
ADATTÁR 455 

HORVÁTH ISTVÁN MINDENNAPIJA. 
(Hetedik közlemény.) 

(Január 29.) Reggel már oskola előtt vettem tíz forintokon illy 
tzímü könyvet : »Abbildungen der vorzüglichsten alten Statuen und 
Gruppen die sich Theils in Rom, Theils in Paris befinden. Nach den 
Zeichnungen des H. F. Perrier, mit erklärenden Text von Jos. Ernst. 
Wien 1797. — in fol. Utolsó garasomat sem sajnálom érdemes köny
vekre adnom, és ez a' könyv vásárlás teszen talán utóbb is nyomorult 
szegénynyé. Meg ehetem é a'kor a' könyveket ? — Ügy, de tanúihatok 
•e' haszonnal könyv nélkül, azt is lehet kérdeni. Szándékom utóbb 
Magyar nyelven először egy jó Római Görög Archaeologiát, azután 
pedig Magyart készíteni. Meg kívántatnak ezek szükségképen arra, 
hogy mintegy lássa a' nemzet, hol vagyon a' tudományok, és szép 
Mesterségekre nézve ; és hová juthatna üdővel, ha ezeket is kedvelné. 
— Tíz óra után meg keresett Vitkovits, és olvasta Mindennapimat. 
Jó üdéig nálam volt 's mutatta Mátyásinak ki nyomatott feleletét 
a Jutalom kérdésről. El mente után azonnal meg vettem azt illy tzím 
alatt : Vélekedés, Mellyet a' Magyar Nyelv eránt Ország eleibe téte
tett Tudós kérdésre rövid és együgyű feleletül adott Mátyási József. 
— Pesten 1806. — Olvastam tüstént a' könyvet, mellyben azon 
kívül, hogy igen szórt 's homályos a' Magyarság, sok vakoskodás 
vagyon. Meg köll azomban engednem, hogy sok jó is találkozik benne. 
En ugyan kivántan kívánnám, sőt erre már Kultsár István urat is 
kértem, hogy valamennyi felelet nyomtatás alá jöhetne, mert talál
kozik mindenikben valami tudni méltó dolog. Igen igen föl nyitnák 
ezek a' nemzetnek álmos szemét fő birtokának buzgóbb terjesztetésére, 
azt sok bölts gondolatokra vezetnék, és reméllenünk lehetne, hogy 
néhány érzékenyebb, és tsinosabb Hazafiaknak forró sóhajtásaik be 
teljesednének. — Már Mátyási könyvéből millyen üdvözséges gon
dolatokra vetemedhetnek a' külömben gondolkodni nem akarók ? 
Van benne, a' min rágódhatnak. — Révainál, Trézsimnél, kisded 
Hertzegeimnél, mint egyébbkor, ma is valék. — Estve Budai Magyar 
Históriáját olvastam. 

30, Reggel meg keresett Markovits János Barátom, és mind 
a' ketten által menvén a' Dunán, föl hajtottunk Buda várába, hogy 
ő Atyjának, én pedig Potyondi. Rafusnak zsoldját föl vehessük. Le 
jövet el váltam barátomtól, és meg kerestem Virág Benedekemet. 
Sokáig beszéltünk tüzesen külömbféle tárgyokról. Viszsza adta a' 
Haza terheit, mellyeket a5 Nemzet gyülekezete a' múlt ország gyűlés
ben öszve írt. Tőle Vitkovits Miskámhoz mentem 's vele tizenkét 
óráig trétseltem. Meg ajándékozott Vérségi Ferentznek imez uj 
költeményével: Neve Napjára Ő Excellentiájának Gróf Szápáry 
János Ürnak 's'a't. Irta Verseghy Ferencz, Musikára tette Haaz János. 
Budán 27. December. 1805. — Kevés benne a' képzelődést indító 
dísz, és igen meg egyez a' folyó köszöntéssel. Nints benne uj gon
dolat : az ótól pedig tsak je' sopánkolódás hibáz : kívánom hogy hol
t a után a' Menyországba juthasson Extzellentiád. Többet tehetett 
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volna Vérségi. — Ebéd után Institoris Gábor Pesti könyvárosnak 
hat nyomtatványt ajándékoztam Néhány okaimból. —Hadd fogyja
nak. — Institorisnak semmije se hasonlít könyvároshoz, 's bár könyv
kötő maradt volna ! — Az estvét Trézsim karai között vártam, midőn 
hozzánk ért, tanítani mentem. Vatsora után Budait forgattam. — 

