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ADATTÁR.
HORVÁT ISTVÁN MINDENNAPIJA.
1806. észt. Második kötet.
(Kilenczedik közlemény.)
/

Ha munkálkodásom tökéletlen is, jó
bizonnyára szándékom, és igyekezetem.
Horvát.
Nagytisztöletű 's Tudós Horvát Andorának
Téti buzgó Plébánus Urnák és Igazi Magyar
Hazafinak, mint különös Jó barátának miatta
lángoló örökös forró szeretete zálogául nemű
nemű öröm okozásból A. A. A.
a' szerző.

Julius 1. Napa. — Oskolai letzkéim előtt Révaihoz rándultam,
kivel szokásunk szerént a' nyelv eredetéről beszélgettünk. Innend
egyenesen az oskola épületébe ballagtam. Letzkéimnek végökkel
meg jelentem, kívánsága szerént, Tekéntetes Jankovits Miklós urnái,
és ebéd előtt olvasgattuk ezen buzgó szivű Hazafi Úrral Tököli
Imre Grófnak külömbféle leveleit, mellyek Gyűjteményében eredeti
képen föl találtatnak. Az ebédet vele együtt végeztem barátságából,
's ebéd u t á n ismét neki estünk a' régiségeknek. Ezek közül hét
darabot ki választottam számomra és magammal haza vittem, midőn
estve felé haza sétáltam lakából. — Mind a' hét Tökölit illeti, 's
azért talán valami hasznot hajthat azon kézírásnak bővebb meg
határozatára, mellyet én Gyöngyösi István Gömör vármegyei első
Alispán munkájának lennie tartok, 's mellynek meg határozatát
ugyan ezen Tettes Jankovits Miklós úr, mint birtokosa a' kézíratnak,
reám bízni méltóztatott. Le írom e' Mindennapimnak végébe Tolda
lékul azokat, hogy itten is föl találtassanak hív másokban. — Ezen
alkalmatossággal ismét l á t t a m Jankovitsnál Luther Mártonnak
eredeti Testamentomát, mellyet e' szorgalmatos búvár, 's régiség
hajhászó Ur Német országból hozatott magának. — L á t t a m nála
ezeken kivűl sok régi gyűrűket is. — Estve Ferentzi János barátom
társaságában Trézsimhöz sétáltam, s' annak karai között m u l a t t a m ,
míg az édes álom kívánás remeteségembe vissza nem vezetett.
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2. Dél előtt voltam kedves Tanítómnál Nagytisztöletű Révai
Miklósnál: Ö engemet megajándékozott Segedelem kérésének egy
nyomtatványával, melly épen ma hagyta el végképen a' nyomtató
műhelt. Bár foganatos lenne szándéka, hogy nap fényt láthatnának
már egyszer munkái, mellyekbeh a' mi édes zengésű nyelvünknek
számtalan titkai hevernek. — Dél után jött ki Tek. Kultsár István
Ur újságának legelső levele. Kívántán kívánták ezt mindenkik
olvasniok, 's azért mintegy ragadva kapdostak hozzájok. Igen sok
olvasást érdemlő tárgy nintsen ugyan benne a' mai levélben : de
reménylhetni, hogy napról napra jobban meg terheltetve közli e'
leveleket velünk azoknak kiadójok. Ha ezt nem fogja tennie, kevés
olvasói fognak utóbb lenni, mert a' magyar nemzet tsak azért szeret
íüzetni, 'a minek belső értéke vagyon. — Ditséretet érdemlenek azok,
a' miket ezen első újság levél Toldalékában olvasok egy Tudós tár
saság föl állíttatásáról: tsak e' tzélokkal azt ne akarják véghöz vinni
a' jutalmat föl tevők, hogy a' föl állíttandó Társaság kötelessége légyen
a' nyelvet meg határoznia. Ha ők ezt kívánnák a' föl állíttandó Magyar
társaságtól, nagyot hibáznának, ugyanis tekintetre a' nyelvnek
hibás vagy hibátlan szokását nem lehet soha is építeni. Győző okok
határozhatják meg egyedül a nyelvnek jó vagy rósz szokását, nem
a' tekintet, 's ezért egy ember sokszor többet művelhet, mint más
egész hahotázó sereg. Más az : ki adta a' Társaságnak a' hibázhatatlanság privilegyiomját ? A' mit egész társaságok bizonyosnak tar
tottak, azt sokszor már egy nagy ész meg hazudtolta. — Dél utáni
letzkém után Eggenberger könyváros boltában trétseltem Schwartner
Márton úrral, néhai tanítómmal egy üdéig, azután pedig Trézsimmel
mulattam. — Vatsora után sokáig beszélgettünk Ferentzi János
barátommal.
3. Dolgoztam reggel hon sokáig, azután pedig Tettes Jankovits
Miklós Úrhoz ballagtam, hogy drága gyűteményében keresgélhessek.
Azomban önmaga ma korán regvei Pestről el utazott, 's azért vele
nem szólhattam. Házánál lévén meglátogattam kisded Miklós nevű
fiatskájának Szentgyörgyi Gellérd nevű nevelőjét, ki Tiszt. Potyondi
Rafael Gondviselőnkhöz, mint Expaulinus társához, gyakorta el jár,
's előttem néhány kiadatott könyveiről is esméretes. Szívesen fogadta
látogatásomat, .'s egy új könyvét olvastával majd nem hoszszúvá
tette előttem a' szobájában töltöttem órákat. Délután által siettem
Budára Nagytisztöletű Virág Benedekemhöz néhány Diplomaticus
könyveimmel. Sokat beszéltünk szokásunk szerént buzgón és tüzesen.
Viszszajövet Révaihoz betekintettem, ö épen rajzolt mulatságból,
bele unván a' szünet nélkül való Grammatikázásba. — Vatsora után
Ferentzim társaságában odasiettem, hol elhal a' mély képzelődés,
's emberré változik még a' magas egekben botorkáló tudós férfiú is.
Trézsim kegyes tsókai tettek e'kor engemet boldoggá 's meg elé
gedetté, nem pedig a szemnek ártalmas Diploma olvasás.
4. Oskolai letzkém után meg látogattam Tekéntetes Kultsár
István urat, 's kértem, hogy újságában jobban figyelmezne a' Gram-
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matikai rendszabásokra, 's irna egyformán mindenütt keverék nélkül.
Másfelül pedig, midőn tőlem segedelmeket kért volna, meg Ígértem
neki, hogy Gyöngyösinek eddig esméretlen kéziratáról fogok szá
mára valamit egybe írogatnom. Tőle Eggenberger könyves boltába
siettem, hol kezembe nyerem a* Merkwürdigkeiten der Natur und
Kunst nevű könyvnek néhány köteteit. — Délután ugyanezen
boltban sokáig beszélgettem Tekéntetes Miller Jakab úrral, 's adtam
ugyan ma neki több régi Mithologus könyveket, hogy azon mun
káját, mellyet a' Mehádiai Herkulesről készít, annál tökéletesebbé
tehesse. Vatsora után Trézsim volt a' Mehádiai Herkules. Róla én
többet tudnék írni, mint akárminémű régi Istenaszszonyról.
