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HATVANI ISTVÁN FÖLJEGYZÉSE DOMOKOS MÁRTOK 
HALÁLÁRÓL. 

Domokos Márton búcsúztatóját a múlt évi folyam 482. "s köv. 
lapjain a nagykőrösi Inárcsi Farkas család levéltárából közölte Benkó 
Imre. Az itt következő egykorú följegyzés Hatvani István debreczeni 
professzortól származik, a ki Székely Estván Cronikájának, birtokában 
volt példánya végéhez kötött lapokra, 1749 mart. 16-án kezdett egyet-
mást bejegyezni. A Cronika 1860 körül Kelemen István, szabédi 
unitárius lelkész kezei közt volt. A Domokos Mártonra vonatkozó 
sorok ezek: 

»d. 3 April. 1764. Tekintetes Domokos Márton uram Debreczen 
várossának 29 esztendeig való jó és bölcs Bírája megholt. Az előtt sok 
esztendőkig Ordinarius Nótáriussá volt. Született a Dunán túl Tót-Vásony-
ban. Édes attya Lutheranus volt és Obrister, az Édes annya Reformata, 
Oroszi leány, ki a futásban Rima Szombat városában holt meg, s ott 
temettetett el. 

Ezen nagy emlékezetű Úr minden valóságos tudományoknak nagy 
szeretője és betsüllője volt. Ifjatska korábann az ide való Nemes Tanáts 
mint Alumnust tartotta. Oskoláit elvégezvénn a Halai Academiábann 
ment, ott hallgatta Gundling, Ludwig Böhmer és Heineccins Jure Con-
sultusokat. így maga is nagy Historicus és Statista lett. A német, fran-
tzia és olasz nyelveket nemcsak értette, hanem ez nyelveken folyvást is 
beszélett s irt. A Bibliát mindenek felett szerette. A mellyett 30szoris 
által olvasta. Szerette kivált a Vitringa munkáit, sőt az Apocalypsisre is 
olvasta. Nagy moderatioju és prudentia volt benne: mellyért kiki mél-
tánn betsüllötte. Vallását igazán szerette. Megholt életének 67-ik esztende-
jébenn.« 

KATONA JÓZSEF SZÜLETÉSE NAPJA. 
Ezt a napot eddig mindenki 1792 november 11-ének tudta és 

írta. Terlanday Rudolf kecskeméti r. kath. s. lelkész úr, látni akarván 
az eredeti anyakönyvi bejegyzést, azt az egész 1792. évi bejegyzések 
közt hijába kereste. Megtalálta azonban 1791. novemberében s a 
Kecskeméti Lapok 1906. évi január 28-diki .(23.) számában közzétette 
Katona József keresztlevelét. Szerinte a tévedést valószínűleg az okozta, 
hogy a ki a születési dátumot az irodalomtörténet számára először 
megállapította, nem találván az éppen ezen lap fejéről hiányzó 1791. 
évszámot, a következő oldalról jegyezte ki az 1792-őt s ezzel Katonát 
egy évvel megfiatalította. A keresztlevélből, mint az anyakönyvekből 
még a XIX. század első negyedében is rendszerint, hiányzik a születés 
napja: de az akkori rendes szokás szerint, a keresztelés a születés után 
másod vagy harmadnapon történvén, továbbra is november 11-dike 
tekinthető a születés napjának, csakhogy 1791-ben. A keresztlevél így 
hangzik: 