31. Reggel nyolcadfélkor Révaihoz mentem, és sok kéréseire el 
maradtam az első órai letzkéből. Tegnap előtt tudniillik jelentette 
Petrasovits András — — profeszszori tisztviselő (supplens) hogy ma 
bennünket ki kérdezni akar : mi valamennyien egy szívvel 's lélekkel 
öszve beszélettünk, hogy egyikünk sem fog kérdéseire egy mukkot is 
feleletül adni, mert 1.) eddig bennünket igen gyerekesen szokott 
ki kérdezni. 2.) gorombáskodott néhányokkal. 3.) elejétől fogva 
mostanig soha meg nem elégedtünk tanításával, melly nem áll 
egyébből, mint régi költőknek velős mondásaikból. Sajnáljuk az 
üdőt, mellyet két barom tanítónk mellett hiába el vesztegetnünk 
köll azon tudományokra, mellyek leg kellemesebbek és leg szüksé
gesebbek volnának minden Hazafinak. — Révai őrizvén engemet,, 
mint szeme világát, a' galibától, kért, hogy inkább meg se jelenném 
oskola társaim között. Nem örömest töltöttem kérését, mert a' köz 
jóról forgott társaim a' pártütés. Kilentz órakor meg jelentem a' 
második letzkére s haliam, hogy a' ki kérdezést délutánra hallasztván 
folytatta Petrasovits a Magyarázatot. — Tíz órakor Tek, Jankovits 
Miidós Urat meg látogattam. Láttam nála ismét sok kéziratokat ; 
láttam nála Luther Mártonnak 1542. esztendőből való eredeti testa
mentumát német nyelven Melanchton Fülöppnek több eredeti leve
leivel együtt. A' Testamentomot hatvan forintokon vette Wolfen-
büttlben : tsodálom hogy azt Magyar kézre jőni engedték aJ németek 
olly csekély pénzért. — Mást is tanultam még tőle, és az ebben áll: 
Olvastam Praynak Kornides Daniéihoz utasíttatott leveleit már 
1803-dik esztendőben Tek. Schedius Lajosom kegyességéből a' Teleki 
László Gróf drága könyvtárában. Ez a* kézirat 29. nevezetet, vagy is 
inkább jegyet nyert Kornides írásai között. A* többi tudós dolgok 
között Pray 1778. dik 22-dik Januarius napán így .ír Barátához : 
»Audistin* aliquid, de Joanne Gerardi de Aranyas ? qui anno 1469. 
multa scripsít, itaque sub Mathia Coruino. Sed hic magis descriptor 
est, quam scriptor. Argumenta Codicis Ms. sunt plerumque Eccle-
siastica, aut Monastica, paucís, ut de remediis Podagrae demti. Quo 
quiduis anno descripserít, adcurate notat, ut e. c. (ocupatus aliis plura 
nunc scribere nequeo) anno I f\ AO (1470) Leutschouiae sabbato ante 
palmarum : h a m a r J á m b o r E m b e r . — Numquid audisti etiam 
aliquando de Achille honorabili Doctore in Pictauia in Francia, qui 
orationes composuit dominó suo Regi ? Ms. Cod. — Rursus, Psal-
terium editum sine anni et loci nóta ? Ex criteriis superat forte 
annum 1460 in 4- Possessor libri fűit Andreas Czemanka Panno
nius. Turótz-Trnoviensis Crembnicii 00OCCXXIV, e ruderibus fa-
mosissimae quondam Bibliothecae Pinnerianae adquisitus. — 
Quaeso Te, quae haec Pinneriana Bibliotheca ? Non ante, cuius hi 
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libri sínt, rescies, quam me de eo, quod quaero, edocueris«. — Ez az. 
óság nagy újság volna a' Magyar régiségekre nézve, mert 1469-dik 
esztendőnél előbb való Magyarságot, a' mellynek bizonyos üdéjéről 
meg győződve lennénk, nem mutathatunk. Bár el ne hallgatta 
volna Pray gazdája nevét, úgy ma tudnók hol létét! Azt bizonyítja 
mindazonáltal Tek. Jankovits Miklós Úr, hogy Tzemanka könyvéi 
Belhöz jutottak, ennek gyűteményéről pedig ki nem tudja, hogy 
az a' meg halálozott Battyánjn József volt Esztergomi Érsek könyv
tárába vagyon ? E' szerént az Aranyos János kézirata Pray lakó helén 
Budán vala 1778-dikban most pedig Pozsonyban leszen. Rajta 
leszek, hogy ki kutassam a* dolgot valami ösmerősöm által. Az bizo
nyos Praynak egyébb leveleiből, hogy ő abban az üdőben sokat hányta 
s vetette az érsek könyveit, és hogy Tzemankáról Bel Mátyás gyakorta 
emlékezik munkáiban.1 — Dél intett haza Jankovitstól. Ebéd után, 
Révainál beszélgettem. Ő ismét nem akart óvásból első letzkére 
ereszteni, de most már sikeretlenek lettek szavai. — El mentem 
oskolába, és vártom a' tsata kezdetét. Molnár Józsefet, az ide való 
Lutheránus Tisztöletes fiát nevezte ki leges leg először hogy feleljen 
írásaiból. Ez egyenesen ki mondotta, hogy sem ő, sem más Társai nem 
fognak felelni addig, míg tanítása módát el nem változtatja. Okát 
kérdezte a' tanító székben ülő : a bátor társ merészen elő adta bibénket 
minden sértés nélkül. Ekkor föl hevülvén a büszke Ügyész, szórni 
kezdette, hogy semmi ő hozzá képest oskola társunk; hogy ő illyen 
's ollyan tudósnak tartatik. Hevesedett ezekre az Ifiú, és már most 
keményebb választ adott. Sokáig folyt a' viszonyos pör. Egyszer azt 
monda a' kevély lélek : hogy a' tanulni nem akarás oka minden meg 
nem elégedésünknek. Erre már nem hallgathattam tovább, hanem 
én is megszólamlottam mondván : Azzal Igazságtalanságot ken az
ú r reánk, mert mi most is azért szólottunk, mivel tanulni akarván 
valamennyien előre látjuk, hogy hasztalan töltvén el az esztendőt 
vagy épen semmit, vagy igen keveset tanúihatunk. A' velős mondáso
kat, mellyeket az Úr Aristotelesből, Simachusból, Ciceróból, Ovidius-
ból, Horatziusból, Iuvenalisból 's. a. t. minduntalan számunkra elő 
ad 's velünk le írat, mi ugyan bötsüljük, de kedvökért egy esztendőt 
el nem pazsarolhatunk. Egészen más a' mi tzélunk, a' szerént művel-
kedjék az Úr, nem lesz akkor panaszunk. Nehéz nekünk, hogy több
szöri magános kéréseink sikertelenek lettek : most az erőszakosko
dásra jutni kénszeríttettünk, ha mingyárt bötstelenségünkre válik is 
némely értetlenek előtt. Fájlaljuk, 's pedig méltán fájlaljuk, mi a kárt 
melly tökéletességünkre hárul egy ollyan tudományra nézve, melly, 
ha jól taníttatik, mind hasznos, mind kellemetes, mind elkerülhetet
lenül szükséges arra, hogy valaha Hazánk állapotát jobb karba 
iktathassuk. — Hlyen szavaimra e' goromba válaszszal felelt: Nos-
citur quis sit. — Föl háborodtam a' Tótnak váratlan embertelen-
ségén, és, a' mi velem életemben soha sem történt, a' dühösségnek 
valami nemébe ragadtatván, — Kinek ösmér az Úr engemet ? E' már 