5. Korán reggel föl költöm után elkészítettem Kultsár számára
híradásomat Gyöngyösi Istvánról. Utóbb, midőn már az oskolai
letzkének vége szakadott, Révaihoz ballagtam. Itten minden harso
gott közöttünk a' Grammatikázástól. Erősen kötteti a' könyveket,
mellyeket Miklósn és Kardos Adorján készítettek, hogy szerte szét
el szórhassa azokat a' Haza kebelében. Kész mind ingyen ki osztogatni
őket, tsak kívánta sikerek legyen. Estve Trezsinél beszélgettem a'
vatsora üdéjéig. E'kor haza tértem, s' vatsora után sokáig trétseltem
Ferentzi János barátommal.
6. Vasárnapi áhítatosságom után által adtam Kultsárnak azt,
a' mit Gyöngyösinek esméretlen kéziratáról papírosra föltettem.
Tőle későbben Bene Ferentz Tanítónak, néhai kedves Mesteremnek,
orvosi letzkéin meg jelentem Horvát József kedves ötsémnek társa
ságában, örömest hallgatja ez már kisded korában, mint köllessék
a' hirtelen ál halál ellen segíteni a' szerentsétleneket. Ebéd után
először Révaihoz, azután Virághoz, 's végre Ferentzimmel együtt
Trézsimhöz mentünk beszélgetni, 's víg kedvvel töltöttük mind a'
ketten a' napot.
7. és 8. Egész nap oskolai óráimat kivéve olvasgattam a' Nem
zeti könyvtárban külömbféle Magyar történetes írókat. Estve szo
kásom szerint Trezsimmel és Ferentzimmel történeteskedtem.
9. Kultsárnak mai újság levelében ki nyomatott a' híradás
Gyöngyösinek nálam lévő kéziratáról, de nem az én híradásom
szerént. Kultsár sem a' tárgyát e' díszes munkának meg nem nevezte,
sem egyéb fő dolgokat ki nem fejezett. Híradásának igazán se füle, se
farka. Lássa mit tselekedett : én a' kézíratnak teljes, de rövid esméretét nyomtam kezébe. Ma délután azt izente Nagyságos Pető Jakab
királyi Titoknok Ur, hogy holnap velem szólani akarna : kívánnám
már is tudni tárgyát beszélgetésének. Révai, kitől ezt izente, mélyen
hallgat, semmit sem szóll, mintha a' dolog felől semmit sem tudna.
Megjelenem holnap e' kegyes Jótevőmnél, kinek köll mindenek előtt
köszönnöm, hogy tiszteségesen föl neveltettem bötsűlhetetlen érdemű
drága szüleimtől. Estve Trézsinek hév tsókai vidámítottak.
10. Nyolcz órakor tele lévén várakozással, meg jelentem Pető
Jakab ő Nagyságánál bötsös parantsolata szerént. Öröm gerjedett
minden ereimben, midőn haliam a' szelíd szívű Ür szájából, hogy
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szerettem ötsém Horvát József a' királyi zsoldot meg nyerte, 's
valóban a' fél esztendőre járó 80 fkát már Budán föl is veheti, öröm
könyek között háláltam meg e' kegyes közben járását e' második
Édes Atyánknak, ki bennünket igazi boldogokká tennie szándékozik.
Neki köszönöm én is királyi zsoldomat, mellyet ha számomra e' nagy
szívű magyar meg nem szerzett volna, nem adhattam volna magamat
olly egészen Pestre jöttömkor a' tudomány gyűtésnek. Nem mondom,
hogy szüleim e' nélkül bötsületesen föl nem neveltek volna, mert
ezt sérelem nélkül nem mondhatnám magzataikért minden javaikat
föláldozni kész nemzőimről: de nem lettek volna még is királyi
zsoldom nélkül olly könnyű alkalmatosságaim a' szorgalmatos tanu
lásra. Ha másokat köllött volna első két esztendőben (a' Filozófiának
két első esztendeit értem) tanítanom : mennyi drága üdőt elveszte
gettem volna haszonvétel nélkül ? Nem szolgálhatott volna-e ez
hátramaradásomra ? — Viszsza térvén szálasomra a' dolgot tüstént
hírűi adtam az ötsémnek, kinek ezen alkalmatossággal velős oktatá
sokat kötöttem szívére, hogy egyfelűl iparkodjék magát érdemessé
tenni a' kegyelemre : másfélül pedig meg ne szűnjék hálaadó lenni
kegyelmes Jótevőjéhez. El lévén az örömtől ragadtatva meg akarám
a' dolgot Révainakis jelenteni : d e ez már beléptemkor örvendeznie
kezdett. — Nagy szívbeli gyönyörűségemmé válik Ötsémnek íme
szerentséje, mert előre látom, hogy a' jó szívű hálaadatos Testvér
még a'kor is midőn testem viszsza tér első kezdeteibe, hálaadatos
testvéri sóhajtást fog kebléből föl ereszteni sírom hantái körűi, és
meg emlékezik iparkodásomról, és fáradságaimról, mellyek által
jövendő előmenetelét előre meg szerezni igyekeztem az én kegyes, és
le írhatatlan szülői szeretettel lángoló édes anyámmal együtt. —
Est ve Ferentzivel és Trézsivel közlöttem vigasságomnak okát.
11—12. Olvastam e' napokban Schraud-nak és Hebenstreit-nak
orvosi Politziájokat, 's e' két könyvet öszve hasonlítottam egymással.
így nem feledem el azokat, mellyéket Bene Ferentz oktatásaiban
hallottam.
13. Ma is meg jelentem az Ötsémmel Bene letzkéire. Délután,
midőn egy üdéig beszélgettem volna Révainál, levelet készítettem
az édes anyámhoz, mellyben az Ötsém szerentséjét tudtára adtam.
Ezzel utóbb Budára siettem, 's midőn a' vivőnek kezébe adtam
volna, be kopogtam Virág Benedekemhöz, ki e'kor épen Karats
Ferentz réz metszővel beszélgetett. Ennek el menetele után közlötte
velem az 1001-diki ok levelét Első István királynak magyar fordítás
ban, és néhány homályos kifejezéseiről kérdezősködött. Velem volt
nála Ferentzim is. — Estve ki ballagtam Trézsihöz, kivel sokáig
sétálgattam a Duna folyónak mentében.
14—15. E' két nap illy tzímű könyvet olvastam: »Le Pot aux
Roses, oder geheime, und vertraute Korrespondenz des ehrbaren
Thomas Boot, HofSchumachers, mit Sr. Majestät Georg dem dritten,
König von Grosbritanien, und dessen Ministern den Lords Stormont,
Sandwich, Germaine, und North. Über die gegenwertigen Begeben---
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heiten in Europa. Aus dem Französischen. 1782. kis 8-ad rétben. •—
Egyenesen, és minden födözet nélkül ki mondatik e' könyvben az
igazság vargához illő módon. Sokat lehet Anglia állapotából orszá
gunk ügyére változtatni, mert valóban p. o. a' mi az első levélben
mondatik, az mind igaz, ha az Änglus király helébe az óstriai
tsászár neve tétetik, a' mi édes Hazánkról, és nemzetünkről is. —
Meg érdemli e' könyv a' meg forgatást, 's vajha olvasnák azt szám
talan Magyar Hazafiak ! ! — Estve Révainál, és Trézsinél voltunk
Ferentzivel szokásunk szerént.
