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Mi holnap után Decemb. lOd. tartunk itt Requiemet a' megholt 
Bars vgyei követnek; azért holnap után, mert Bars is épen az nap. 
Levelünk ezen jelentéssel már hozzájok elment. — Ma Mélt. Fáy Barna
bás Ungvári Fő-Ispán Úrral ebédlénk itt a' mi új, ifjú, de lelkes Vice-
Ispánunknál. 

Az Asszonyt kedves Assz. Húgomat szívesen tisztelvén, ajánlom 
magamat becses barátságába, 's maradok hív tisztelettel 

Az Urnák Fiscális Úrnak 
Ujhely Decemb. 8d. 1827. 

alázatos szolgája 
Kazinczy Fer. sk. 

Levelemet ez, az ember vagy Nyíregyházán vagy Kallóban fogja 
postára tenni. Erre kértem-meg.1 

(Negyedívnyi papíron.) 
Kívül; Tekintetes Tunyoghi Szűcs Dániel Urnák, Tek. Szabolcs Vgye-

Táblabírájának, megkülönböztetett tisztelettel 
Peinehdza 

Szabolcsban. 

A Szűcs Dániel unokája: Szűcs Endre úr birtokában levő erede
tiekből kiadja: 

DR. BADICS FERENCZ, 

HORVÁTH ISTVÁNNAK MINDEN NAPRA SZOLGÁLÓ JEGYZŐ
KÖNYVE 1805. É S Z T . 

(Harmadik közlemény.) 

18. Nyoltz óra felé hozzám küldötte Tek. Horváth István Vali 
Fiskális Ur, haza érvén Uraságomtól Fehérvárra, ezen levelet: . 

Kedves Horváth Uram! 

Nagyságos Reviczky Gonsiliarius Ur arra kért engemet, hogy saját 
nevében, mert maga fejével sem szabad, írjak az Úrnak mentül hama
rább e' fontos és az Ur részéről figyelmetességet érdemlő dologról. Nagy 
szükséggé vagyon tudni illik az Úrra ő Nagyságának következő Ország
gyűlésünknek Magyar Diariuma miatt, mellyet egészen gondviselésére 
bízni szándékozik. Kéreti ezért az Urat, szeretettel, hogy minő hamarább 
lehet, iparkodjék Pozsonyba fölmenni az Ország gyűlésre. O Nagyságá
nál leszen szabadszálás, étel és itala az Úrnak, ezenkívül pedig az Uré 
fog lenni az egész Remuneratio, melly, ha egy két hétig tartana is tsak 
a' Diéta, négy vagy ötszáz forintokból álló. E mellett tsak nem minden
nap meg fog jelenni az Úr a' Palatínusnál, ez által pedig előmenetelt 

1 A czímzés felett a postabélyegző Ujhelyt mutat, a megbízott ember 
tehát nem vitte oda, hova Kazinczy kívánta vagy Kazinczy át sem adta neki 
a levelet, hanem maga tette postára. 
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vagy is graditsot szerez magának az Úr ő Hertzegsége előtt. írja meg,, 
kéreti Consiliarius Úr, hamar szándékát az Úr: még jövő Péntekig i t t 
Pesten lészen. Ajánlom magamat kegyes Gratiáj. 

Pesten 8- t . . 8-bris 1805. alázatos szolgája 
Heinrich József m. p. 

Este felé ezen irást készítettem Pozsonyba Reviczky József Úrhoz: 

Nagyságos Consiliarius Úr! 
Kegyes Jóakaróm !: 

