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ségek észlelhetők. Itt-ott más egy-egy betű, más a helyesírás, a díszítések 
pedig teljesen különbözők, azok egyetlen helyen sem egyeznek meg. 

Mindebből azt a következtetést vonom le, hogy az újonnan elő
került Lelki Tárház nem lehet más, mint a Sándor István által említett,. 
Szabó Károly által kétségbe vont debreczeni kiadás eddig ismeretlen 
példánya* Véleményemben különösen megerősít az a körülmény, hogy 
a könyv szerzőjéhez a czímlapon hozzá van téve »akkori debreczeni. 
deák«, a mit nem tett a lőcsei kiadó és nem tett volna valószínűleg 
más városbeli kiadó sem. Ezenkívül a csinos kiállítás, szép betűk, a 
többi kilenczvenes években megjelent művekkel való rokonság is rávall 
a nyomás helyére: Debreczenre és a könyvnyomtató személyére: Kassai Pálra. 

így beigazolódik Sándor István azon állítása, hogy a Lelki 
Tárháznak 1692-ből lőcsei és debreczeni kiadása is van. Szabó Károly 
kétkedése pedig alaptalannak bizonyul. 

(Pápa.) DR. BODOLA GYULA. 

HORVÁTH ISTVÁNNAK MINDEN NAPRA SZOLGÁLÓ JEGYZŐ
KÖNYVE 1805. É S Z T . 
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/. KÖTET. 
Jelige. Sohasem árt azokat, a miket hallasz, vagy tapasztalsz 

föl jegyezni: mert nem hallja vagy tapasztalja azokat a késő maradék 
és még is tudni kívánja, Horváth. 

Előszóban. Följegyzek mindeneket bátran, igazán, híven és minden 
részrehajlás nélkül úgy, hogy még magamnak sem kedvezendek. Ha néha 
az ollyatán Jó barátaimról is, kiket tiszta szívemből bötsülök, szeretek, 
ide nyomja tollam az Igazságot: a boldog maradék őszinteségemnek, 
nem változó vagy kétszínű barátságomnak tulajdonítsa; mert nekem irtani 
a hazugságot, esztelenséget, tudatlanságot: és terjeszteni az Igazat, józan 
világosságot, legfőbb gondom, legédesebb foglalatosságom. Január 1.;•••;. 
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Január 2. Átalolvasgattam délelőtt Vitkovicsomnak aesopusi meséit. 
Ebéd után az oskola végezete után Révait látogattam meg. Millyen 
édes öröm lepett el! Paitner, az a valódi emberiséget tetézve gyakorló 
Paintner Ráthóti prépost barátához küldött levelében jelenti, hogy Dréta 
Antaltól, zirczi cistercita elöljárótól (Priornak nevezik szerzetében) segít
ségére 100 forintokat kunyorált ki. Révai kedves Társát a pénz-felvevésre 
Pesti vásáros Saltzer Úrhoz utasítja. Nem igazat énekeltem-e róla Dalom
ban ? Ha a valóság szerint akarunk beszélleni, meg kölletik ösmérnünk, 
hogy egyedül Paintnernek köszönhetjük Révai ki nem hálását. Ő barátát 
betegségében, midőn a sok üldözések között elhagyatva nyögött, ápol
gatta, gyógyította; ő barátát, midőn Irigyei esztendei fizetésétől végképen 
megfosztani törekedtek, étellel, itallal és szállással kitartotta; ő barátát, 
midőn már Pesten magyar nyelvet tanítván 1803-dik Esztendőben halá
losan le betegedett, és a könyve ki nem adathatásáért súlyos kórságánál 
még súlyosabb búba és keserűségekbe esett, költsön fölvett, és a könyv 
kijöttére szükséges 400 frt mástól fölkért pénzével gondoskodásaitól 
megmentette, megvidámította. 

Január 3. Reggel nyolcz órakor Tek. Tudós Schedius Lajos volt 
tanítómhoz vittem szerettem Vitkovicsomnak 18 meséit és kértem tőle 
itélet-tételét. 

Január 4. Pósfai János Ref. Vallás tanitó, mint ama hires német 
iró Abt, ki 28 esztendős korában éhen halt el, olyan nyomorúságban él. 
Horváth egy-két forintját sem vonja el tőle. 