16, Ma tizenegyedfélórakor meg érkezett szerentsésen Gallitziából Ürményi József Ő Excellentziája, Urfimnak édes atyja. Mihelest
meg jöttét tudtunkra adta, azonnal Tiszt. Potyondi Rafael, Ürményi
Imre, és én hozzá siettünk. Be léptünkkor lehetetlen volt meg ihle
tődés nélkül látni Imrénknek érzékeny örömét, ki az örömnek szo
katlan hangáira fakadott a' vígság köny folyami között, és néhány
üdő pörtzenetekig semmi értelmes szavakat ki nem tudott ejteni.
Ezen hév szeretetén fiának az öreg atya is igen meg indult velünk
együtt. Nála voltunk ebéd üdéjéig, 's vele külömbféle tárgyokról szólot
tunk. — Hon az ebéd alatt vevém Kultsár újságának V. számát,
s bámulva olvastam benne Vérségi Ferentznek Declaratióját, mellyben szelídséget hirdet az előbbi gunyolások helett, hogy irgalomra
és szánakodásra gerjeszsze a' Magyar Nemzetet. Ezt most roszszúl
teszi, mivel olvastatik mindenfelé mostani Declaráti ójával meg nem
egyező tiszta Magyarsága. Ott köllött volna szelíden írni, hogy
ne nyújtatott volna nekünk ok a' kemény, de szükséges és igaz
ságos válaszra. Sajnálom Vérségit, mert ismét uj galibába keveri
magát. Nekünk erre felelni, ha tsak gazembereknek nem akarjuk
magunkat a' Nemzet előtt tartatni, szükségesképen köll, 's mit
mondhatunk, ha szelíden írunk is, a' mi Vérségi gyalázatára nem
válnék ? —• Ebéd után az újsággal Révaihoz mentem. Tsudálkozott
a véletlen változáson, és reám bízta a' válasz adást. — Majd gon
dolok ki valamit, a' mi igazságos is, szeled is fog lenni. — Délutáni
oskola után nemzeti köntösbe öltözködvén, tisztöletére mentünk
Tiszt. Horányi Elek urnák, ki holnap neve napát üli: szívesen
fogadta meg emlékezésünket. — Tőle az Urfimmal az öreg Atyához
siettünk. Ö bennünket meg hivott holnapi ebédre. — Haza tértem
ben Eggenberger boltába fordultam, 's itten újra össze akadtam
Horányi Elekkel, kinek mindnyájon, kik e' helen jelen valánk, úgy
mint Schedius, Kultsár, Schwartner, Kovatsits, hoszszú életet
kívántunk. — Estve Trézsimmel sétálgattam a' Duna párta mel
lett fekvő töltésen. — Ferentzi késő éjjel hagyott el. —
17. Mindig dolgoztam Vérségi Declárátiójára való feleletünk
ben, míg ebédre mennünk nem köllött. — Ebéd alatt vigan voltunk :
nem volt közöttünk semmi idegen vendég. — Én holnap el utazó
Uraságomtól butsut vettem, hogy mind untalan hozzá szaladgálnom
ne kölljön. — Tőle Révaihoz mentem, 's ezzel sokáig beszélgettünk.
Ha nem jelentem is, el gondolhatni, hogy Vérségi kinyilatkoztatása
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volt fő tárgya szóváltásunknak. — Későbben Révai jött hozzám.
— Estve, mivel szünet nélkül nem jó Grammatikázni, Trézsi ölében
pihentem ki magamat. Ha ettől viszsza térek tsöndes magánomba, szem
látomást alkalmatosbnak érzem tehetségeimet a* munkálkodásra. —
Tegnap és ma igen nagy égi háborút tapasztaltunk nyoltz órakor
estve : ez elül tegnap még jókor haza szaladtam ; ma Trézsim szo
bájába szorított, s tsak most (tíz órakor) eresztett ki a' kellemes
fogságból.
18. Ma utazott Válba Ürményi Józsefünk, hova néhány napok
tól fogva váratik. Én ma sokat írtam és sokat olvastam. Vatsora
után pedig sokat is nevettem Trezsinél Ferentzim víg kedvének.
19. Voltam Budán Virág Benedeknél oskola letzkémnek vége
után. Már alig várta, hogy láthasson Vérségi kinyilatkoztatása
miatt. »Meg feleltek, tudom, a' szelíd grammatikusnak« — ígyen
kezdette beszédét. Én nevettem és rövid »meg lehet «-tel feleltem a'
kérdezőnek. — Délután olvastam Kultsár újságának VI. számát.
E'ben hibáson íratik, hogy Ürményi József 14-dikén utazott volna
el Vali jószágába. — Nekem talán jobban köll tudnom a' Tudósí
tónál. — Meg látogattam Kultsárt is, és megdorgáltom szép mód
dal azért, hogy Vitkovitsnak szerzeményét betegeskedeséről a' IV.-dik
számban, rajta javítani akarván, el rongálta, s' adjál ige hajtoga
tást foltozott bele. Inkább ne javítson valaki, mintsem el rontson
javításával valamit. — Hét órakor vatsorálván szokás szerént ki
mentem az evés után Ferentzivel oda, hová engemet a szerelem,
— az emberi életet édesítő szerelem vezetett. — Jókor haza felé for
dultunk innend, 's késő éjjelig trétsültünk. Nálom is hált a' szerettem
Útitárs. — Ma Saks Mihály a' Politiának rendes Tanítója el érkezett
Győrből.
20. Templomi áhítatosságunk után valék Révainál, ki, mihelest
haza tértem szálasából, azonnal Kultsárhoz ment, s által adta neki
a' Pesti Magyar nyelvet tanuló társaságnak válaszát Vérségi Ferentz
ki nyilatkoztatására. Tizenegy órától fogva tizenkettőig az ötsémmel
Bene letzkéit hallgattam. Délkor az ebédet Révainál ettem. A meg
elégedés után Trézsihöz sétáltam, 's el vivén őt magammal Ortzi
László Bárónak híres kertébe, hol a' zöld pázsiton a' kellemes fa
árnyék alatt heverészve mulattuk magunkat. Innend alkonyodáskor
kotsiztunk viszsza a' városba, mellyben öszve meg öszve sétáltuk
a' Duna hidának környékét. — Estve Ferentzivel szokásunk szerént
a' mély böltselkedésekbe kezdettünk, mert mi, valahányszor vagy
Trézsihöz megyünk, 's attól viszsza térünk ; vagy magánomban együtt
üldögélünk, mindenkor a tudományokról elmélkedünk.
21—22. Levelet írtam Anna napára az édes anyámnak Székes
fehérvárba. Ezenkívül olvastam íme' könyvetskét : »Ueber Auf
klärung. Ob sie dem Staate — der Religion — oder überhaupt ge
fährlich sey, und seyn könne ? Erstes Fragment. III. Auflage. Berlin.