1 V. ö. M. Könyvszemle 1879. 69. 1. 
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•elköTtsömet illeti! igyen feleltem. — Én hetedik esztendőt töltöm, 
mondám tovább, a' Fő oskolánál: mit tettem valaha, a' miért dor
gálást érdemlettem volna Igazgatóimtól ? Emberiség nélkül vagyon 
az Úr : mert annak erköltsébe kapott, kit, néhány holnapokat ki
véve, soha sem ösmért közelebbről. — Föl keltek mellettem ezen 
szavakra többnyire oskola társaim, és rész szerént védelmezték 
bötsűletemet, rész szer ént kéréseikkel tsillapítottak. Meg hökkent 
a* gorombaság szerzője. Simította szavát külömbféle hasztalan magya
rázatokkal. — Hármot ütött azomban az óra. Félbe szakadott a' 
tsata. Le szálván a tanítói székből Petrasovits magába tért, 's jelen
tette, hogy ezután kívánságunk szer ént fog tanítani. Erre mi is 
magunkba tértünk, és mivel tsak ezt kívántuk meg nyerni, Ígértük 
hogy úgy már bennünket meg elégedetteknek fog tapasztalni. — 
Kimentekor beszélette az egész dolgot Mészáros Mátyás másik Taní
tónknak. — Négy óra után Mészáros tüstént Petrasovitshoz futott, 
gondolom, bujtogatni. — Mi mind a' kettőtől sem félünk, mert egyik 
iizenkilentz, a' másik tsak egy héján húsz. — Letzkém után temetési 
alkalmatossággal Vitkovits Miskámnak Édes Atyja halotti beszédet 
mondott görög nyelven : azont halgattam Miskámmal együtt. Szép 
•és ritka tulajdonság drága Atyjában, hogy ő Magyarul, Deákul, 
Rátzúl és Görögül egyenlőképen tud prédikálni. — Vatsora után 
Trézsim ölében feledtem el a mai boszúságnak még bennem levő 
maradványit. Viszsza jövet sokáig olvastam Budai Ésaiás munkáját. 

Februárius. 

i. Napa. Nyoltzadfélórakor által futottam egy 's két szóra 
Révaihoz, kinek el beszélettem a' tegnapi történetet. Nekem tsak 
bele köllött keverednem vagy akartam vagy nem a' tsitipatiba. 
Nyoltz órakor oskolába menvén öszve akadtam Mészáros szolgálójá
val a' fő oskola épületében, ki engemet meg szólított, 's kért hog}^ 
küldenem el Heinrich Józsefet, a' Törvényes Karnak szolgáját, 
Petrasovitshoz. Meg tettem a' dolgot, de mingyárt tudtam hányat 
ütött az óra. Mészáros reá beszélette Petrasovitsot, hogy tartaná 
fön Tanítói méltóságát, 's ne jőne addig oskolába, míg neki elég tétel 
nem adatik a' Dékántól. így esett valóban a' dolog, mert azt izente 
a' Tót, hogy ma nintsen kedve letzkéket adni. — Vajha soha se 
volna ! mondók valamennyien. — Az üdőt nyoltztól kilentzig, nem 
akarván szálasainkra viszsza menni, beszélgetésnek áldoztuk. Ez 
alatt jelenti Heinrich József inasom, hogy tíz órára meg jelenjünk 
Markovits Mátyás Dékánnál, én, Molnár, és Rakovetz András. Nevet
tük a' dolgot, 's alig várhattuk az üdőt, mellyben a' Dékán elejébe 
botsátatunk. Tíz órakor Markovitshoz mentünk. Molnárt hívta leg 
•először be, 's midőn az el ment, engemet és Rachovetzet. Be léptünk
kor keménységet képzelő Dékáni tekintetbe helheztette magát, 
's nagy hahotával reánk támadott, hogy miért tettünk mi illy szörnyű 
galibát. Mosolyodnunk kölletett midőn komorságát láttuk, 's okát 
adtuk tettünknek velős okokból. Ő ezekkel úgy megelégedett, a' mint 
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kifejezéséből nyilván értettük, de még is, mint valami kis gyermeke
ket mumussal kezdett ijesztegetni. Ha a' Heltartó Tanátshoz, 's 
odább megyén a' dolog, az urak, úgymond, el vesztik királyi zsol
dokat, az oskolából ki tsapatnak, ország szerte ki hirdettettnek, 
Tömlötzbe kerülnek. Föl sem vettük heltelen szavait, 's világosan 
ki mondottuk, hogy mi, már érettebb eszűek lévén, az illyen ijesz-
tegetésektől egy tsöppöt sem félünk, ha a fejedelem elejébe megyén 
is a1 dolog. Nekünk mindenkor igazunk leszen, mert Petrasovitsot 
magát is többször szép szóval kértük, valamint a Dékánnak is jelen
tettük panaszunkat. Ő nem akart haragot venni magára : mi azt 
készek vagyunk föl venni, tsak szándékunk be teljesedjék. Ezekre 
alatsonyabb hangon kezdett velünk szóllani, 's félre tévén a' tekin
tetet, kért bennünket Fiával folyt barátságunkra, hogy tsendesen 
nyomnók el az egész történetet, 's mondanók még Petrasovitsnak, 
hogy mi nem akartunk egyebet tenni nem felelésünkkel, mint ó'tet 
arra venni, hogy másképen tanítsa a Politikai tudományokat. — El 
váltunk egyszeribe ezen szavai után egymástól, a' nélkül, hogy felel
tünk volna reá valamit. — Tanátskoztunk magunkban, vallyon el 
menjünk e' az ÜgyészhÖz ? Eszünkbe ötlött, hogy ha a' Dékán kérésé
nek e' részben nem engednénk, az már Fejességnek, büszkeségnek, 
s kevélységnek jele volna, a' mik minket egy szikrát sem tüzeltek ; 
hogy el nem menetelünk által az első és harmadik esztendobeli tör
vény tanúlóknak, a' kiknél szinte úgy, mint nálunk, supplensek 
vágynak, példát nyújtanánk uj mozgásokra : megtettük, 's be kopog
tunk a' Magyarországi Sonnenfelshöz. A' szemünkbe sem bátor
kodott nézni. Elő beszélettük a' Dékán tanátsát, 's meg győztük 
arról, a' mit ő nem értett : de, nóta bene, egy szóval sem követtük 
meg. Sokkal többet szemére vetettünk szobájában, mint az oskolában, 
mert jól ki fejeztük bibénket. Kért hogy a dolgot másoknak ne 
beszélnők, 's Ígérte hogy ezután más módot követ. Mi fogadtuk a' 
hallgatást, 's ezzel vége szakadott a patvarnak, noha nem úgy, mint 
Mészáros szerette volna. — Ebéd után oskolába jött, 's már más
képen beszélt. — A' második letzke alatt, midőn Mészáros egy más 
oskola társamat kikérdezte, elejébe terjesztettem imé kérdésemet 
megfejtésül: Vallyon meg ösmérik e' már minden külső udvarok 
a német Tsászár személyében az Óstriai örökös Tsászárt. — Alkal
matos üdőben tettem a' kérdést, mert Mészáros épen arról beszélett, 
hogy Napoleon Frantziaországi Tsászárságát sem az Orosz, sem 
a' Török, sem az Anglus, sem a' Svéd udvar meg nem Ösméri; méltán 
tettem a' kérdést, mert olvastam régen ezelőtt az Újság levelekben, 
hogy a' Török, Anglus és Svéd fejedelmek nem igen örömmel fogad
ták az Óstriai Tsászárságnak hírét. — Meg hökkent kérdésemre a.' 
félénk tanító, s azt gondolta, hogy ma vele kezdünk ollyast, a' mit 
tegnap a' másiknak elejébe adtunk. Lassanként magához térvén igy 
adta elő a feleletet: A' meg ösmérésnek bizonyos jele mindenkor abban 
áll, hogy egyik nemzet a' másikhoz, melly újj fényt vett föl, pompás 
és valóságos követet küld, vagy annál meg hagyja előbbeni követét 
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az ujj fény föl vétele után is : már Napóleontól a' Tsászári név föl
vétele után az előbbenyi meg nem ösmérő hatalmak tüstént viszsza 
hívták követöket, és Frantzia Országban most tsak biztosokat tarta
nak : a' Német Tsászárnál pedig az Ostriai Tsászári nevezet föl vétele 
után is meg maradtak minden Udvaroknak követök : tehát azt Fran
tzia Tsászárnak meg nem ösmérték; ezt meg esmérték Óstriainak, 
— Itt van a' nagy statistikai felelet. Patturiunt montes, nascitur 
ridiculus mus. — Mennyi itt a hiba ! — ítélje kiki innend, millyeneket 
köll nekünk az idén tanulni. — Nem akarok a' felelet talpköve ellen 
hoszasan kikelni, 's azért tsak azt jegyzem ide, hogy az Ostriai 
Tsászár tagadhatatlan Német Tsászár, Magyar és Tseh Király, 
országló Erdélyi Nagy Hertzeg 's. a', t. —Nem maradhattak e* meg 
nála a' követek a' fényt fölvevés után mint Német Tsászárnál, 
Magyar vagy Tseh királynál's. a', t. ? Hiszen minden szabad nemzet 
küldhet más szabad nemzethöz, 's annak fejéhöz, p : o : a Magyar
hoz, követséget. — Mészárosban nagy a' ditsekedés, kitsiny a' tudo
mány, 's még is némelly alkalmatossággal egy Társunknak oskolából 
véletlenül történt ki maradtakor dühösségbe jővén nem szégyenlette 
mondani: Non sum ego pictus masculus ceu terra, ceu maré. Sei vi 
Posonii 150. et plures juvenes sub froeno tenere, hic 10. Juvenibus 
imperare nesciam ? — Szörnyű benne szegény létére a' kevélység is, 
mert ő szobáján 's oskoláján kivül egy tanítványával sem méltóz
tatik szóba eredni. Ellenben tanítványi is, kik nem hagyják magokat 
Rabszolga gyanánt kínoztatni, kevésre bötsűlik személyét 's tudo
mányát. Hlyen utálatból hagyta el az oskolát Markovits János bará
tom, illyenből egyébb tavali oskola társaim. Akár hogy bánjék követ
kezendő tanítványaival: rajtunk ugyan bizony nem fog az idén sem 
uralkodni, sem nyargalódzani, — El nem érte tzélát, bár alattomban 
bujtogatta is Petrasovitsot. Engemet, vele egy házban lakván, sok
szor a pirúlásig ditsér szem közt egyebeknek : én magasztalásaira 
nem szorultam, mert tsak úgy bötsülöm a ditséretet, ha azt ditséretre 
méltótól nyerem. — Est ve Trézsimnél is voltam, Budai könyvét is 
olvastam lefektem előtt. Vatsora előtt Révaihoz is által mentem, 
ki engemet ma estve felé háromszor keresett nagy gondoskodásából. 
Beszélette, hogy mihelest mi el hagytuk a' Dékánt, ő az útszán 
azonnal öszve akadott vele. Kért, úgymond, hogy beszélnélek reá 
a' Petrasovitshoz való menetelre, de mi abban a' vélekedésben valánk, 
hogy ti azt meg nem teszitek, 's én ez okból kértem ma délután 
Schedius Lajost, hogy Budán vinné véghöz, ha föllebb menne talán 
a' dolog, hogy a Pedánt tanító helett mást nyerhessetek. Meg köszön
tem a' jó tanítónak, 's gondoskodó barátnak kegyes gondviselését, 
és reám vigyázó szorgalmát. Elő adtam okát Petrasovitshoz men
tünknek. O örült magunk mérséklésén, 's ditsérte tettünket. Evvel 
mi ditsekszünk s méltán ditsekszünk, mert a ditséretet leg inkább 
meg érdemlőtől nyertük. 