Sok, valóban fölötte sok, a' mit Nagyságod kegyessége velem egy 
ösmeretlen Ifiu polgárral, tennie szándékozik. A' hozzám utasíttatott nemes 
hivatal bizonyára annál nagyobb bötsben tartatik előttem, mennél éde
sebb a' Hazafinak szerette Hazája dolgaiban fáradozni, és mennél kelle-
metesebb annak jószívűsége által valamit megnyerni, kit derekas tudo
mánya 's ritka tökéletességeiért országunkban, meg azonkívül is szerte 
szét tisztölve tisztölnek. — Nagyságod társaságában részesülni, példás 
erkölcseit napról napra szemlélni, igazi Hazafiusagat bámulva tapasztalni: 
tsak a' nem iparkodnék: ki annyira megfeledkezett emberi tiszteiről, 
hogy a saját tsinosodására szolgálható leghasznosabb eszközöket önön 
javára fordítani fölösleg való kötelességnek tartaná. — Jól által látóm
én mennyi előmenetelt szerezhetne tsekély tudományom Nagyságod oltama 
's kormányzása alatt; elképzelem a' bŐ tapasztalást, mellyet Pozsonyban 
gyűthetnék: ugyan azért semmit sem is sóhajtanék inkább, mint Nagy
ságod bölts vezérlése alatt tanulni, ha mostani környülállásaim ked
veznének kívánságomnak. Ürményi Ürményi József ő Extcellentziája 
Urfiainál lekötelezve lévén lehetetlen most élnem a' szerentsés alkalma
tossággal, mely talpkövét vethetné jövendő boldogságomnak. Nem lép
ném e túl az illendőség határain, ha drága Uraságomat három eszten
dei jótéteményeiért épen akkor hagynám el háladatlanul, midőn annak 
kedves Uríia a' legditsőségesebb fény után akar törekedni ? — Tsak 
alázatos köszönetemet nyújthatom tehát illyen környűállásaimban, nem 
szolgálatomat; mivel ezzel uraságomnak tartozom, amazzal pedig őszinte 
szívemnek forró hálaadatosságát néműneműképen kinyilatkoztatom addig 
is: míg szóval bővebben kiönthetem érzékenységemet. — Hogy mind
azonáltal készségemnek, melly buzog a Hazának és Nagyságodnak aka
ratjára, nyilvánságos jegyét adhassam, arra, a' mi már állapotomra nézve 
lehetséges munka, édes örömest ajánlom magamat. Megkívántatik, úgy 
vélem az ország gyűlése Diáriumának Magyarságában, hogy az, ha nem 
ékes is, legalább tiszta és hibátlan legyen; mert illetlenség volna, ha. 
egynagyra termett nemzetnek gyülekezete nem szépítené, hanem rongálná 
fölséges anyai nyelvét. Undok szenny, akár mellyik nyelvnek törvényei; 
szerént a' Grammatika ellen való hiba a? mindennapi közbeszédben; 
tűrhetetlen gondatlanság a' különös Íróknak szerzeményeiben; veszedel
mes szörnyűség, kiváltképen az ország nevében kiadatott írásokban,, 
mellyek nagy erejű 's hathatóságúak lévén méltóságok által az alatt
valóknak a' nyelv dolgában is többnyire rendszabásokat szoktak osz
tani. — Semmi sem javíthat többet ezen utóbbiaknál a' nyelv tisztása-
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gán; valamint semmi sem is okozhat épségében iszonyúabb sebeket. 
Vigyázton vigyázni kell kétség kivűl ezen kényes tárgyban: mivel mind 
alatsony a' mi hibás és heltelen; az alatsonság pedig semmi módon 
•öszve nem- férhet egy ditső Nemzet fényességével. Ha a belénk született 
Magyar méltóság szerént akarunk cselekedni, megköll minden utolsó 
javítást adnunk azon könyveknek, mellyek századoktól kezdve száza
dokig örökké hirdetni fogják nagy lelküségünket és tsinos gondolkozá
sunkat. Ámbár azért elkészíti is valaki Magyarul Nagyságod parantso-
latjára e' folyó Országgyűlésünk történeteit, tanátsos volna gyönge íté
letem szerént előbb, mintha nyomattatnék jobbítgatás kedvéért ollyan 
értelmes Magyar Literátorral közleni az elvégeztetett szüleményt, ki nem 
tsak hallotta, hanem annak rendé 's módja szerént tanulta is a' nemzeti 
nyelvet. E' végre a' Diéta utolsó napjai felé, ha más alkalmatos Magyar 
hevenyiben nem találkoznék, éjjel 's nappal készen állanak tehetségeim. 
Parantsoljon levél által velem Nagyságod szabadon: engemet, tsak uti 
költség resolváltassék, sem tűz, sem víz, sem jég nem hátrál a' Pozsony 
föl meneteltől. Egy vagy két hétért nem fog kegyes Uraságom nehez
telni ; sőt különös szerentséjének fogja reménylem, tartani: ha Nagysá
godnak és Nagyságod által az édes Hazának köteles emberével valamiben 
szolgálhat. — Egyébb aránt is, a' miben tsak Nagyságod ezután hasz
nát veheti, mind abban buzgón és szívesen fárad Nagyságod leg kisebb 
jelére örök háládatossággal leköteleztetett tisztelője 

Nagyságodnak Horváth István 
Költ Székesfehérvárott A' törvény IV. Észt. Hallgatója Pesten. 
18-dik Octobris 1805. 
Millyen gyönyörűségemre válnék, ha Reviczky Írásomra lobbot 

nyerne és ezután tiszta Magyarsággal adatnék ki a' Magyar Diárium. — 
20. Hét órakor ismét nálom fölöstökömült Vintzém, sokáig beszél

gettünk külömbféle tárgyakról. Végre szerelmes tsókok között elhagyott. 
Ekkor én mivel tegnap vele járván üdőm nem vala, e' következendő 
levelet készítettem Aszszony Anyjához Komjáty Annához. 

Kegyelmes Asszonyom! 
Régi Jótevőm! 

Legmélyebb alázatossággal kiküldőm Excellentziádnak azon levél 
mását, mellyben a' Pozsonyban folyó Országgyűlését illető Magyar Diá
rium Írásra meghivattattam. Ide ragasztom továbbá egyenes válaszadá
somat is, mellyben a Nemes hivatalt el nem fogadván, mértékletes 
kifejezésekkel iparkodtam magamtól elmellőzni az egyébbként hajlandó
ságaimmal igen megegyező terhet. Engemet excellentziád anyai gond
viselése alól sem a' bő füzetes, sem a' nagy hir 's név szerzés, sem 
pedig a' Nándor Ispánynak ő Hertzegségével való gyakrabbi öszsze-
jövetel élnem szédíthetett, mert nagyobb erejű mindezeknél szívemben 
az a' Kegyességgel teljes, mérsékelt leereszkedéshöz hasonló, szelíd 
tekintet, mellyel Extzellentziadnak áldott karaktere hiv szolgáit fölszokta 
önön tisztöletere inkább és inkább ébreszteni. Mig napról, napra jobban 
fcuzgó halaadatos érzékenységemet ápolni fogja Extzellentziadnak drága 
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Urfiaira nézve bennem helyheztetett bizodalma, addig nints teremtés, ki 
akadályoztathatná azoknak tetemes javokra tzélozó sikeres szorgalma
mat. — Többet érzek, mint sem irás által kifejezhetek. A súlyos fogla
latosságok, mellyeket tsak az idén is Extzellentziád bölts kívánságára 
szerettem Vintze Urfimmal édes örömest elvégeztem, képzeltessék Extzel-
lentziáddal annak hálaadatos és tisztölettői környűl vétetett szivét, ki 
még él és piheg, lenni meg nem szűnik 

Extzellentziádnak 
Költ legalázatosabb szolgája 

Székesfehérvárott oct. 20. 1805. Horváth István. 

23. Tizedfél órakor beérkezett érettem Pátkáról agg, öreg Anyám, 
hogy kivinne magával. Ő engemet, mivel nála nevelkedtem egész kisded 
koromban és imádkozni tőle tanultam, Sokkal jobban kedvel egyéb 
Testvéreimnél. Nyilván bizonyítja ezt mostani kegyelme is, mert sok 
esztendőktől fogva nem látván Fehérvárt (kivévén az Atyám temetése
kor való bejöttét) miattam kész volt behozatni magát. Bejötte után, 
mivel az Édes Anyám dolgait már régtől fogva jó lábra állítottam, az 
ötsémnek Horváth Józsefnek, személyét és neveltetését vettem vala által 
hatalma és gondviselése alól. 