1788.« — és Zweites Fragment, ein Commentar des Ersten. Berlin,
1788. — Meg érdemli az olvasást e' könyvetske, 's találtatik benne,
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a' miből tanúihat a' tudatlan olvasó. — 21-dikben Be utazott Válból
Kegyelmes Aszszonyunk Ürményi Anna. —
23. Ma is olvastam még a' fönt említettem könyvet. — Délután
kezembe adatott Kultsár újságának VII.-dik száma, melyben elő
fordul a' Magyar tanuló társaságnak ki nyilatkoztatása Vérségi Ferentz declaratiójára. Ügy vélem, se nem sok, se nem kevés a' mi benne
mondatik. — Vele Révaihoz mentem. — Egy helen ki hagyatott belőle
a' régi szó, mellynek ígyen köllött volna állnia : »Vérségi a' maga
különöző szóejtéseit sohol sem találja (a' könyvekben) a' régi köny
vekben.« — Nem tudom mint fogja ezt fogadni a' köpönyegét változ
tató Tudós. — Estve felé kegyelmes Aszszonyunkat mulattam. —
Vatsora után Ferentzivel ki sétáltam Trézsimhöz, 's e'nek tettem ki
nyilatkoztatásokat.
24. Reggel kegyelmes Aszszonyunknak szép kezetskéit mentünk
tsókolgatni. Nála valánk az ebéd üdéjéig. Délután megkerestem
Virág Benedeket, 's által adtam neki Schmitnek Episcopi Agrienses
nevű munkáját. E'ből ismét Diplomatizálhat egy üdéig. Tőle viszsza
jöttömben az Ötsémmel együtt Nagyságos Pető Jakab királyi Titkos
Tanátsos urat akarám holnapi neve napának emlékezetéből meg
tisztölni : de hon nem találhattam, mivel (ugy van-e, nem-e mi közöm
hozzá ?) a' köszöntők elül Esztergomba utazott. — Innend Tekéntetes Tudós Miller urnái vivém véghöz tisztölésemet: örömmel foga
dott a' jó szívű ur, 's el hivott a' Duna hidához sétálni magával. —
Nyoltz órakor Trézsím Ölébe nyugodtam meg, 's édesb az illyen
nyugovás egyéb kellemetlen nyugadalmoknál.
25. Tzifrán föl öltöztünk valamennyien, 's el siettünk kegyel
mes Annánkat köszönteni. Ö, hogy viszsza szolgálja szívességünket,
ki hiva Válba bennünket magával. Szívesen töltötték a' többiek szán
dékát : én, félvén a' nyári sok tántzúlástól, ki mentegettem magamat,
és itthon maradtam. így tehát egyedül valék Társaim közül Pesti
lakos, mert a' többiek ma kegyelmes Aszszonyunkkal Válba ki
mentek. — Estve sétálgattunk Ferentzivel egy üdéig, azután Trézsihöz ballagtunk, végre, ettől is haza térvén az Édes anyákról kezdénk huzamosabban elmélkedni. — Késő éjszaka választott el ben
nünket egymástól. Délelőtt voltam Kultsárnál is. Említette, hogy
holnapi újságában szándékozik a' Tatai nagy hordóról tudósítást
adni. Én meg Ígértem neki, hogy el küldöm hozzá a' Merkwürdigkeiten
der Natur und Kunst nevű munkának egyik szakaszát, hol le íratnak
a' leg nevezetesebb hordók : így legalább egy úttal ezekről is tehet
említést. Be töltöttem ígéretemet.
26. Egyedül magam valék ma itthon. A napot folyvást mun
kálkodásba töltöttem. Délután Kultsár újságát olvastam, 's örültem,
hogy a' Tatai hordóval együtt a' többieket is meg esmértette. Illik
ezt is tudni. Estve Trézsivel mulattam és Ferentzivel.
27. Bene letzkein valék az ötsémmel dél előtt. Délután az
üdőt Révainál, Virágnál és Millernél töltöttem. Estve Trézsinél
vígadtam.
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28. Kedvem tsoszszant ma Ovidiust olvasni üres óráimban.
Neki estem az Artis Amatoriae könyvnek, mellyet Poéta koromban
talán egészen el tudtam könyv nélkül mondani. Most már sokat
elfeledtem belőle : azomban, ha elkezdi valaki mondani előttem,
most is sok helen tudom folytatni. Ovidnak e' könyvét, ne hogy
Speit István Igazgatóm elszedje tőlem : mindég a fehérvári szőlő
hegy alatt olvasgattam félelemből: ezen, ha eszembe jut, mindég
nevetnem köll. Tsak igaz Ovidként: Nitimur in vetitum semper,
cupimusque negata. Estve a' Theoriát praktikáltam Trézsinél.
29. Ma haza jöttek a' Vali vendégek. Utókban el dűlt
kotsijok, 's Imre nagyon meg ütötte magát. Jobb volt nekem
itthon : Trézsi ölében legalább nem köllött semmit félnem az el
dűléstől.
30—31. Ismét Ovidot olvastam. Valék eleget Révainál is. Ferentzivel estvénként oda sétáltunk, hol én édes nyugodalmat szoktam
fáradozásaim utókon érezni.
Augustus.
1. Napa. — Láttam ma Katona István kalotsai kanonok urat,
kit, mint Hazám jeles Történetíróját, már rég üdőtől fogva kíván
tán kívántam ösmerni. Magos szál ember, piros képű, és izmos
alkotású. Járása lassú, feje, jártakor le tsüggő. Ábrázatából ki olvas
hatni, hogy buzgó Jezsovita. Praynái, kit tsak egyszer pillanthattam
meg 1800-dik esztendőben, kövérebb, és testesebb. — A' vármegye
gyűlésre jelent meg, melly ma a' Magyar Nyelv miatt híresebb magyarait öszve hivta, hogy ezek egyes akarattal tsinálnának szükséges
Magyar szavakat. Révai is meg hivatott társul, meg is jelent rongyos
magyar Verbötzijével, védni akarván itten is a' meg vettetett régi
magyarságot. Miért köllene a* valóságos magyar szavak helett
idegeneket be fogadni ? Hibája e' részben is Nemzetünk nagyobb
részének, hogy az idegenséget a' Hazaiságnál többre bötsűli. Ne
küldjük feledtük szavainkat örök feledékenségbe, homályba, és
veszedelembe ! A' tisztább Atyai nyelv tárházába fényeskedtek
ezek: amazokat a' mai fajúit nyáj ajánlja. Ragaszkodjunk Öseinkhöz
's gázolni fogunk a' kortsosodásokon. — Estvémet az Édes anyámnál
töltöttem. — Ma jöttem végére ime' könyvnek : »Sollte Religion den
Menschen jemals entbehrlich werden ? — Ein theologisches Send
schreiben an Herrn Probst und Ober Consistorial Rath Spalding,
von D. Jenisch, Prediger an der Nikolai Kirche in Berlin. — Berlin,
1797. bei Johan Georg Langhoff.« — Olvastam e' könyvet Tiszteletes
Molnár Jánostól, a' Pesti Lutherana Eklesia Pásztorától. Szép tudo
mány fekszik a' könyvben, 's méltó a' könyv arra, hogy Jenisch szer
zeményének tartassák.
2. Ma is dolgozott tzélában a' vármegye gyűlése, mellyen ismét
meg jelent Révai. Katona délután haza utazott. Haza utazott dél
után az édes anyám is, kivel töltöttem a' napnak nagyobb részét.
Szerentsés legyen haza érkezése e' drága és gondos szülőnknek ! —
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Anyámat Budára kísértemkor láttam, hogy Pesten a* Duna part
néműképen jobb lábra állíttatik, hogy a hajók könnyebb fáradsággal
ki rakhassák partékáikat. örültem e' dítséretre méltó igyekezeten.