2. Ma nálunk ebédeltek Vitkovits Mihály és Slavik Károly. 
Miskám örömömre igen víg vala, 's az ebéd alatt sokat énekűlt. 
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Hangainak kellemeiktől elragadtatván előttem forogtanak Üstökös 
Atyáinknak ártatlan mulatságú énekes vendégségeik, mellyek alatt 
halván magasztaltatni a' ditső tetteket, lehetetlen vala Hazafiúságra 
nem indulni a' hív, 's nem kortsosodott polgároknak. Három órakor, 
minek előtte Miskám el hagyott volna, kezembe nyerem szerettem 
Horvát Andoromnak belső Győrvárosi káplánnak levelét. Jelenti 
benne hogy a' halál torkából menekedett ki nem igen régiben. 
Szánakoztunk is, örültünk is Barátunk állapotán. Éljen sokáig 
a' Tudományokért, mellyeket ő fölségesen diszesít, 's mellyek őtet 
viszontag nem kevesebbé díszesítik! Küldött egy nyomtatványt 
Márton János kanonok úrhoz írta dalából, mellyben gyönyörködteti 
is, tanítja is embertársát. — Mihelest Vitkovits tőlem haza ment, 
azonnal hozzám jőve Ferentzy János barátom. Ettől tsak akkor 
váltam el, midőn Hertzegeimhöz mennem kölletett. — Vatsora után 
igen víg valék Trézsimnél. — 

3. El végezvén tegnap előtt a' nyomtatást, ma haza hozták 
Potyondi Rafaelünk Imádságos Könyvének nyomtatványait. Jó 
hogy mái vége szakadott, mert fölötte meg untam a' haszontalan
sággal való bánást. Minden árkust négyszer köllött által olvasnom, 
's mi unalommal! Képzelheti valaki a' vesződséget, ha meg gondolja, 
hogy nekem Margitról szóló imádságos könyvet köllött jobbítanom. 
Sok helett foltoztam rajta : néhol, mivel Potyondi úgy akarta meg
hagytam a' hibát. Ez a' könyv tzíme : Ditsőséges Szűz Szent Margit 
IV. Béla Magyar Király Leányának Tisztelete. Irta Potyondi Rafael. 
Pesten 1805. — A' könyvet szerzője Ürményi Vintze és Ürményi 
Imre urfiainak ajánlja. Ha jobbat s hasznosabbat írni nem tudott, 
evvel el maradhatott volna. — Nekem a szerző jutalomul 14. nyom
tatványokat ajándékozott, Hetet belőlök Eggenbergernek ajándé
koztam. — Délután voltam Révainál, Hertzegeimnél, és Trézsimnél. 