25. Ma egy furtsa levél mása akadott kezembe, mellyet én Rátz-
kereszt Úron (Fehérvármegyében, 1802-dik esztendőben szeptemb. 15-dik 
az eredetiről leirtam az odavaló Plebánusnak Tiszt. Csonth Károly háza-, 
ban.) E képen hangzik bötüről bötüre: 

Monsieur 
Monsieur Frantziskó Andok 

Tisztarteur cum honore 
psentament. 

a)/ Ercsi. 

Perillustris Dominatio Tua! 
Si Dominatio virgultas habet, speroticam sonam voluntatem datu-

ram: heidoneno ideo expediturus non Dubito illum habentes virgultas: 
placeat Dominatio tua Numerare et pretium cum pietate mihi adictus acci-
pere, ego in aliquibus aliis servire possendus, et charitate magne Ser
vian dus, quibus me commendandibus cum honore manendus sum. 

Perillustris tuae Dominationis 
humillimus adicté servus 

Rátz Xtúr 2-da juny 1800. Kovács Ferencz 
spánus. 

Ennyire vezet sokakat Hazánkban a' Deák Írásra ingerlő viszketeg ! — 
A gyáva emberkék sem élhetnek jóízűen, ha tsak Latin nyelven akármi 
undokul és hibásan nem firkálhatnak. Ez a' nyomorult Ispány a vesz-
szőt magyarul talán helesebben kérte volna, mint sem idegen nyelven. 

26. Ebéd után elkértem az Aszszonytól azon levelemet, mellyet 
akkor hozzája írtam vala, midőn Néhány okaimból számára egy nyom
tatványt kiküldöttem. így hangzik: 
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Kegyelmes Aszszonyom! 

A' mit Extzellentziádnak hathatós pártfogása és gondviselése alatt 
üres óraimban a haza kebelében ragyogó Lítteraturának gyarapíttatá-
sára öszve írogattam, azt most nap fényre bocsájtva legmélyebb aláza
tossággal anyai kezébe ajánlani bátorkodom. Ha szüleinkhöz viseltető 
kötelességünk legnagyobb, legsúlyosabb, legédesebb nem volna, Extzel-
lentziádhoz vonszó heves tisztöletemnek örökös jelét hordozná ezen kiter
jedésére nézve tsekély, de maga nemében, tárgyát tekintve, legeslegelső 
könyvetske. Millyen különös szerentse és ritka öröm volna egy Ifiu-Pol
gárnak azon fényes meg szerteszét ösmeretes Névnek paizsa alatt a* 
nagy világba kilépni, mellyet halhatatlan érdemű Bárótzink több leg
tudósabb Hazafiakkal együtt nem tsak megénekült 's üsztölt: hanem 
igazi Magyar nemes szivéért, és nem kortsosúlt tulajdonságaiért úgy
szólván imádott is! Megfosztott ugyan most egyszer ezen díszes boldog
ságtól a' fiúi szeretet, azonban nem halt ki belőlem még a' buzgó hála-
adatosságnak ösztöne. Ha Extzellentziad valamint eddig, úgy ezután is 
kegyelmes karjaival ápolgatni; gyönge igyekezeteimmel pedig megelé
gedni méltóztatik: Elkészül bizonynyal az, a' mit már régtől fogva nem 
kis iparkodással készit 

Extzellentziádnak 
Költ Pesten , kéz tsókoló legalázatosabb szolgája : 
December 1805. Horváth István. 

27. A' Mise végével illyen tzimű könyvet nyertünk Pestről: Quis 
nunc Aggressor est? An Austria, an Gallia? 1805. — Az aszszony 
engemet rendelt Tolmátstsá, kívánván hallani a' benne előjövő dolgokat. 
Engedvén parantsának tüstént az olvasásba kezdtem. És neki szóról 
szóra megmagyaráztam a' munka sorait. Méltó ide függesztenem ezen 
könyvről Ítéletemet. Ebből áll pedig: Midőn ez szerzemény meg akarja 
nyilvánosságos okokból vitatni, hogy nem Ferentz Tsászár, hanem Bouna-
parte volna a' megtámadó rész, igen sokat is mond akarata ellen. Én 
ugyan, ha az Ausztriai Tsászár helén kormányt tartanék, inkább nem 
sóhajtottam volna ezen állatást megbizonyíttatni, mint sem hogy igy 
lehagytam volna magamat piszkoltatni. A' könyvnek majdnem minden 
lapain tsak az tetszik ki, hogy Ferentz Tsászár egy gyáva, nyomorult, 
megaláztatott, piszszenni sem merő, és idegen nemzetnek adózó Fejede
lem, ki, akár mint reszelte is Bounaparte orra alá a' tormát, csak 
motszanni sem bátorkodott. A' könyvnek foglalatai, ha nem is nyilván, 
legalább alattomban hasonlóvá tetszik a' Római Óstriai Tsászárt egy 
favázhoz, melly tzifrán föllévén piperézve, örözője volna ugyan a' 
kertnek vagy szőlőhegynek, ha a' verebek, észrevevén tehetetlenségét, 
körülötte bátran nem röpűlgetnének. Mennyi megsértéseket emleget a' 
munkának szerzője ? Azokra Ferentz Tsászár, mint a' félékeny ősz, tsak 
kukkanni sem mer, hanem eltűri valamennyit, hogy tsak fényes dupla 
Tsászári nevezetét megtarthassa. Mikor az Alattvalókat fejedelmükhöz 
buzdítani igyekszik a' szerző .azon okból, mivel igazsága vagyon az 
Uralkodónak : akkor ellenségét Bounapartet, egy, Mindenható Nagy Fér-
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fiúnak rajzolja, kinek egész Europa engedelmeskedik; önön Tsászárát 
pedig ollyan idétlen igazgatónak fösti, hogy még a' jádszó kis gyer
mekek sem választanák királyoknak. 