Üdéje volna már egyszer a' Duna pártát javításról bővebben gon
dolkodnunk, hogy el mellőztetnének a' számos akadályok, mellyek
gatoltán gátolják a' kereskedésnek gyorsaságát. Szánakodva köll
látnia a' Hazafinak, hogy néha egy rósz part, vagy szigetetske miatt
hajósaink fél napot, sőt napokat vesztenek, midőn fön akadván
egyik széléről a' víznek a' másikra hajókáznak. — Vajha Nemzetünk
kereskedése föl juthatna azon gazdag poltzra, mellyre föl juthatna,
ha a' Fejedelemnek kedvezését, és az országnak szorgalmatosabb
figyelmét meg nyerné ! — Délután voltam még Tiszteletes Molnár
János urnái, 's el hoztam Jenischnek ime' könyvét olvasásul: »Kritik
des dogmatischen idealistischen, und hyper-idealistischen Religions
und Moral-systems nebst einem Versuch Religion und Moral von
philosophischen Systemen unabhängig zu begründen und zugleich
die Theologen aus der Dienstbarkeit zu befreyen, in welche sie sich,
seit langer Zeit an die Philosophen verkauft hatten, von D. Jenisch.
Leipzig, 1804. bey Wilhelm Rein.« — Ugyan ma vettem Eggenbergertől ime' kis könyvet is : »Anakreoni Dalok Cs. Vitéz M. által,
Bétsben 1803.« Tsudálkozást éleszthet akárkiben az, hogy e' kis
könyv, ámbár 1803-dikban jött vala ki, még tsak most árultatik leg
először három esztendő múlva. — Estve vatsora után Ferentzi János
barátommal ki sétáltunk Trézsihöz, 's őtet a' gyönyörű holdvilág
kellemes fényénél sétálni vezettük. — Tizedfél órakor haza
indultunk, 's én szobámban által olvastam Tsokonyai Vitéz Mihály
nak egész könyvét. Gyönyörködve olvastam a' szép érzeményü költő
nek szerzeményeit. Áldás Kazintzira, és Földire, kik a'Hazának illy
szerentsés költőt ajándékoztanak ! !
3. Beszélgettem Révaival dél előtt sokáig a' hazai nyelvről:
folyhatna e ugyanis beszéd közöttünk, melly ezt valamiképen nem
tárgyazná ? Mindig szivünkön és nyelvünkön köll ennek heverni, hogy
meg sértetett méltóságát védeni készek legyünk minden szempillan
tásban. Irtózatos tsak reá gondolni is, hogy ma sem szégyenlenek
sokan a' nyelv ellen kikelni, mellyen beszélt nagy lelkű Árpádunk,
ki e' termékeny hazát rettentő fegyverével meg hódította. Mi va
gyunk itten az Uralkodók, nem a rabságba ejtetett idegen népségek ;
nekünk köll oroznunk fön létünket, nem azon kortsosodottaknak,
kik aszszonyi puhaságú létökre haza jókat, nemzeti létöket, és sza
badságokat el vesztették. — Dél után Ferentzi János barátommal
által sétáltam Virág Benedekhöz. Buzgón beszéltünkben a' vatsoráról el feledkeztünk. Tőle Trézsihöz sétáltunk, kitől mivel álmos
vala, szaporán a' Bálházba siettünk, hol, el szokván már egészen
e' hajdani kedves mulatságunktól, nem sokáig mulattunk. Le fek
témkor Jenischből olvasgattam néhány lapokat. Nem tudom mi
vette őtet arra, hogy ezen munkájában olly igen magasztalja a'
katolicismust Lutheranus Pásztor létére.
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4. Eggenberger boltában kezembe adatott ime' Jegyke l : »Invi
tatio ad orationem publicam qua Francisco Xaverio Schraud protomedico regni Hungáriáé parentabit Franciscus Bene Professor
Medicináé. Die 7. Augusti hóra 5-ta post meridiem in Palatio R.
Universitatis.« —
Örülök előre az újságon, mellynek eddig már
óságnak lennie köllött volna. Mihelest Schraud halálának híre futa
modott a' múlt télén, Bene azonnal jelentette e' végtisztölet meg
adásra való készségét a' Fő oskola Igazgatójának (Rector), ki is
ditsérten ditsértea' szándékot. Azomban nem sokára megbetegedett
ezután halálosan a' buzgó oktató, 's kevés héja vala, hogy önmaga
is e' végső tiszt öletre alkalmatosságot nem nyújtott valamellyik
tanító Társának : így tehát részéről tzélának végbe vitele lehetetlenné
vált. Azóta minden társai hallgattak, 's ki hagyták volna halni a
Tudós Polgárnak, 's kegyes Jótevőjöknek emlékezetét szinte úgy,
valamint Szening úrral, ki Dekanusi hivatalt viseltében tette le emberi
adóját, bántanak. Egy hónap előtt öszve akadtam Eggenbergernél
fölgyógyulta után Bene Ferentz úrral: mind én, mind a' könyváros
úr kértük vala, hogy fogna újra hozzá régi szándékához : örömest
vette kérésünket, 's ihol! már a' meg hivást is olvassuk. Vajha szor
galma, és buzgó példája föl ébresztene valakit Tanítótársai közül,
ki meg fontolván Szening urnák számos érdemeit, ditsérőjévé lenne a'
szomorú Atyának, ki olly hamar egymásután egyetlen egy fiát,
leányát, és munkás feleségét meg halni látta.
Magyarul így
lehetne talán készíteni a' meghívó jegykét:
Alázatos meg hivás
azon
Halotti Beszédre
mellyel
Tekintetes
Schraud Ferentz Űrnak
a'
vég tisztöletet
meg adja
Bene Ferentz Ür
az
orvoslásnak Tanítója
Pesten Augustus heted napján délután
5 órakor a' Fő oskola épületében.
Ugyan ma nyertem haza a' könyváros boltból illy czímű mun
kát : »Joh. Heinr. Tieftrunks Professors der Philosophie in Halle
Grundlegung zur Sittenlehre. Erster Band. — Allgemeine Grundlegung
zur Sittenlehre, und die Tugendlehre. —Halle in der Curtschen Buch
handlung 1803. —in 8° és ugyan ezen könyvnek másod részét : »Zwei
ter Band. — Wissenschaft der äussern Gesetzgebung oder die Rechts1
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lehre der Vernunft. Halle 1803.« — Bankótzéduláink miatt most
szörnyű drágák a' könyvek : ezekért 6 f 24 d köllött füzetnem, —Elég
Bányánk vagyon 's még sintsen jó pénzünk. Eszembe jut : Sic vos non
vobis fertis aratra Boves. — Ökörnek nevezik tsúfságból a Bétsi
szomszédok a' Magyart, ki őket zsíros ökörrel hizlalja. Mikor nyílnak
föl az Ország nagyainak szemeik ? Mikor bátorkodnak szólani az
igaz ügy mellett ? — Estve Trézsinél voltam Ferentzi barátommal.