4. Reggel oskola előtt kezemhez akadott Ferentz Tsászárnak 
Januárius ,22-dikén 1806-dikban a' Bétsi Polgárokhoz utasíttatott 
Híradásának Deák és Magyar általfordíttatása. —• Mind a' kettő 
ugyan egyszer Vérségitől készíttetett. A' Magyarnak ez a' kezdete : 
»A' békességet jó és hű Népeimnek viszsza adtam«. A' Deák igy 
kezdetik: »Bonis fidelibusque populis meis pacem reddidi«. Nem 
szólok a' Magyar fordításról, tsak a Deákról jegyzem meg, hogy az 
igen nyomorult Deákságú. P : o: Monarchiáé cor, — res totius 
agebatur, — hosti praeter arbitrium (invito) extorserunt, — temporis 
excidio, — pressurae Calamitatum, — ad occupationes vocationis 
meae, — instar sobolum cordis mei — 's. a', t. nem Cicero idejéből 
való ki ejtések. — A' mi a fejedelem Ígéreteit illeti, azok már régi 
kötelességek volnának, de soha bé nem töltettek. Most is annyi leszen 
a' tsinosításból, mind eddig volt. Tudni köllenék arról többet, és 
a nemzeteket egyaránt szeretni, bötsülni, nagy lelkűségre szoktatni 
illenék. A' szó szaporít ások senkit boldoggá nem tehetnek. — Én is 
ma estve többre bötsültem Trézsimet, hogy valóban öszve tsökolt, 
mintsem ha azt napról napra tsak Ígérte volna. -— Délután nálam 
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volt Vitkovits Miskám: nyert Potyonditól három nyomtatványt 
a' Margit könyvéből. 

5. Voltam Révainál. Ma vettem Institorisnál Schmalz Teodornak 
néhány Természet Törvényét illető könyveit, úgymint : Das reine 
Naturrecht. Von Teodor Schmalz. Königsberg. 1795. — Das natür
liche Kirchenrecht. Von Teod. Schmalz. Königsberg. 1795. — Das 
natürliche Familienrecht. Von Teod. Schmalz. Königsberg. 1795. — 
Das natürliche Staatsrecht. Von Theod. Schmalz. Königsberg. 1804. 
Estve leányommal enyelegtem. 

6. Délelőtt Virággal és Vitkovitstsal beszélgettem Budán több 
órákig. Buzgó volt szokás szerént a beszéd. — Délután sokat írtam 
és olvastam. Sajnálkodtam rajta, hogy Wenczel úr Filozófiájának 
II-dik Részében természeti okokból akarja meg vitatni a' Test föl
támadást pag. 193. 553. Midőn így okoskodik : 

»Wenn gleich unsere irdischen Leiber und deren Theile durch 
die Verwesung aus einander tretten, so verschwindet kein einziges 
Theilchen davon, keines geht verloren, es bleiben alle in der Welt, 
die Quantität der Materie bleibt bey allen Wechsel dieselbe« — 
igen jól mondja, hogy semmi el nem vészen ; de nem jut egyszer
smind eszébe, hogy mivé válik akárkinek a' teste eloszlása után. 
Valamint a' víz, 's pedig ugyanazon víz, majd jég, majd gőz, majd 
fölhő, majd eső, majd forrás, majd a fának külömbféle része, majd 
ismét a' nőteménynek rohadása által gőz, majd kristály 's a't : úgy 
az emberi testnek részei is az el oszlás után külömbféle testeknek 
részökké, ezekből ismét más testekké változnak. Sőt eltünkben is 
nemde a' mit mi ki lehelünk, azt más újra be szívja ; a' mit mi ki 
gőzölgünk, az mást nehezebbé teszen ? Nemde vagy igen kevés, 
vagy épen semmi sintsen néhány esztendők múlva bennünk azon 
testből, mellyel e' világra születtünk ? Nem de az Atyáink 's 

. Anyáink részökből állunk, midőn a' méhben fogantatunk ? Örökös 
változás vagyon a* természetben. Én, tudja, hány milliom előttem 
élt embernek részeiből részesültem: az enyeimböl, mind éltem
ben, mind meg oszlásom után, tudja, hány milliom fog részesülni. 
Már mellyikünk támad fel azon testben, melly egyebeké is vala ? 
Nem hogy a' józan ész nem mond valamit a' föl támadás védelmére, 
hanem inkább lehetetlenségnek hirdeti az előtt, ki vigyázva szem
léli minden nap a' természetet, és annak menetelét. Ugrott 's meg 
bitzaklott a'kor Wenzelnek esze, mikor az előbbi sorokhoz vet i : 
»Nun ist nichts ohne Zweck da ; also auch nicht dieser Theil von 
Materie ; er ist zu etwas bestirnt.« Ez igaz, de miért nem köllött 
azt a' Zwecket a' mindennapi tapasztalásban keresni ? Miért köl
lött új világot a' mostani helett keresni ? Hiszen ha testeink uj 
világba vitetnek, a'kor egészen újra teremtetnek, 's már e'kor af 