6. Regvei nálam valának Markovics János és Rachovetz András 
oskolai és hármas társaim. Sok tanakodások után csak abban egyeztünk 
meg, (hogy noha egyikünknek sincsen szándéka a Tanítóságra) minden 
esetre, figyelvén a környülállásokra, valamelyikünk esedező irást nyújtson 
be a Természettudományát oktató Fő Tiszt. Mitterpacher Lajos részére 
kívántató segéd tanítói hivatalnak elnyeréseért. Menyi veszedelmére lenne 
Hazánknak, ha az egy külső-országi, vagy értetlenre bízatnék. Nem 
tsekély változásokat okozhatna az egész nemzet gazdaságára nézve a 
buzgó, tanúit, szorgalmatos, nagy magyar oktató, — Két oka vagyon 
pedig, és mind a kettő alattomi, azon Esetnek, hogy Mitterpacher bötsül-
hetetlen érdemű tanítómat társai az efféle segéd kívánásra ingerlettek, és 
hogy ő valóban kért is : 1. Meg akarták eképen gátolni valamely bécsi 
tudós németnek ide való rendeltetését, a mi könnyen megeshetett volna, 
ha az agg öreg holtával concursusra, próbatételre hagyták volna a dol
got. A tapasztalás tette ebben őket vigyázókká, melly nehezen lehetett 
elnyomni azon Bétsi németet, a ki Ekstein segédtanítónkkal egy üdőben 
kereste a Barbélyságra tanító széket Universitásunkban ? Ha Révai közben
járására Somogyi (János) belső udvari tanácsos magát olly annyira titkon 
ellene nem szegezte volna, ma Barbéllyainkat ő tanítgatná. — így, a hogy 
most vagyon elintézve a dolog, nem lehet ettől tartani, mert a német 
kevélység segédtanítói hivatallal meg nem elégednék, sem magát arra 
nem egy könnyen adná. 2. Meg akarták hátrálni azt is, hogy helyébe az 
öregetskének lutheránus ne tétessék. Lehetett ettől annyiba tartani, mivel 
rész szerint a magyar Pápista ifiak ezen tudományokat kevesen tanulják 
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meg fontosabban, és igy tsekély számúak kérhették volna ezen tisztséget; 
rész szerint pedig azért is, mivel Asbóth vagy Teschedik bizonyosan, 
úgy szólván, megnyerhették volna érdemeiknek sokaságok miatt ezen 
tanítóságot, s ők pedig nem Rómának imádói. A mostani mód szerint 
valamely ifiat rendelvén segédnek oly kötéssel, hogy bizonyos követke
zendő tanitó leszen, mindenek eltávoztatnak, a miket nem örömest láttak 
volna Öregeink. Révai levelére megesett Somogyi által, a mit éjjel nappal 
vártak és sóhajtottak, Tek. Tud. Schwartner Márton úr most statistikát, 
Koridáry pedig oculistikát tanítana nyomós munkálkodásai után, ha Luthe
ránus hítökért Révaitól a mennyei érdemű Somogyihoz tudósítás nem 
érkezett volna. Nem ártott egy részről Schwartnernek illy megaláztatása; 
mert letörvén benne a dagályos kevélységnek szarva, mostanában talán 
alább hagy nagyralátásaival. Révai ugyan magát a máshitűekre nézve 
üldözőnek nem tartja: de az ellenkező csapatnak szembetűnő mozgásait 
és törekedéseit veszedelmesnek lenni állítja. Tagadhatatlan dolog ugyan, 
hogy nagyobb sziveikben az intolerantismus; de én még annyira Rómához 
nem hódoltam, hogy hathatósabban dolgoznék bennem ez az emberiséget 
könnyen kiirtó Ösztön. 

Révai megajánlotta, hogy ha bármelyikek vállalkozik, irni fog 
érdekében Somogyinak. 