5. Nem egy könnyen volt a' múlt éjnél nyughatatlanabb éjem.
Alig aludtam egy órára valót. Négyszer is gyertyát gyútottam, 's
olvastam Tieftrunk munkájának első részét. Mind délelőtt, mind
délután haszontalanul kerestem Révait: mert Budára ment láto
gatóba. Ebéd után két órától fogva négyig Trézsinél mulattam. —
Reggel oskola után meg látogattam Somsits Pongrátz harmadik
esztendőbeli tör vénytanulót, 's volt tanítványomat; nála lelem
Székelyi Józsefet a' Poezisban Fehérvárott oskolatársomat, 's most
a királyi tábla eskütt jegyzőjét, kinek néhány versei Magyar kadentziákban már ki is vágynak nyomatva a' Pétsi és Győri nyomtató
műhelekben. Még kínált olvasásra ime könyvvel: »Nugae venales,
sive Thesaurus Ridendi et Jocandi. Ad Gravissimos, severissimosque
viros, Patres Melancholicorum conscriptos. Editio ultima auctior et
correctior. Anno 1689. Prostant apud NEMINEM ; sed tarnen
VBIQVE. in 12°. — Kézzel ezt írta be a' tzím lapra valaki : Per
Authorem Georgium Viczmandi.« — Ha ez igaz, Magyar írta a köny
vet, noha ha ő írta is, semmit sem nyerünk vele, valamint nem nyer
nénk vele semmit, ha ő nem írta volna is. — El hoztam magammal a'
könyvet, hogy híréért bele tekinthessek. — Ha a' könyv végén ezek
vágynak : »R. id est, Recipe mamillarum virginálium manipulos
duos, et comprime donec fiat resurrectio Carnis, Atque tunc pone
rem in re, Donec sudaveris ad uncias quinque, fiat mixtio. — Finis« :
mik lehetnek a közepében ? — Estve el végezvén vatsorámot Révai
hoz mentem, ki ime' könyvekkel ajándékozott meg :
Johannis Augusti Ernesti Archaeologia Literaria. Lipsiae,
CIOIOCCLXVIII. — in 8°.
Versuch einer Numismatik für Künstler, oder Vorschriften
wie auf alle Falle Münzen im Römischen Geschmacke zu entwerfen,
und historische Gegenstände in anpassende Allegorien ein zu kleiden
sind. Herausgegeben von Gottfried Uhlich, Lehrer der Nummismatik
und Diplomatik zu Lemberg. Lemberg, 1792. in 40.
Gregorii Gruber Programmá Didacticum super optima methodo
scribendi, docendique Artem Diplomaticam. Viennae MDCCLXXXXV.

— in 4°
Georg Grubers Auszug aus seinem grössern Diplomatischen
Lehrsystem. Wien, 1784.
6. Délelőtt a' Fő iskola könytárában olvastam a* híres Bollandistáknak Acta Sanctorum nevű könyvökből Június hónapnak V.
Darabát, hol I. László Magyar Királyunknak élete elő számláltatik.
Az, ki életének régi Legendáját írta, a' babonás szenteskedésből
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készítette ditséreteken kivűl életének viszontagságait föl nem jegy
zetté. Tsak azt tartom megjegyzésre méltónak az egész hálálkodó
írásban, a5 mit benne a' Szent László koporsójánál tétetett ítéletről
említ. E* majd ollyas valami, mint a' tüzes vasi és forró vízi ítélet
ki szolgálás. — Délután Révainál valék, 's el hozam tőle Pesti Gábor
nak régi hatnyelvű Nomenclaturáját. Ebben sok szép szavak vágy
nak : kár őket a' szokásba viszsza nem hoznunk. — Estve sétáltam
Trézsivel és Ferentzivel. — Haza jöttöm után olvasgattam Jenischnek nálam lévő munkáját.
7. Mind délelőtt, mind délután a' Nemzeti könyvtár régiségeiben
gyönyörködtem, és beszélgettem Tek. Miller Ferdinánd Jakab Úrral.
Ennek most uj munkája fárasztja a' könyvnyomtatói sajtót. Her
kulesről értekezik, és különösen azon Herkulesről, mellyet ő Banatusból a' Nádorispánnak ajándékba hozott. Meg tiszt ölte költemé
nyével ezen réz müvet Tiszteletes Vérségi Ferentz ur is. Öt órakor
meg jelentem Ferentzivel Bene Ferentznek halotti beszédén. Örömmel
hallgattuk ezen derék és érdemes ifiú tanítót ; jó vala a' mit szóllott ;
helesen előadta a' boldogult Schraud Ferentz Fő orvos urnák érdemeit
mind az emberiségre, mind a' tudományokra nézve. Kár, hogy
Schraud buzgóbb magyar nem volt a' nyelv dolgában : erre ő, ha
tudott is magyarul beszélni, keveset ügyelt. — Estve Ferentzi János
barátommal sétálni mentem Trézsihöz.
8. A' napnak nagyobb részét Fő iskolánk könyvtárában töltöt
tem, hol leírogattam számomra azon régi Magyar Énekeket, mellyek
az 1506-dik és 1508-dik Esztendei Magyar kéziratokban találtatnak.
Számok hatra megyén, s belőlök is lehet valamit tanulni a' Magyar
költés történeteire nézve. Üdő volna már erről gondolkodni, hogy
tudnók, millyenek voltának üstökös eleinknek énekeik. Én e' tárgy
ról jókora nyalábat öszve gyűtöttem. — Estve felé küldötte Révai,
kit délután szokás szerént meg látogattam, Ferentzi által imez uj
költeményt : »Méltóságos Főtisztöletű Szalatnyai Fischer István
Báró Urnák, Batskó örökös Urának Szatmári első érdemes Püspök
nek örvendetes Nevenapjára Mély tisztöletének jelenségéül énekelte
Farkas Ferentz. Pesten Tratner Mátyás betűivel. 1806.« — Ösmérem
az Ifiú szerzőt, jó iparkodású Hazafi. Ezen dal nagyobb részént
Révaié, mert a' költő munkáját szokása szerént bőven el változtatta.
J — Vacsora után Trézsihöz sétáltunk.
9. Délelőtt folytattam jegyzéseimet Főiskolánk könyvtárában.
— Délben ki jött Tek. Kultsár István Urnák Hazai Tudósítások
nevű újságának XII. számában azon együgyű orvosságról való
jelentés, mellyel a vak körmöket leg bizonyosabban meg lehet tisztíttani. Az orvoslás mód tőlem való, de a' jelentés magyarsága, melly
nem ment minden hibától, nem az én tollamból folyt. Kultsár saját
jelentő írásomat be nem iktatta : lássa, hogy hibásot készített helébe.