28. Szomorú híreket olvastunk délfelé a' Budai Német Újság 
levélben az Ulmai hallatlan ütközetről. Részünkről ez ugyan szeren
csétlen volt (így szól az Újságíró) és érezhető, de vágynak még az 
Ausztriai háznak ollyan forrásai, a milyenekből a' kárt és veszedelmet 
tűrhetővé teheti. — Balgatagság így sápolódni! A közönséges tapasz
talás tanítja, hogy a' források gyakorta kiapadnak. Nem köllene tehát 
azokban bizakodni. Miért bizták a sereget egy gyim gyom Németh esz
telen vezérre, a* millyen Mack Uram ? Kár a Hazafiakért, kiknsk egy 
hiába való ember miatt vagy elesni, vagy fogságra jutni kölletett. — 
Nevetségre fakadtunk, midőn ugyan a' mai újság levélben olvastuk, 
hogy Nádor Isp anyunk, Pozsonyban a' Rendekhöz tartatott beszédében 
illyformán szólott: »Méltán szólhatok így, mert ereimben is Árpád vére 
kereng«. — Ihol! ha szoros a' kaptza; ha szükség üdéje vagyon, ha 
attól méltán félhetni, hogy Austria rútul martzangoltathatik, Rudolf 
véréből Árpád vére is lehet. Nem ollyan kábák már most a Magyarok, 
hogy efféle szemfényvesztéseknek hidjenek. Ha Árpád vére vagy, boldo
gítani miért nem kívánod az Árpád fajzatit ? Ha Magyar vagy, miért 
nem tanulod annyi esztendőktől fogva a' Nemzeti nyelvet ? Vagy Árpád 
véréből való vagy tehát, vagy nem. Ha abból vagy, elfajoltál ditső 
eleidtől, kiknek sem nyelvöket nem tudod, sem hazájokat igazán, mint 
illenék nem kedveled; ha nem vagy abból való: miért adod annak ki 
magadat egy ditső nemzet gyülekezete előtt ? Nem félsz-e' ezen utóbbi 
esetben azon büntetéstől, mellyet az ország törvénye mond ollyanokra, 
kik más személyét magokra veszik ? 

Invitatio 
pro 

Defensione 
per comitem 

Ladislaum Festetits 
de Tolna 

Ex Univ. Iure Hungarico 
suscipienda 

Die 26. Augusti. Hóra 5-ta pomeridiana. 

Invitatio 
pro 

Defensione 
et 

Universo Iure 
B. Ignatü jun. Eötvös 

De Vásáros-Namény 

Disputabitur in Magno Reg. Universitatis Pesthanae Palatio die 
8-ua Sept. 1805 hóra media quinta post meridiem. 
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IV. KÖTETBŐL. 

Majd ditsér, majd pirongat ezen irásom: Mind a'. kettőt azomban 
nem iparkodik soha méltatlanra 's méltatlanul rajzolni. Horváth. 

November. 
1. Napán. Az Édes Atyámnak August. 20-dikán ezen esztendőben 

történt halála itten (t. i. Válón) engemet szomorú érzékenységekre vezér
lett. Könyhullatasokkal áldoztam a' kegyes és példa nélkül való Édes 
Atyának. — Elmélkedtem énen halálomról is, mellyet szükségképen 
tapasztalnom köll, Ettől én ugyan ekkorig tsak egy tsöppöt sem irtó
zom, mert nem vagyok az, ki magamat a' többi testeknek közönséges 
törvények alól kivonni akarnám. 

2. A hosszabb tanulást és munkálkodást vidám mulatsággal szük
séges fölváltani, erre nézve pedig legalkalmatosabb és legártatlanabb 
módot nyújt a' tisztességes és tökéletes Fehér személyei való mérsékle-
tes társolkodás minden egyéb eszközök fölött. Én ugyan Trezsim társa
ságában egy vagy két órát naponként eltölteni nem sajnálok, mert 
tapasztalásból mondhatom, hogy mindannyiszor, valahányszor tsak tőle 
haza térek, magamat a' dologra alkalmatosabbnak lenni érezem. Meg
lehet, nem sokat ellenkedem, ezen változást bennem talán valami 
gyöngeség vagy képzelődés okozhatja. 

3. Fölöltözvén megkerestem Révait, ki engemet, várton várván, 
naponként kimagyarázhatatlan örömmel fogadott. Barátságos tsókokkal 
illetvén hoszszan kérdezősködött némelly nyelvünket tárgyazó különös 
dolgokról. Az eszek és eszem-ről való pörlekedésről kétségkívül emléke
zet tétetett. 