Január 7. Regvei 7 órakor hozzám jött Révai Miklós és által 
adta Paitnertől Ő hozzája intézett verseinket. Maga irta le tiszta nyomta
tásra. Az enyéimbe igen sok 's-et rakott némelly változtatásaival, mellye-
ket meg nem hagynék bennek, ha Révai nem tette volna beléjek. Otet 
megbántani Hlyen csekélységekért esztelenség volna. Tsupán azért élek 
ezután a j bötüvel is, a földje, tagja, lapja, patakja stb. szavakban, 
ámbár azokat fontos okokból inkább igyen tenném ki : Földe, Hida, 
Taga, Lánga, pataka, lapa stb. Kezdettem ezekkel élni 1803-ban. Észre
vételeimet Írtamkor verseimben, de tsak alattomban, végre nyomtatott 
dalomban is, mellyet Potyondihoz nem igen régen irtam, bele iktattam. 
Jaj volt ekkor szegény fejemnek ! Midőn Révait Dalomnak kijötte után 
legelőször meglátogattam, azzal fenyegetett, hogy ő többé tanítványának 
nem ösmer, ha ekképen írandók. Látván tréfasága alatt valóságos meg-
ihletődését, visszavontam az illyenekre nézve tollamnak és gondolatomnak 
szabadságát addig, még máskép fuvand a szél. 

Matkovics Mátyás fia, János által megüzentette Horváthnak, hogy 
a Papirtörvényből ki fogja kérdezni. S délután kikérdezte. »Hihető, hogy 
eme példátlan szívességet tsak az a magyarázhatatlan szeretet, mellyel 
mind ő a Hármas Társasághoz, mind pedig a Hármas társaság maga is 
tagaihoz viseltetik, okozta.« 

Január 12. Ebédután úgy szólván legeslegelőször megborotvállt 
Rachowetz András hármas társam két órakor. Borotválkoztam, igaz, már 
1803. észt. 14 áprilisban, de Trézsim kérésére, ki nem kedvellette a 
tűző tsókokat, egy borotválkozás után abba hagytam a kezdetet. Most;, 
ha talán segédtanitóságért esedezném, hogy jönne ki a dolog, ha még 
szakállam sem volna. 
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13. Kaland a bálházban. Német mesterlegénynek, majd borbély
legénynek nézik, a menentező Horváthot szűkebb körbe szorítják, mig 
megszólítják s ő bele köt, latin nyelven phrasice reája rohan az illető
nek, mert ne ijedj meg és . . . kot vészesz rajtok. 

Január 18. Ebéd után 4—6-ig Révaihoz sétáltam, Ő Verseghi és 
néhány mások miatt a gondolkodok és gondolkodómmal vesződött. Neve
zetes történet esett ezen dologra nézve Révai és Verseghi között a múlt 
esztendő végén. Öszveakadtak mind a ketten Pesten az úgynevezett Urak 
utczájában. A köszöntés s elfogadás végével reátámadván Révai Verseghyre 
igyen szólott: Az úr ugyan megrontotta a conjugatiókat Nyelvünkben. 
-Amaz: Nono, tsak arra kérem Tiszt. Urat, Sit inimicus causae, non 
personae! Erre Révai: kétség kívül, hogy személyével semmi bajom sintsen. 
De hogyan állhat mégis az úr vélekedése mellett ? Mit tehetek róla, 
feleié Verseghi, ha én úgy gondolkodok? Erre viszont monda Révai: 
Én pedig az egész grammatikámban elejétől fogva folyvást végéig min
denütt gondolkodom. Ekkor elnevették magokat és barátságos kézfogás 
után odább sétáltak egymástól. 