Ez nekem egészen nem tetszhetik : mert nála a' hibátlanságot híveb
ben iparkodom meg örzenem. — Vatsora alatt nyerem kezembe sze
rettem Horvát Andor Téti plébánus barátomnak levelét. Régen vára-
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koztam kedves levelére, 's hoszszú halgatása jó üdőtől fogva nyug
hatatlanná tett. Méltók benne a* nemes és közjóért égő szívnek kifeje
zései az olvasásra. Küldött levelében 9 ftokat, hogy azokon vennék
Virágnak két elmélkedéseiből XVIII. nyomtatványokat, és küldenem
föl hozzá azon Plébánus Társainak, kik e'féleket örömest hallgatnak
és olvasnak. — Áldás azért reája ! Iparkodik terjeszteni ez által Pap
társaiban az olvasást kedvelő lelket, melly régi üdőtől fogva az Egy
házi személyekben ritkaság. Estve sokáig beszélgettem Révainál, ki
is már előbb, mint sem hon vatsorát ettem volna, híg tojással meg
vendégelt. Vigan mulattuk együtt magunkat, 's ki hinné, hogy mi még
a' vatsorát evés alatt is Grammatikáztunk ? Az a bötün kezdettük
evésünket; a' z bötün végeztük ivásunkat, hogy le mossa torkunkból
a' többi közép bötűket. Boldogok vagyunk mi úgy e, mikor így Római
mód szerént vendégeskedünk ? Plinius vadászat zajjai között tudott
tanulni, és elmélkedni ; — mi a' palatzk és tojás mellett is viszsza
tudunk térni az emberiségnek első tsötsömő korához, hogy abból a
nyelv eredetét ki tanulhassuk. —Későbben Ferentzi János barátom
mal Trézsi körűi gramatikáztunk, 's reménylem hogy itten nehezen
akadok kortsosító Grammatikusokra, kik Tőlem a' jót el pörölhetnék.
— Millyen egészségűi szolgál a' gondolkodásoknak végok után illyetén
vidámító, 's ébresztő Grammatikára találni, 's tőle egy pár tsókokkal
meg ajándékoztatni ! Uj életet lövel ez a' fáradt elmébe, 's viszsza
hozza ezt a' tudománynak téres határiból az együgyű emberiségre,
melly az emberekből képzeletes állatokat nem alkot.
10. Azonkívül hogy Tek. Miller Ferdinánd Jakab Úrral szálasán
hoszszú üdéig beszélgettem, voltam délután Tiszteletes Virág Be
nedeknél, kinél el olvastam szerettem Horvát Andorom levelét.
Egyébről is eleget beszéltünk. Ki győzne mindent le írni ? A közel
gető kérdezés napa int, hogy az írás helett inkább tanuljak és ol
vassak. Meg teszem most utolszor, hogy végét szegjem a' gyer
meki szokásnak. Vatsora után Trézsinél valék egy kevés üdéig. Innend véletlenül ismét Bálházba vetemedtem néhány ösmerősöknek
társaságokban. Míg a gyülevész németségnek tántzait tekintgettük,
addig el eredett kivűl az eső, 's mi kénteleníttettünk várni szünetét.
Éjfélkor ki takarodván a' Hegedűsök nyugodalom kedveért karok
ból, kértem közöttünk lévő Bogyó Mihály néhai iskola társomat,
hogy vonna a' jelen lévő Magyarság mulatságára verbunkos nótákat.
Engedett kérésemnek, 's ihol magukon kivűl ragadtatva tánczolának
számos ifjak és mindenféle német ruhában lappangó férfiak. Egy
szerre mozgásban vala minden, és kezdé érezni előbbi álmodozása után
a' Magyarság, hogy ő e' hazában az uralkodó nemzet. Bámulva szem
léltem ezeket, de annál jobban tsodálkoztam a' következetteken.
Bele édesedvén a' tántzúló sereg nemzeti indulataiba nem akarta
többé meg engedni, hogy valaki németül tántzúljon. Hlyen heves az
indulat nemzetünkben, ha szikrára akad ! ! — Tsak illyenkor erezik
hazánkfiai az alatsonyságot, mellynek horgán rángódunk ; tsak
illyenkor jut eszokbe, hogy ők idegenek saját városaiknak bálházaik-
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ban. — Könyörögve alig tsendesíthettük le a' megihletődteket, kik
Bogyót emelten emelték régi magyar szokás szerint a' levegőégben.
Egy órakor tértünk Haza Ferentzivel.
i i . Révainál reggel hoszszabb beszélgetést folytattam. Tőle
ki sétáltam Trézsihöz, 's vele ki ballagtam a' fűszfás árnyékához,
melly a malmok mellett a' Duna pártán virítgat. Itt én egy felül
olvastam és tanultam ; más felül Trézsi nem meszsze tőlem majd kö
tött, majd nefelejts virágokat szedegetett. így töltöttük délig az
üdőt mind a két részről nem kevés előmenetellel. Nem gátolt engemet
ő a' tanulástól, én sem akadályoztattam őt az Aszszonyi dologtól. —
Ebéd után ismét mind a' ketten dolgunkhoz láttunk. — Vatsora után
édes volt a' nyugodalom.
12. Reggel ismét tanultam Trézsim társoságában : ebéd után
pedig mindjárt magához hívatott Révai, 's el olvasta előttem Kazintzi Ferentznek, kinél Pesten létekor nála is háltam a' Fehér farkas
vendégfogadóban, hoszszú levelét, mellyben hatalmasan ki kel Vér
ségi ellen. Hallván a' tüzes levelet viszsza tértem, 's el vittem köszö
nettel Tisztöletes Horányi Elekhöz Haner Jeremiás Tudós Lexikonának első részét, mellyet e' jószívű és iparkodásaimat ápoló férfiútól
már jó üdővel ezelőtt költsön vettem. Kinált újra más könyvekkel,
de ezeket mostanában meg köszöntem, inkább kérvén őtet, hogy
életének történeteit beszélné el rövideden. Engedett kérésemnek,
's ezeket hallottam önön szájából, a' miket ide írok örök emlékezetűi,
hogy az, ki több százakat a' feledékenségből meg mentett, éljen
ime' tsekély jegyzéseimben önön szája vallása után :
Horányi Nepomuk, Ferentz, József Budán született Magyar
ország fővárosában 1736-dik esztendőben Februárius hónapnak
15-dik napán Horányi Gábor édes Atyjától (kinek nevét későbben
a' Bérmálásban fia el nyerte) és Ipolykéri Zsibolti örzsébet Aszszonytól fő nemesi vérből. Nagy szorgalommal neveltetvén szülőitől
már kitsinységében a' könyveket kiváltképen kedvelte és bennök
lelte vala gyönyörűségét, ha azokkal jádzodozhatott. Ezen kedves
mulatsága szerzetté korosb üdéjében azon drága könyvtárt, melly
ma is, rakva lévén ritkább szerzeményekkel, szobájának nagyobb
részét belepi. Tizenegy esztendős korában Althan Mihály vátzi püs
pök, ki őtet különös szeretettel kedvelte, az atyjával együtt Prágába
vitte Jánosunkat, hol midőn maga az egyházi főpap hoszszabb üdéig
a' fördő hévvizével élne, Atyjafiának magzatai szaporán bele sze
rettek a' mi dolmányos, öves, mentés és kalpagos Magyarkánkba,
és kérni 's ostromolni kezdek Horányi Gábor urat, hogy e* kis vitézt
velők oskolába járni engedné. Nehezen esett a' gondos apának sze
rette gyermekétől meg válnia, de el nyomták az atyai érzékenységet
azon számtalan könyörgő onszollások, mellyek mind a' kisded pajtáskáknak, mind a kisdedek szülőiknek, mind a' Fő papnak szájából
hallattak. Prágában hagyatott tehát a' szorgalmatos magyar ifiú 's
ott hallgatta leg először a' Deák nyelv elejét. — Esztendő el folyás
után innend az őtet látni kívánó szülőktől viszsza hivatván már
Irodalomtörténeti Közlemények. XXIV.
