé
vel eddig is ismeretesek voltak. Legnagyobb részüket Batsányi közölte 
Ányos munkáinak 1798-i kiadásában, a többi a Honban (187.3. évf. 
203. sz.), Abafi Figyelőjében vagy Koltai Virgil Ányos Pál élete és köl
tészete czímű tanulmányában jelentek meg. A hozzá írt levelek egy része 
azonban mind máig kiadatlan, s mivel nemcsak maga Ányos jelentékeny 
alakja irodalmunk történetének, hanem a levelek írói is, Bessenyei György, 
Virág Benedek, Bárótzi Sándor és Barcsay Ábrahám, megérdemlik, ha 
későn is, hogy tudomást vegyen róluk az irodalomtörténet. 

1 A két codex leírásáról és tartalmáról Ányos-kiadásom jegyzetei számol
nak be. (238. s. köv. lapok). 