19. A nemzeti könyvtartó személyzete. Miller Jakab Ferdinánd 
betegsége miatt jelen nem volt. Petrovits Ignátz úr dolgozott a könyv
lajstrom készítésében. Pavonits Jakab iródiák elmaradott hasonlóképen, 
mind a könyvtárőrző. Ezekről, ha minden irgalom nélkül ki akarom 
mondani az igazat, ezeket lehet föl jegyzeni: 1. A mi a jó szivűséget 
illeti, igen derék, őszinte, egyenes szivű férfiak. De 2. a mí a tisztségre 
való nézve az alkalmatosságot illeti, könyvtárőrzőknek közönségesen nem 
születtek. Miller semmi tudomány nemében sem egészen járatos; igen 
sokat ir, de hibákkal rakva; kritikája józan nintsen, vidéki az igazi 
magyar Litteraturában; öregebb kora miatt lusta; szóval tsak valaki 
nagyon dicsérje kéziratait, nem gondol vele, akár törik, akár szakad a 
világ. Morális karaktere azonban, a mint föllebb is közönségesen mon
dottam, ezerszerte böcsösebb, tökélletesebb Schwartner úr karakteránál. 
Petrovits tudományra nézve még félanyival sem bir, mint Miller úr. 
0 mélyen gondolkodó nagyon, kivált azóta, mióta írnoknak s nem 
második őrzőnek nevezték a tituláris kalandáriomban. Igen szivére vette 
ezen történetet. Ha ezt előre megszagolta volna, bizonyosan el nem 
hagyta volna a kis Szétsényi grófotskának praefectusságát. Ezt érdemlette-e 
Szétsényi Ferenztől több esztendei hiv szolgálatáért ? Mondják, hogy 
Tibold, ki neki nem legjobb barát a, a grófnak pedig legjobb embere, 
intézte igy állapotát. Neki szokván a grófi asztalnak, mostanában egy 
kevéssé meglustult, és úgy látszik, hogy tsak a jóizű evés és ivás 
üdvössége. E' nem veszett izlés ugyan, akármit mondjanak aesthetikusaink, 
de mégis egy könyvtárőrzőnek ne legyen legkedvesebb foglalatossága. 
Pavonits Jakab Íródeák jól tud Írni, és néminemű tudománynyal is bir, 
azonban irtóztató nagy melancholicus. — Ritka ditsőségekre válik mind
nyájoknak, hogy akárkinek is örömest szolgálnak mind mindenféle 
könyvekkel, mind pedig kézírásokkal. 
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Nagy Pál irt Horváth érdekében F. T. Szerdahelyi György Alajos-
.hoz és John helytartó tanácsi titkárhoz állami ösztöndijért. Nagy Pál 
apát deák alagyát adott -ki á német császárnak örökös ausztriai tsászár-
ságra emelkedésekor, de azt Novits József irta (Horváth tanítója Fejér-
várott a rhetorikában). Ez faragta Szegedy Pál préposthoz intézett 
alagyájit is, mint a fejérvári papnevelő háznak felállításakor tartott deák 
beszédét Zimányi Lajos piarista szerzetes és ugyanott akkor dogmatikus 
tanitó. Horváth más tanítója (Fehérvárott 4 esztendőkig az első deák 
oskolától egészen Retorikáig) Neichel Ferencz. 

Január 20. Regvei Ferenczy Jánossal van együtt, mikor édes apja 
egy más, de nem egy testvér Horváth János báttyjával betoppant H. 
Istvánhoz. A fiú anyja egészségéről kérdezősködvén kézcsókolás után, 
apja sirva beszélte el annak terhes szélütését egész baloldalán. »Midőn 
az éltes öregnek, s bölcs nevelő atyának — úgymond forró könyv-
csöppök görögtek kisirt szemeiből, mit érezhetett egyebet érette élő s 
haló magzata, mint azt, a mit minden józan s érett eszű gyermek érezni 
köteles. Könyvpatakok áradtak szememre, de hogy a kedvelt szülőt 
hosszabb kesergés által ne hervasszam, elnyomtam nagy nehezen azokat. 
Ferenczy nálamnál alig ha kisebb ihletődésben volt. Midőn hallók buzgó 
szeretetét, midőn értők beszédéből kegyes gondoskodásait; midőn tudók 
ezen ütának legeslegfőbb okát: eleredtek akaratunk ellen is a könyv
folyamok és Ferenczy bámulni én pedig az Édes atyámat átölelvén csókolni 
kezdettem. Remek valójában az ollyatán atya, ki betegségében is fiához 
viteti magát, hogy azt rész szerént végső szeretetének áldásával megáld
hassa, rész szerint pedig saját pőréiben oktathassa, útra vezérelhesse. 
Hlyen atyát szánt nekem, Édes Anyám, a drága természet! Még ver 
bennem az éltető erő: ég bennem a tisztölet, él a háladatosságnak 
ösztöne, 

A tanársegédség dolgában apja azt javasolta (mert ő neki éppen 
nem akar parancsolni) hogy hagyja másnak ama kenyeret. Megállapodott 
tűstént ítéletében. 