dolog nem lenne föl támadás, hanem teremtés. Azomban a' lehetet
lenséget teremteni sem lehet. Más heleken is vágynak illyenek Wen
zel Filozófiájában, de azokat úgy kénszeríttetett hihető tanítani. 
A föl támadás dolgát senki sem parantsolta védeni: miért toldozta 
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tehát azt be a' Filozófia határai közé ? Ha valami kapzsi Theologus 
kezébe akadnak sorai, azokat tzáfolhatatlanoknak gyanítja, 's-
ismét uj hatalmat vészen még erre nézve is a' Theologia a' Filozó
fiában. Azt is ide jegyzem, hogy a' világból igazán semmi test el 
nem vészen ; mert más el veszni, és más, más színbe öltözni, 
meg változni. Heltelen tehát ez az ontológiai állatás : ens composi
tum interire debet, et non potest in perpetuum durare. Mellyik 
különös részből álló testnek (kérdés : van e' részből nem álló) ter
mészetéből lehet erre a' közönséges rend szabásra vonást tenni 
(abstrahere) ? A' világ is változik mint a' különös testek. Másképen 
nézett hajdan ki tagaira nézve a' színt véve (formám), mint mos
tani üdőben, pedig most is tsak annyi, mint volt benne a' test meny-
nyisege (quantitas matériáé). Trézsimnél valék néhány minutákig : 
az ő piros ortzájából is aszott ag dada kép leszen valahára ! Utóbb-
porrá leszen velem együtt, 's tzepel bennünket a' förgeteges szél, 
mint a' soroksári homokot. Ha ekkor egy helre keverednénk, érez
nék e' vallyon hamvaink, hogy valaha szíves barátságba voltának ? 

7. Ma olvastam üres óráimban a' Pesti fő oskola könyvtárában 
Liviust a Drakenborch kiadása szerént, hogy valami bizonyost 
tanúihassak ki Livius i-ső könyvének 26. Fejezetéből. El értem 
szándékomat, mert a' mi a' homályt illeti, azt el űzte a' jó textus,, 
melly szerént a eriminis helett carminis; a' verebantur helett pedig 
rebantur szavat köll iktatni szinte úgy, mint olvastam saját Liviu-
somban. A' mi pedig azt a kérdést illeti, vallyon Tullus Hostilius 
szabta e' az ezen §-ban levő törvényt, vagy más valaki már ő előtte ? 
azt felelem : Hogy a törvényt már Tullus uralkodása előtt köllött 
hozni; mert ezen fejezetből tsak az tetszik ki, hogy Tullus tsak 
a' már divatban levő törvény szerént tselekedett. Bizonyítja ezt a* 
törvény előtt lévő soron, 's az alább elő forduló Interpres legis sza
von kivül az is : hogy Tullus el akarta magától hárítani a' köz nép 
gyűlölséget. Már el hárította volna e' magától, ha illy kemény tör
vényt hozott volna ? A törvény régi vala : de azt még is talán lehet 
gyanítani, hogy a Quaestores Parricidii hivatalt Tullus rendelte, 
a' mint Digest. L. I. Tit, XIII. mondatik. Innend tanítja ugyan azt 
Martini, Ordo Hist. Juris Civil. Viennae 1779. pag. 30. A' Perduellis 
szó sem jelent, mint nékik vélekednek, gyilkosságot Liviusnak ezen 
helén, hanem Haza bántást, mert a' győzedelmes Horátzius meg 
bántotta azzal a pompás gyülekezetet, hogy az előtt Húgát meg ölte. 
Hibázott tehát a' Calepinus kiadója, midőn Liviusnak ezen heléből 
a' Perduellis szavat gyilkosságnak is magyarázza. A' Livius Perduel-
lióját magyar Törvényünk szerént hasonlíthatjuk a' violatio sedis-
Judiciariae-höz némelly tekintet alatt. Voltam Trézsimnél és Révainak 

8. Ma nyertem költsön ezen új szüleményt.: A' Tisztbeli írás 
Módjának saját szavai. Pesten 1806-dik Esztendei Boldog As7szony 
havában. — Ez a' vármegye részes gyülekezetének (Deputatio) mun
kája, mellynek taga volt Révai Miklós is. Jó gondolat volt ez Pest 
vármegyétől, bár így tselekednének más vármegyék is ! — Pest 
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vármegye ezt meg küldi a' többi Magyar vármegyéknek, hogy róla 
küldjenek észrevételeket. A' sokból sok jót lehet üdővel ki válogatni. 
Kilentz árkusból áll a' munka 's Trattner Mátyás műheléből jött 
ki. Meg jegyzésre méltó, hogy az Árkusokon Jelbötű helett (Signa-
tura) arabs számok vágynak a' mostani külső országi szokás sze
rént. Ezt eddig az uj Magyar könyvekben még nem láttam. — 
Délután nálam volt Vitkovits Miskám 's meg ajándékozott Horvát 
Eusebiushoz íratott Dalának másadik kiadatásával, mellyet örö
méből maga Horvát nyomatott ki. Ezt a' kiadást az elsőtől abból 
lehet meg külömböztetni, hogy ebben a' szavakban éltem, ordít 
el üt az elsőtől, 's helettek e' hibásokat mutatja : ettem, ordit. Ezen
kívül az első kiadásnak első lapán három strófa, a' másodikon pedig 
tsak kettő vagyon, 's a' t. — Jelentette Miskám, hogy Virág Benedek 
•arra kéret általa, hogy kérnék valami módon Révaitól számára 
egy nyomtatványt a' Tisztátalan Tiszta Magyarságból. El men
vén Miskával Révaihoz meg nyertem azt, sőt Miska maga is nyert 
egy nyomtatványt belőle. Estve vált el tőlem. — Voltam Trezsinél 's 
.Markovits János barátomnál. 

9. Reggel el hozta hozzám Ferentzy Jánosom illy tzimű köny
vét : Universalhistorischer Ueberblick der Ent Wickelung des Men
schengeschlechts, als eines sich fortbildenden Ganzen. — Eine 
Philosophie der Culturgeschichte in zwey Bänden von D. Jenisch Ber
lin 1801. — Ezentúl folyvást ezt olvasom üres óráimban, és készület 
alatt lévő munkámmal bajmolódom. Nem sokat 's mindég fogok 
írni be valamit Mindennapimba. Ki győzné a' sok firkálást ? Trézsin 
Js Révain kivűl keveset fogok meg látogatni. 

10. Jenischt olvastam. Ma vala születése napa kis Hertzegem-
nek Bretzenheim Ferdinándnak. Meg köszöntöttem a' szorgalmatos 
Gyerkőtzét. 