Délután tiszteletes Horányi Elek tisztöletére mentünk. Igen vigan 
mulattuk magunkat néhány órákig társaságában. Őtet mi sokszor meg
látogatjuk: nekem pedig igen jó barátom. Még 1803-dik esztendőben 
tőle olvastam Weszprémínek, Hanernek, BeJiusnak, Cettónak, Deseryczki-
nek és más egyéb hires íróknak szerzeményeiket. Szép dolog vala, hogy 
illyetén könyveket magától szállásomra vinni engedett a nélkül, hogy 
akkorban jól ismert volna. Áldják érettem is hív Maradékaink, ha iga
zán fognak örvendeni Literaturánknak előmenetelén, mivel eszközlése 
által eleget tanultam! Megjegyzésre méltó Horányinkról, hogy ő soha 
ez ideig szobáját Téli holnapokban befűteni nem engedte. Testére nézve 
izmos, vastag, köptzös és ez okból (a mint beszélik az emberek) cano-
nica portio borával be nem elégedhetik. Hasa iszonyú orrával együtt; 
ábrázata, noha egyébbaránt mértékletes italú teste alkotmányához képest, 
vörhenyes; Magyar szíve ritka és él 's hal hazájáért; deáksága ékes; 
kedve víg, beszéde tréfás és enyelgős. Sok balgatag Piarista társai, kik 
irigylik díszes hirét 's nevét, nem igen szenvedhetik: a' nagyobb rész 
mindazonáltal szereti és magasztalja. Szobájának fele része a' padlótól 
fogva a' menyezetig tele vagyon egészen rakva poros és pókhálós drága 
könyveivel: Fele alávaló házi eszközökkel vagyon betöltve. A' tiszta
ságnak nem nagy baráta. Természete erős és épen nem kényes. Tsak 
ez éjjel támadott az ábrázatán egy mérges kelés, azt ő előttünk mulat-
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ság kedvéért két hüvelyk ujai közé szorítván nevetve megfakasztotta. 
A' mi tudományát illeti, arra nézve bízvást így ítélhetek fölole részrehajlás 
nélkül: Szép esze vagyon, de nem adja meg nemű nemű gondat
lansága maitt könyveinek a végső jobbítgatást. Kitűnik minden munká
jából, mint a' szeg a' zsákból ezen hiba vagy inkább lustaság. Pray 
György ezen férfiat, a' mint annak Cornideshöz utasíttatott levelei bizo
nyítják, nem igen tűrhette. Azt veszem észre, hogy Horányi sem nagyra 
bötsülte viszontag Pray György uramat. Ha fontolóra veszszük a' dolgot, 
hihető, hogy az egész boszszuság onnand eredeti, hogy egyik a' másikat 
tsak Insignis Comptlaíor-na.k nevezte. Mit nem okozhat ihol! a' hiába
való név kívánat. Katona sem sokat szívelheti Horányinkat. — Nem 
szűlt-e valamennyire illyen egyenetlenséget a Jesuvitismus a' Piarismus 
ellen ? Adhuc, sub iudice lis est. Hallottam némely alkalmatossággal 
Révaitól, hogy a' Mausoleum Regum Ungariae nevű könyvnek magyar
sága nem Horányi Elek, hanem valami Rigó Piarista Atya agyvelejének 
szüleménye volna, mell yet még is Horányi ugy adott ki mint saját mun
káját. Erről nem vagyok egészen meggyőzetve és azért bátran elhinni 
nem merem; ha talán mégis igaz volna, illetlenül művelte volna azt a' 
mi Elekünk. — Memoria Ungarorum scriptis editis notorum nevű köny
vében nagy hézagok vágynak: de abban az üdőben untig elég volt 
Neki illyen munkához fogni. Most ő is tökéletesebb gyümöltstsel kedves
kedhetnék, — Szent ide, szent oda, elég az hozzá, hogy ez a* 
fejedelem vert ezen mostani hazánkban tőrt Országunknak nemes alkot
mányába; ez nyomta el a' Hazai nyelv keletét tsókos társaival; ez 
tzepelte be a' számos idegeneket, kik ma önnön hazánkban ellenünk 
motskolódnak; ez javasolta Pétert maga helébe nagy kárunkkal király
nak; ez nyomta és túrta vala ki a' vele egy hatalmú többi Hertzegeket. 
Ezen Istvánnak módát hiven követték az Után következő fejedelmek,, 
kik az ő szentségét sokszor képtelenül is tisztölték és magasztalták. 
Ma már ihol! a' Latán körűi irású pénzeket Németesekké is teszik; 
Ma már vagyon Erblendische Müntz is 's a' t. Ha a' régi üdőknek 
gondatlan fiaikról gondolkodom, és a' Latános pénzeket vizsgálom, szá-
nakodom nemzetünk állapotán, de meg botsatok mégis ditső Eleinknek,, 
kiket az idegenekkel hasonló viszontagság vezetett vala a' külföldi Latán 
nyelv imádásra. Ha mindazon által a' mai gondatlanság ötlik elménkbe, 
lehetetlen nem dorgálnom Országunk Nagyainak rövid látásokat, kiket 
a közönséges idegen példa nyíltabb szemüekké nem teszen. Az Olasz, 
Frantzia, Német, Orosz saját nyelvén beszélteti a' néma értzeket: Mi, 
egy Nemzeteket hódító Árpádnak maradványi! saját hegyeinkből kiása
tott Arany 's Ezüstünket Bétsben német nótára veretni engedjük. Ennyire 
távúi vagyunk a' Nemzeti ditsőségtől. Miért nem jelenhetnék meg pén
zünkön : I. Ferentz I. K. Magyar király. 

Vagy bővebben: I Ferentz I. K. (Isten kegyelméből) Magyarok, 
Horvátok, Schlavinok és Dalmatáknak Fölséges királyok ? vagy r 
A' Magyar nép számára verette I Ferentz király. — Édesebben hang-
zanának ezek a' nem hozzánk illő idegen hangoknál, mellyeket ma velünk 
hordozni kénteleníti etünk. 
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4. Ebéd alatt el érkezett Pestre Horváth József ötsém Székesfehér
várról, kit én a' Nénémhez vezettem szállásra. Két óra után ismét a' 
Tanítókhoz lótottunk 's futottunk. Öszve jártuk Mitterpacher Lajost, 
Schedius Lajost, Szüts Istvánt, Schmiedt Györgyöt, Trenka Mihályt, kik 
nekem is mind tanítóim valának a' harmadik esztendőben, midőn Filo-
sofíát tanultam. Estve az ötsémnek egyét 's mását raktam öszve szál
lásán, hogy heles rendtartásra szoktatnám. 

5. Hon készen várt Ürményiné O Extzellentziájának eme nagy 
leereszkedésű kegyes, és megbötsűlhetetlen levele: 

Vaal 3-dik November. 
Kedves Horváthom! 

Azon levelét, a( mellyet írt, hogy meg sem köszöntem, ne tulaj
donítsa rósz szándéknak, mert valóban én aztot Írásom által akartam 
megtenni, a' mint meg is teszem; és mind hozzám viseltetett jó szivű-
^ségét nagyra bötsülöm, mind pediglen a' Vintze fiamnak, most pediglen 
-az Imre fiamnak, a' mit tett kedvéért, soha sem szűnöm meg hálaadó 
lenni. Én meg vallom, hogy jobban érzem, hogy sem irásom által 
•kijelenthetném. Már most tsak egy szóval mondhatom: hogy engemet 
úgy lekötelezett magához, hogy addig meg nem szűnöm lenni, míg én 
-azon szívességet meg nem hálálhatom. Addig is vegye ezen tsekély, de 
szíves jó érzékenységemet jó névvel, és hitesse el magával, hogy holtig 
igaz szívvel vagyok és leszek 

Komjáthy Anna m. k. 
December. 