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Hazájában tanulta Budán 1748. esztendőben a' Grammatikai tudo
mányokat, mellyeket szép előmenetellel magának igyekezete által
meg szerezvén a' jövő 1749. esztendőben Syntaxist hallgatni Pozsonba küldetett, hol a' ditsőségről azon nemes ifiakkal vetekedett,
kiket a nagy elmebeli tehetség, a' magyar vér és a' fedhetetlen nemesi
erkölts vele egyenlőkké tett. Következő esztendőben a' Poezisban
gyakorolta magát Kassán példátlan iparkodása, melly mennyire
hatott légyen, későbbi munkája untig mutatja. A' Rhetorikai letzkéket először 1751. esztendőben Budán, azután pedig ifiú kora és
nagyobb tökéletesedése miatt a' következő 1752. dikben Győrött
hallgatta talpkövét vetvén jövendő finom ékesen szólásának, mellyel
a' régi arany kori íróknak deákságokat egészen tulajdon birtokába
gyűtötte. El végezvén kissebb iskoláit, October hónapnak 16. dikán
1752/3 esztendőben a' kegyes oskola béli szerzeteseknek rendökbe
lépett, kiktől ugyan azon esztendőben, Elek nevet nyervén a' szer
zetben, Novitziatusba Privigyére küldetett, hol Lédái Leonard
mester, Nozdrovitzky Severinus almester és Vankovits Teodor oktató
(correpetitor) alatt közel két esztendőt töltvén, és a' szelíd tudomá
nyokban példás előmenetelt szerezvén, méltónak tartatott arra,
hogy további tanulás kedvéért Romába küldetnék 1755. esztendőben.
Alig hogy el érkezett küldetésének helére, azonnal a Nazarenum
Collegiumban és Pantaleonnál olly számos gyümöltsét vette fárad
ságának, hogy már a' következő esztendőben 1756. dikban a' Ter
mészet tudományának súlyosabb kérdéseit Romában az ellenvetések
ellen gyorsan védené, és mindenektől bő tudományáért bötsűltetnék
húsz esztendős korában. Nem kevesebb hírrel és dütsőséggel foglala
toskodott a' Theologiában is mindaddig, míg hazájába viszsza hi
vatnék. E'kor utában meg látogatta Neapolis, Panormus, Bononia,
Genua, Mediolanum, Pisa, Florentzia, Turin, Verona, Brixia, Velentze
és egyéb nevezetesebb városait a' széles értelemben vétetett Olaszor
szágnak ; e'kor néhányszor tapasztalta az Adriai és közép tengernek
borzasztó dühös szélvészeit ; e'kor meg ösmérkedett sok jeles fér
fiakkal, kiknek bötsös barátságokat meg érdemiette. Haza érkezvén
1758. Esztendőben Romából tanításra rendeltetett. Le irhatatlan
igyekezettel fáradozott e' kötelességében 1759. és 1760. dikban
Vátzon, hol minden mozgása arra tzélozott, hogy a Hazának buzgó
polgárokat és nem fajult tagokat készítene. De a fölsőség nem sokáig
engedte őtet itt munkálkodni. Ugyanis a következő 1761. eszten
dőben Nyitrára, innend pedig a* jövő 1762. dikben Ketskemétre
idézte. E* magyar városban mi derekasan tanított, 's mi dütsőségesen
tündöklött légyen, bizonyságul szolgál ime' gyönyörű munkája:
»Oratio pro Arte Poetica. Budae. 1762. Typis Leopold Landerer.
Ebbe mekkora légyen az olvasottság, meg ítélheti minden, ki saját
kezébe vévén olvasni akar, 's meg adja mindennek a' maga igazát.
Tanított ezután még Óvárott és Szegeden mindaddig, míg 1769.-ben
ismét Velentzébe utazott, hol mulattakor világra botsátotta némelly
jegyzések és meg bővítésekkel Dalham Flórián munkáját 1770.-dik
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esztendőben. Viszsza jötte után (1771.) majd Vátzott, majd Kolosvárott, majd Tatán, majd végre Pesten tanított különbféle tudomá
nyokat, mellyek az ifiuság számára elő adatni szoktak a' föllebb való
oskolákban. Illyetén súlyos munkák azonban el nem vonhatták figyel
mét a' Hazai dolgoktól, mellyeket nemes vérhöz illő jeles iparkodással
igyekezett minden üdőben a' homályból uj életre és verő napfényre
vonszani, ki adván több szüleményeit példás törekedésének. Ezek
neki örök hírt 's nevet nyújtani fognak a' maradék előtt is, mi tőlünk
pedig már mostanában azon nagy lelkek közé számláltatik, kik
tiporván a' durva tudatlanságon és gyáva emberkéknek seregökön
a' Haza számára élni és fáradozni tudtanak. Éljen 's díszesítse sokáig
a' kegyes oskolabeli szerzetnek Pesti lakhelét, melyben ezelőtt Tapoltsányi alatt Titoknoki hivatalt, utóbb aligazgatóságot viselt,
most pedig magánosságban dolgozik szerzete Történeteiben. Éljen.
A' ki ezeket öszve veti azokkal, mellyeket tavali jegyzőköny
vembe írtam November holnapán, eleget tudhat az Horányiról be
szélni. Munkáinak lajstromokat máshová iktatom : elég ez mosta
nában felőle.
Ho rányit ól estve felé Eggen berger könyves boltába siettem,
hol meg hökkenve szívemnek nagy szomorúságára hallottam Ügyé
szünknek Tekintetes Revitzki Antal Urnák mai napon történt ha
lálát. E' jó szívű férfiútól is meg fosztatott tehát pörünk, mellynek
annyi esztendeig gyámola és védője volt ? Nyugodjál nemes árnyék
tsendesen örök álmodban az én szerettem Édes nemző Atyám (itt
megszakad az írás).
BERZSENYI ISTVÁN.
1910 november 4-én dr. Győri Szabó Károly egy kis verses
füzetet ajándékozott a Nemzeti Múzeum kézirattárának, mely a
következő czímet viseli: Gyűjtemény Egyházas-Nagy-Berzsenyi Ber
zsenyi István hátrahagyott verseiből. Mellékelve van a füzethez Ber
zsenyi István 1881 márczius 26-án kelt életrajza a költő fiától Pongrácztól, továbbá dr. Lázár Gyula 1881 márczius 31-én kelt levele
Gyulai Pálhoz. (Kézirattári jele a füzetnek : Quart. Hung. 1977).
Lázár leveléből megtudjuk, hogy a család 1881-ben a Kisfaludy
Társaság útján akarta a verseket nyilvánosságra hozni. Tervük nem
sikerült. A gyenge versek valóban nem a nagy közönség elé valók,
de talán itt mégis meg lehet róluk röviden emlékeznünk. Figyelmet
érdemel Berzsenyi István irodalomtörténeti szempontból, mint egy
nagy név viselője, kinek jelleme és életviszonyai sokban hasonlítanak
nagy rokonáéihoz, s aztán azért is, mert versei újabb adalékot képeznek
a klasszikái iskola történetéhez.
Berzsenyi István 1795-ben született Niklán. Atyja szintén István,
anyja Thulmon Julianna. Berzsenyi Dánielnek másod-unokatestvére
volt, a mennyiben szépapjuk és szépanyjuk Berzsenyi Benedek és
Thulmon Magdolna ugyanazok voltak (V. ö. Noszlopy : Az egyházas14*