11—12. Jenischt olvastam. 
13. Reggel elkezdettem olvasni a' Jankóvits Miklós úrtól 

nálam lévő Magyar verses kéziratot. Végére jővén meg győződtem 
még Dél előtt hogy a' Munka Tökölyi Imrének Zrínyi Helénával 
való öszve párosodásárol íratott, és ugyan Gyöngyösi Istvántól, 
őrültön örültem uj találmányomon, mert ez által nekem is meg 
lehet mutatnom Gyöngyösi árnyékához viseltető tisztöletemet. 
Okaimat más alkalmatossággal számlálom elő. Délután meg jelen
tettem a' dolgot Jankovits Miklós úrnak : Ö igen örüle, 's kért, 
hogy írnék a' tárgyról egy értekezést. Ezt ő magával a' kézirattal 
együtt ki akarja nyomatni. Majd majd máskor, de nem mostaná
ban. — Tőle Virághoz 's Vitkovitshoz vitt föl találásomból 
eredett örömöm. — Hlyen az emberi indulat! 

14. Nevettem, midőn Mészáros Mátyás tanítónk azt merte 
magyarázás közbe mondani, hogy Atilát a' Leo pápa mellet álló 
két angyal ijesztette meg Olasz országban, 's hogy ezen okból nem 
foglalta el a' vitéz Róma városát. Hlyen rege nem Fő oskolába, 
hanem Fonóba való. — Jenischt olvastam. 
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•15. Olvastam és dolgozt am szokott látogatásaimnak üdej ükön kivűl. 
16. Ma Schediusnál ebédelt Engel János Kristián, és Révai 

Miklós. — Tíz órakor meg mutattam Schedius Lajosnak Gyöngyösi 
kéziratát 's ekkor szót ejtett a déli vendégekről, 's egyszer 's mind 
kért hogy jelenném meg ebéd után őnála. Meg Ígértem eljöttömet. 
Tőle Tisztöletes Dugonits András volt Tanítómhoz vittem a' kéz
íratott, 's meg mondottam neki, mint Gyöngyösi kiadójának, hogy 
Gyöngyösinek eddig ösméretlen szerzeményére akadtam. Őrülté
ben majd a' bőréből ki bújt az ősz'tudós. Kérdezvén továbbá, vallyon 
nem volna e kezében Gyöngyösinek valamely kézírása, elő vette 
-a' nála lévő Cupidót, 's ihol! ugyan egy kéznek írása mind a' két 
kézírat. Bővebben, meg győződtem ekkor, noha már előbb sem 
kételkedhettem a dologról tapasztalván hogy a munka egészen meg 
egyez sok tárgyokra nézve Gyöngyösi Palinodiájával. Tudtára 
adtam Tek. Jankovits Miklós úrnak az új győző okot : Ö ki mond
hat atlanúl örvendett. Három órakor Délután Schuedius Úrhoz men
tem, 's nála Engel Úrral közel két óráig beszéltem. Néhány Érteke
zéseimről folyt a' tanátskozás. Biztatott Engel, hogy magamat 
Tanítói hivatalra adnám : én kapnék a' tiszteségen ha úgy nem köl-
lene valaha járnom, mint a' napokban járt a' meg halálozott Sze-
ning János Űr a' Bontzolás Mesterségnek Tanítója. Ez a' szelíd 
szívű Tudós Ifiúságától fogva a' Tudományok körűi fáradozott. 
Elejénten 400 ft füzetesből táplálta feleségét 's gyermekeit mint 
segédtanító, utóbb mint rendszerént való Tanító 600 ftt húzott. 
Tsak tavai nyert 1000 ftokat füzetésül. Már az előbbi sommá pénz
ből élni sem lehetett volna, ha mellette az orvosi Praxist nem gya
korolta volna a' faradhatatlan Polgár : az egy esztendei füzetesből 
tőke pénzt nem lehetett szerezni. Mi lett a' következés ? El sem te
methették volna önön pénzéből, ha egy felesége után gazdag tanító 
Társa Eckstein Ferentz úr a' költséget barátságból ki nem füzetté 
volna. És mit fognak művelni szerencsétlen egy pár férhöz mehető 
gyönyörű Leányi, egy kisíebb neveletlen Leánya, az édes anyja ? 
Nyernek e' valami zsoldot ? E' tsak a fölsőség akaratától függ. — Meg 
halálozott 42. esztendős korában 11-dik Februar, el temettük 13-dik 
Febru. napán. Szívem szakad tsaknem, valahányszor erre a' buzgó 
Hazafira gondolok, ki bánatból jutott vég órájához. Meg halálozott 
néhány esztendők előtt egy gyönyörű fia, egy szép Leánya, a' múlt 
1805-ik Október hónapban példa nélkül való dolgos felesége : ez 
a' keserűség emésztette a' szerentsétlen férjet és Atyát. Nyugodja
nak hamvai tsöndesen a' drága polgárnak, ki taníthat minden ifiút, 
ha tőle tanulni kívánkozik a' Tanítói hivatalra vágyódó ! — Engel 
úrtól el válván sétáltom egy kevese, azután pedig Jenischt olvastam. 

17. Nálom vala délután Majer József Barátom. Sokat panasz
kodott a' Pesti Pap nevelő háznak Igazgatói ellen. Beszélette a' 
szívemet szomorító hírt, hogy szerettem Barátom Tüszkő Ferencz 
weszprémi káplán meg halálozott. Keseregtem az egyenes szívű 
társnak halálán, a' kitől olly szaporán meg fosztattam. Meg holt, 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII. 30 



466 ADATTÁR 

ä* mint beszélette Majer, g-dik Februárban. Vágynak nála egy
néhány leveleim, mellyek most kétségkivűl el szorattak. Én az ő 
nálam lévő írásit híven meg őrzöm. Róla e' versekben szólhatok : 

Mindenfelé kedveltetett szorgalma s szelídsége, 
Könyörülni a' szegényen tudott 'érzékenysége. 

Pap volt, de emberiségét soha le nem vetette, 
A' szent erkölcs őrizete lelkét nemessé tette. 