1. Napa. Tizenegyedfél órakor bekopogott hozzám Ürményi Vintzém, 
"ki engemet egy százforintot érő arany és ezüst sinórú övvel, és egy 
arany vitézkötéssel hálaadásból megajándékozott. Megköszöntem az enge
met igen szerető Ifjúnak fényes szívességét. (Az asztalnál azt súgta szí
vem fájdalmára Potyondy fülembe, hogy a' Frantzia ellenséges sereg 
már Győrben volna. Boldogtalan üdök, mit nem szültök Hazám szá
mára ? Talán jobbra fordul nem sokára állapotunk.) Hat órakor beértünk 
Pest városába. Alig léptünk ki a' kotsiból, azonnal sok szomorú újságokat 
hallottunk, mellyek közül az legnagyobb figyelmet érdemel, hogy ma a' 
.Magyar Koronát Budáról nagy pompával gondos őrizet alatt Munkáts 
várába elvitték a' nem igen távúi lévő veszedelem elől. 

2. Oskola után Révaihoz sétáltam, kinél öszve jöttem Vitkovits 
IMiskámmal. Sokat szóban forogtak a' Grammatikai dolgok. Hetedfél 
órakor erőnek erejével magánál tartott mind a' kettőnket Révai vatso-
rára, mely noha véletlenül esett ott maradásunk, Gazdaaszszonya szor-
galmatossagából közel nyoltz féle válogatott eledelekből állott. Igen 
vígan valánk mind a' hármon nyoltzadfél óráig. Ekkor letévén köszö
netünket elhagytuk Miklóst. Vitkovits engem hazáig kisért, kit én az 
úton föloldoztam köztünk el követett vétkétől, hogy a' Rátz bőt meg
szegés ne nyughatatlanítsa Poéiai nemes entusiasmusát. Házunk kapu
jánál Miskám elhagyván Budára sietett: én a második vatsorához ültem, 
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mellyen jelen vala Lang Báróné, és Somsics Pongrátz volt tanít
ványom is. 

3. Délután, midőn valamelly jegyzésemet fölütöttem Sándor István 
sokféléje IV Darabából, szemembe ötlött ugyan azon munkának 212 
lapán, hogy Sándor Úr Péts városának nevét a' Pety tót szótól szár
maztatja. Hiu álmodozás, nem hihető vélekedés Sándor Urnák ezen átlá
tása szakasztott úgy, mint a' minden város nevét többnyire Olasz ország
bél 's egyébbünnen behozó Bonfinius és Ranzannus Történetíróknak gya
nakodások, melly után ők a' Péts városa nevét a' Peucinus Nemzettől 
költsönözik. Sohasem köll addig az ország határain kilépnünk, míg 
valamit Hazánk Édes hangzatú nyelvében föltalálhatunk. A' régi okleve
lekben Péts eképen Íratott: »Peuche, Penthe, Peuthe, Pech, Peuch.« 
Ha az olvasóknak vakul hitelt adunk. Ezek a külömbféleségek igazán 
tsak ezen kétféle Írásmódra hozathatnak: 

Peuche és Pech: mert a' Peuthe és Penthe olvasások nyilvánosságos 
hibák, úgy mint a' mellyekben közönséges megbotlás szerént az u 
helett n bötű; a' c helett pedig t bötű helheztetett ezen bötűknek a 
Gothicus Írásban való nagy hasonlatosságok miatt. Szalágyi bizonyítása 
szerént (De statu Eclesiae Pannonicae Lib VII. Lib IV. pag. 397.) 
Első László királynak 1093 észt. levelében a' Peuche jó olvasás neme 
találtatik; az 1404. esztendőben kelt Oklevelében pedig a' Somogyi 
káptolannak az olvasó ezen szavat majd jól Peuche, majd roszszul Penthe 
és Peuthe olvasta. Ez a' hibás olvasás vett sokakat arra, hogy a Görög 
Penthe (öt) szótól származtatnák Péts városa nevét: de ezeket jól meg
mosta szokása szerént Nagy Tiszt. Szalágyi István Úr, noha önön maga, 
midőn a' tót nyelvben keres segédet, hasonló pirongatást érdemel. Lehet 
ugyan egy kevésen mind a' két felekezetet azzal is mentegetni, hogy 
őket a' Latán Quinque Eclesiae nevezet hozta a' tévelygésre ; mindazon
által meg köllött volna ezen ingerlés alkalmatosságával gondolniuk, hogy 
sok városainknak Latán nevök igen el üt Magyar nevüktől (p. o. Jau-
rinum Győr; Strigonium Esztergom, Sabaria Szombathely, Tyrnavuia 
Nagyszombat 's a' t.) és hogy a' Penthe vagy Pety véleményes szavak 
tsak Quinque, nem pedig Quinque Eclesias-t jelentenek. Egyfelől tehát mint 
a két vélemény hibán épül, másfelöl tsonka Magyarázatot nyújt, Peuche vagy 
Peuch, mellyet Pötse, vagy Pöts-ntk kell szükségképen olvasni valóságos 
Magyar, nem pedig Tóth vagy Görög hangzású szó minden Magyar nyelvet 
értő fülében annál is inkább: mivel több illyen kimenetelű szavakat ösme-
rünk nyelvünkben. Élünk a pöts, bötső, föts*ög, löts, tőts-ér szavakkal; 
találkozik Országunkban LŐtse városa, sőt magamnak is vagyon SzipŐts 
nevű Magyar jó barátom: miért nem adhatnánk tehát helet a' Lőtse 
hasonló végzésű kiejtésnek Magyarságunkban ? Észre köll azt is vennünk, 
hogy Péts városának neve a' régiségben kétféleképen iratik, ugy mint 
Pötse és Pőts: a mi tagadhatatlan jele ismét ezen szó Magyar eredeté
nek. Találhatunk sok illyetén példákra a' mai szavakban is : Pof és 
Pofa, méh és méhe, parázs és parazsa 's a' t. ösmeretesebb, mintsem 
hogy hoszszan köllenék róla emlékeznem. Elég az hozzá a' dologhoz: 
hogy mihelest tudjuk a' régiség szavait Critice olvasni, azonnal többé 
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sem a' Tót, sem a' Görög nyelvhöz nem szükség folyamodnunk. Ha 
valaki kérdené tőlem, Mit jelent hát a' PŐts Magyar szó, annak tsak 
azt felelném, hej mit jelent viszontag Kóny, Pozsony, Komárom, Győr, 
Tsanád, Tsanak, Kálózd 's a' t. ? Valamint ezen igazi Magyar szavaknak,, 
úgy Pőts szónak is, kiveszett közülünk értelme. Üdővel a' Pőts nevezet 
lassanként Péts-tsé változott. Tsak ebből a' parányi példából is kitetszik, 
melly keveset gondoltak eddig a' leghíresebb Férfiak is a' szoros érte
lemben vétetett Magyar Diplomatikával. 