Te pedig, boldog Árnyék ! ki valaha kisded Remeteségemben 
Pestre jöttödkor víg napokat és éjjeleket töltöttél, le füzetvén a* 
Természetnek végső adóját, már pornak eredsz, hogy üdővel ki 
haljon a' földről emlékezeted : de nem éri el kegyetlen tzélját ben
ned a' lételedet irígylő halál, melly tudományos szüleményeknek 
íratásokra neked semmi üdőt sem engedett. Fön tartom, mint haj
dani kedves oskola társad híredet ; élsz írásaimban szerettem Fe-
rentzem ! és akkor is, midőn az üdő folyamat Weszprémbe vezet, 
tisztölni fogom gyászos sírheledet. Ottan fogom majdan keserveim 
között mondani: Itten nyugszik örökre az én kedves Barátom ! f 
El sietek én is nem sokára utadon az igazi vég nyugodalmat szülő 
boltozat alá, 's a te állapotodra jutván támad reménylem nekem 
is oly hív barátom, ki meg mentvén a' veszedelemtől imé jegyzései
met, élteti a' maradéknál a' mi tiszta és forró szerelmű barátságun
kat. Nyugodjál békével tőlem szaporán el vált ifiú ! a földnek gyom
rában, mellytől nem rettegni leges leg nagyobb okosság. — Beszél
tem ma is Engel Ürral. — Voltam Révainál és Trézsinél. Estve 
Jenischt olvastam. 

18—ri9- Sokat írtam és sokat olvastam. Fáradott elmémet 
Markovits János Barátom Muzsikája, és Trézsim Társasága élesz
tette föl. Ma mint Hamvazó szerdán be köszöntött az áldott Bötö-
lés. Mi negyven napokig folyvást tojásozunk. Magyar levelet írt 
ma (19.) Bretzenheim Leopoldina, 

20. Eggenberger József könyváros által kezembe adatta Tek. 
Kovátsits Márton Ür meg halálozott nejének Hajóssi Joánnának 
rézbe metszetett képét, 's kéretett egyszer s' mind, hogy írnék emlé
kezetére valami Magyar verseket. Én ugyan soha Költőnek nem szület
tem, sem Kovátsits feleségét nem láttom : de még is kész vagyok, meg 
szegvén erős fogadásomat, örök gyalázatomra verselni, tsak hogy kije
lenthessem a' késő maradék előtt, mennyire bötsülöm a' szorgalmatos 
öreg tudós férfiat. Gyönyörűség nekem másfelől ennek a jó szívű pol
gárnak többféle közléseit meg hálálnom. — Próbát teszek ha tudok 
valamit koholni. — Ma végére jöttem Jenisch munkájának. 

21—22. A' két napot verselésbe töltvén készítettem egy Dalt,, 
de semmiképen meg nem elégszem vele. Fére teszem s más üdőre 
hagyom. — Ma olvasni kezdettem Kantnak Critik der Urtheils-
kraft nevű könyvét, hogy az, a' mit hajdan belőle a' Szépnek mi
voltáról olvastam, ismét eszembe verődjék. — Sokáig beszélgettem 
22-dikben mint Kultsár Istvánnal, mint Horányi Elekkel. 

23. Ma nyugodalom napa volt, és tsak látogatásokban folyt el 
az üdő. Voltam Tek. Schedius Lajos volt kedves tanítómnál; vol-
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tam Révainál és Trézsimnél is. E' két utóbbinál, ha föl nem jegy
zem is, mindennapi vendég vagyok. 

24. Mátyás üdnepe lévén oskola után valamennyien el men
tünk egy testben Markovits Mátyás Dékánt, és Mészáros Mátyás 
tanítónkat köszönteni. A' pompa után én szerettem Révai Miklóso
mat mentem köszönteni, ki ma mind születése, mind neve napát 
üli. — Éljen sokáig a' Magyar Nyelvnek második Atyja ! ! — Estve 
haza térvén Trézsim karaiból, Kantot odább olvastam. Sokkal 
kellemetesebb e' nagy léleknek szüleményeit olvasni, ha valakit 
az emberi élet édességei előbb föl ébresztenek. 

25. Tíz órakor köszönteni mentem Bretzenheim Hertzegnét, 
kit, a' mint hallom, Walburgának hívnak. Az én Kalendáriumomba 
ma Szent Viktoria, nem pedig Szent Walburga napa áll. — Szí
vesen vette meg jelenésemet. Délután által mentem Nagy Tisz-
töletű Virág BenedekemhÖz: nála találtam Vitkovits Miskámat. 
Olvastam előttök dalomat. Virág szokása szerént: »Jól van«-nal 
felelt, mert ő nem igen szeret más költével bajmolódni. Miskát 
bátorítottam, hogy utazna el Pegazus forrásához, 's meg részeged
vén a' Tokaj nevelte Isteni Nektárból öntene a' ki halt menyetske 
tisztöletére egy Magyar Dalt. Szeget ütöttem fejébe, pedig nagyot, 
mert szavamra gondolkodni kezdett. Nem is kételkedem, hogy 
fog engedni kérésemnek. — Későn jöttem haza Virágtól, mert ha 
mi egyszer beszélgetés közben tűzbe jövünk, vagyon akkor elég, 
a' miről beszélgethetünk. — Voltam Trézsimnél délelőtt, 's míg Ő 
munkáiban foglalatoskodott, én nála Kantot olvastam. 

26. Horvát József ötsém ma két tanítványokat nyert. Egyik
től holnaponként 5 ft, a' másiktól 3 ftokat nyer füzetésül. Dél után 
öszve akadván Kultsár Istvánnal, olvastam neki dalomat, de ő 
sem tett reá észre vételeket, hanem jó leszen-nel felelt. Én vele 
meg nem elégszem, ha mások így beszélnek is róla, és azért ismét 
félre teszem, hogy utóbb jobbítsak rajta. — Ferentzivel voltam 
Révainál sokáig, 's ettől Hertzegeimhöz mentem. 

27. Ma vettem Eggenbergertől egyéb sok könyveken kivűl 
egy illy tzimű könyvet : Neuer Plutarch, oder Kurze Lebensbe
schreibungen der berühmtesten Männer aller Nationen von der 
ältesten bis auf unsere Zeiten. Herausgegeben von Peter Blanchard. 
Wien. 1806. Zwei Bände. — Ez a munka megérdemelné, hogy 
Magyarra fordíttassék. — Vissza adtam Jenisch szerzeményit Ferentzi 
János Barátomnak. — Voltam Virág Benedeknél 's adtam neki 
költsön néhány könyveket. — Láttam Trézsit és Révait is. 

28. Ma Strázsai János régi oskola Társam emlékeztető köny
vébe (Stambuch) e' sorokat írtam : 

Szeretem. Hazámat. E. 'három, könnyíti. 
Kedvelem. Lyánkámat. Midőn, édesíti. 

Értök. élek. Életemet. 
De. hív. Barátomért. E'. három, könyezi. 
Mint. Hazám, 's Lányomért Ha. halál, végezi. 

Szint, úgy. égek. Lételemet. H. I. 