4. Délelőtt egy üdéig Révaival beszélgettem, Délután pedig Virág 
Benedekhöz által sétáltam Budára. Az országnak mostani környülállásait 
tárgyazták beszélgetéseink, mellyeket, ha voltaképpen ideiktatni lehetne,, 
édes örömmel olvasna minden Hazáját igazán kedvelő hazafii. Magyar 
bátorság magyar vért forralt bennünk azon szempillantásokban, mellyek-
ben Nemzetünknek mostani állapotát a' régivel öszve hasonlítottuk. 
Tudtomra adta Virág Benedek, hogy Pozsonyban a' Frantzia Fővezér 
egy buzgó híradást nyomtattatott azon szándékkal, hogy Bounapartenak 
Magyar Hazánkhoz viseltető tisztöletét ditső Nemzetünknek kijelentse. 
Fölségesek benne a kifejezések. 

5. Ebéd végével Révainál valék, a' ki nekem azt beszélette, hogy 
olvasta önön szemeivel Tek. Schedius Lajosnál azon heves Magyar 
Híradást nyomtatásban, mellyet a Frantzia Generalis Pozsonyban eloszto
gatott. Gyönyörűen sülne akképen ki Édes Hazánkkal a' dolog, ha lehetne 
teljes bizodalmat helheztetni a' Frantzia Tsászár szavában. Ő sok nemzeteket 
megrontott tsalfa Ígéreteivel; minket is hálóba keríthetne, ha esenkednénk 
pártfogása után. Legalább nagyobb a' hihetőség azon részről, melly attól fél, 
hogy valami tsalás nélkül a1 dolog hazánkban meg nem történhetnék. 

Méltó és illendő ma némellyeket Révairól ideiktatni addig is, míg 
életét bővebben leírhatom. 

Révai hazai nyelvünknek magyarázhatatlan szerentséjére Torontál 
vármegyei Sz. Miklóson látta először a' világosságot, Februarius hónap
nak 24-dik napán, 1749 Esztendőben. Az Atyja, önön szája vallása 
szerént Révai Miklósnak, az Anyja pedig Palásty Annának hivatott. 
Születése napjától Mátyás Apostolt nyerte keresztségben Patronussának, 
melly nevéhöz utóbb, fölvévén a' bérmálás szentségét, hozzá ragasztatott 
a' János nevezet. így tehát a' mi drága Miklósunk világi korában Révai 
Mátyás Jánosnak neveztetett. Kitsiny korától fogva Tsanádon neveltetett, 
a' honnand ő Tsanádhoz viseltető tiszteletből magát könyveiben Tsanádr 
finak nevezi némelly heleken. Ifíu korában Szegeden járt oskolába, a! 
Theologiát Nyitrán végezte. Tanított Piarista korában Nagy Váradon, 
utóbb pedig Bétsbe küldetvén Károlyi Antaltól maga tanulta a' Rajzolás 
mesterségét. Tanított Nagy Károlyban, Veszprémben, Tatán, Győrött, 
Esztergomban' és Komáromban is. Pappá szenteltetett 9-dik Júniusban 
1778-dik esztendőben. — Ezeket részszerint saját szájából hallottam nem 
egyszer, sem kétszer; részszerént pedig eme önön keze írásának másából 
tanálhatni, mellyet hozzám utasíttatott Tudósításáról ide leírok; 

»Esős idő, 's a* ti vetekedéstek, igen öszve illenek. Nints egyéb 
dolgotok ? Születtem 1749 Esztendőben, Böjt előhavának 24 napján, 
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azért Mátyásnak kereszteltettem; János nevet vettem a' bérmálásban; 
Miklós nevet adtak reám Atyám nevéről a' Szerzetben. Minthogy ezzel 
híresedtem el a' Magyar világban, e' mellett maradtam a' szerzetből 
való kimenetelem után is. Hic est solutio . . .« E jegyzésért esős üdőbe 
küldöttem egy nap Horváth József öcsémet Révaihoz oily neszszel, hogy 
ezen tárgyról egyvalakivel fölfogadtam. 

7. Délelőtti letzkézéseim végokkor véletlenül elmenvén a' Barátok
nak templomok előtt láttam a' szentegyház ajtaján fügni egy nagy-
pötsétes Magyar Híradást. Görgei Budai Igazgató Vice Püspök adja benne 
a' közönségnek tudtára, hogy holnap a' jobb' hadi szerentse nyerésért 
áhitatosságok és buzgó könyörgések fognak minden Pesti templomokban 
tartatni. Erre tsak azt jegyzem meg: késő akkor csukni be az Istállót, 
mikor már ellopták belőle a' lovat. — Azonban a' mi a' Híradásnak 
magyarságát illeti, azt köll felőle mondanom, hogy érette^ megérdemlené 
az aranykörösztös bajnok, ha ő is ugy, mint Kristus (Annásnál e vagy 
Kajafásnál nem tudom) minden tiszta szüvű Magyartól egy jó suhogó 
artzulcsapást nyerne. Örökös szégyen és gyalázat, hogy épen azok, kiket 
Édes Hazánk véres verejtékű jobbágyainak zsírokból unosuntig hizlal, 
még tsak bötsületesen leírni sem tudják nemzeti nyelvünket. Ellenségi 
ezek nem Polgári a' hazának, midőn a' fényes jövedelmeket nem annak 
akarata, hanem saját ínyök szerént, nem tudom mi haszontalanul, vagy 
talán néha erköltstelenűl is eltékozolják annélkűl, hogyönön magokat hazai 
nyelven oktatnák, vezérelnék, legeltetnék az együgyű népségből álló 
nyájat. Midőn ezek a' vörös övű, Kristus fa igája helett arany terhet 
tzepelő abajdótz Uraságok dosztig megtömik bögyöket; midőn ezek a' 
pintze goztÖl félelájultan tenyésző Erköltskormányozók egész délután 
hortyognak: nemde üres hassal morzsolják olvasójokat, vagy mörmölik 
agg dadákhoz illő mesével megrakott Breviáríumjokat sok dolgos szegény 
Plébanusok, kiknek heted szaka is néha alig láthatsz valami jobb izű 
ételt tserép edényökben ? Ezek szenvedik a' napnak hévséget: amazok 
árnyékban heverésznek. Miólta nem látunk egy egyenes szavú buzgó 
Magyar Telegdit, égy ékesen szóló Pázmányt Magyar Érsekeink és 
Püspökeink között? Megvagyon a' mostaniakban a' pompa, a' kevélség, 
a' fölfuvalkodás, az iszonyú dagály: távol lakik tőlök a Hazai szeretet, 
a' szelídség, az irgalmasság, a' kegyesség, a' fölséges leereszkedés. Uraim! 
Péter, kinek ti nemű néműképen magatokat képviselőjének lenni hirde
titek, nem keverte magát a' világi hívságokba, hanem azokról gondol
kodott, mellyek a' magosságban fönt vágynak: Ti üdőjártával az ország 
kormányához is közel botsattattok Hazánkban, és még is illy hálaadat -
lanak vagytok, azon Polgári tarsasághoz, melly titeket többnyire a* 
szegény 's nyomorult állapotból fényes poltzokra emelt ? Ti hátráljátok 
azon javát kivánó Országnak boldogságát, melly kegyes anya lévén, 
akkor is táplál és ápolgat benneteket, mikor ti, megfeledkezvén jótétemé
nyeiről, gátot vettek hajnalló szerentséjének ? Undok hálaadatlanság! 
Tudjuk, 's pedig nyilván és minnyájan tudjuk, hogy három vagy négy 
országgyűlésekben nyomtátok, üldöztétek, hátráltátok a' nemzeti nyelv 
terjedését. Reátok fog szállani üdővel a' veszedelem, mellyet régtől fogva 
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kohol veszedelmes Uradalmatok ellen az igaz Hazafiúság! — Délután 
Révaihoz mentem beszélgetés kedvéért. Álmából keltettem föl őtet ebéd 
után, mivel az egész múlt éjjel semmit sem aludt, Magyarra fordítván 
Schedius kérésére azon levelezést, melly Pálfy Gróf és Dauoust Frantzia 
Generál között folyt a' Magyar Neutralitásról. A' németség József Nán
dor Ispán kívánságára Tekintetes Schedius Lajos tollából folyt. — Ma 
nyertem költsön olvasni a' Pesti Lutherus Tiszteletes Úr fijától Molnár 
Józseftől illy tzimű könyvet: Lutheranus; seu História Reformationis 
Breviter comprehensa. — Libellus, Lectioni Iuventutis Inferioris ordinis 
Destinatus et conscriptus a' Io. Christophoro Froebingio, Conrect. Lycei, 
quod est Hannoverae, Neostad. — Editio secunda, auctior emendatiorque. 
Nunc Ín Latinum sermonem conversus et Iuventutis Scholasticae usui est 
Dicatus.:— Leucopetrae. Apud Fredericum Severinum. MDCCLXXXXIV. — 
Igen gyönyörű. Rövid foglalatát nyújtja ez a' munka a' Reformatio 
történetének. Tsak az a' kár benne, Ítéletem szerént, hogy az Igazságo
kat néhol igen Intoleranter adja elő az Ifiaknak, kikbe az Intolerantismus 
sok károkat okozhat, mivel nem birnak még ollyan észszel, melly tudná 
bennök a' tüzet mérsékelni. — Vigyázton vigyázva el köll a' könyvtől 
mindent hárítani ollyant, a' mi a' Felebaráti szeretetet a' Religio miatt 
gyülölséggé változtathatná. Luthernak ezen könyv elejébe helheztetett 
képében valami fölséges észnek vonásai látszanak lenni. 

8. Ma tiz órakor Pompás Misét kölletett vala hallgatnunk a! 

szerentsés hadakozásért, mellyen a' Tanítók nagyobb részént jelen 
valának. 

Néh. SzÉCHY KÁROLY másolatából. 

BAJZA JÓZSEF AKADÉMIAI MUNKÁSSÁGA. 
(Második közlemény.) 

Tudósítás1 llly czímű kéziratról: A' naptárok' értelmesítésük. 
Irta Horváth Sigmond.2 

« 
Mennyire véleményadó ezen kéziratról Ítélni tud, azt mond

hat] a, hogy benne a' tárgyak csak ugy futtában és hiányosan vannak 
előadva 's korán sem olly kimerítőleg, mint az olvasó közönség a' 
tudós társaság' kezéből méltán várná : megvallja azonban vélemény
adó egész őszinteséggel, hogy ezen kéziratra nézve magát mint a' 
históriai osztály' tagját competens bírónak nem tekintheti, mert 
a' mi kevés chronologia foglaltatik benne, az inkább az astronomiai 
mint históriai chronologiához tartozik, a' ket tő között pedig nagy 
a' különbség ; amaz az égi testek' egyforma mozgásai iránt te t t vizs-

1 Főtitkári iratok. 1836. év, 4. sz. 
3 Horváth Zsigmond (1782—1845) ezen munkája nyomtatásban 

nem jelent meg ; felemlíti Szinnyei Magyar írók IV. 1307. 1. 