21 . Oskola után hozzám jött Vitkovics. Beszéllette vala azt, hogy 
miképpen küldötte be Virághoz a Servita atyáknak inasok által hozzája 
szólló dalát. Nálam hagyott 3 Horátiusból tolmácsolt dalt, és egy gyö
nyörű verset Lidihöz. Kérte észrevételeimet rólok, mint rendesen. 

Tizenegy órakor az Édes Atyámmal és bátyámmal Reviczky Antal 
ügyészünkhöz mentem pörünknek állapotában. Folytatjuk ezt már több 
esztendőktül fogva fölpéczi, kis-péczi, szömörői, gyömörői, haló pusztai 
stb. jussainkról Kisfaludy Mihály (Himfy szerzőjének az atyja) s több 
más mostani birtokosok ellen a királyi Tábla előtt azon említett Szek
szárdon lakozó bátyám nevében. Tanítgattuk ügyészünket az ellenkező 
alpörös résznek (Kisfaludyak atyánk fiai) ellenvetéseit megczáfolásra. 
A Kfdiak Iudassága. 

Január 23. Délutáni leczkéím után Révaihoz mentem és el kértem 
tőle Mártonfy Józsefnek, erdélyi püspöknek azon hozzája küldött levelét, 
melyben Bartalics volt jegenyei és bárdi Plébánosnak haláláról irt. 

24. Délbe a tsámpás németért otthon nem ebédeltem. 



1% ADATTÁR 

26. Oskolai leczkém után Májer József kispap barátomhoz tüzes 
levelet készítettem. Hozzája függesztettem számára Néhány okaimat, 
Vitkovicsnak egy pár Halotti keserveit és több kézírásban levő versei
met. Igen nagy buzgóság lakik ezen deák barátomban. Tavai nevelő-
házbeli tanítóitól hosszas kunyorálás által kinyerte, hogy ő a kikérdezé
sekben magyarul beszélhessen Isteni tudományainkról. Adnák a boldogabb 
csillagzatok! hogy példájára többen fölélednének álmaikból. Miért nem 
lehetne az Isteni tudományokat szinte úgy nemzeti nyelven magyarázni,, 
valamint egyéb nehezebb dolgokat ? Veszedelmes, ártalmas, kárhozatos 
vélekedés ez Egyházi embereinkben. Már XVI-ik századunkban fölösleg 
számmal irtanak magyarul Theologiai könyveket. Ellenségei azok Hazánk
nak, kik boldogságunkra vezethető lehetőségeket lehetetlenségekké tenni 
iparkodnak. Többnyire pap-ivadékaink gátolták nyelvünk terjedését. 
Menyire vittük volna eddig nyelvünket s vele öszvecsatolt szerencsésebb 
állapotunkat, ha ők az 1791-ikí országgyűlésen magokat közös igyeke
zeteinknek ellenök nem szegezték volna? Ugy boldoguljanak azonban, 
a mint nemzetünk hasznát kívánták! 

29. Négy órakor urnáimmal elmentünk Ngos Ürményi János tanácsos 
urat (az Urunknak Ürményi Józsefnek egy testvér-öcscsét látogatnunk, 
hogy én vele a kezéhez küldött (submittalt) pörünknek mentől hamarább 
esendő megítélhetéséről végezhessek. Ez benne a bíró. 

30. Apja elbúcsúzik és útra kél. Hordozza boldogul tagait az áldott 
természet saját lakába! Éljen hosszas üdőkig szerencsésen. Megérdemli 
ezeket méltán egy oly remek nevelő Atya (ki magzatait, noha sok 
éveket oskolai sorban el nem pazarlóit) minden alkalmatosságok között 
nem úgy nézte, mint hatalmába esett rabszolgákat, hanem mint vele 
egynemű jusokkal biró emberi társakat. Engemet kis poronty koromtól 
fogva a leghathatósabb, fontosabb, okosabb atyai intések, tanítások és 
javallások mellett érettebb koromig mindenekben szabadon és saját aka
ratom szerint nevelt, és ha néha megbotlottam gyarlóságból, embernek 
lenni gondolván, emberi s nem baromi módon bánt velem. 

Februárius L Nem megy akasztást nézni. »Közönségesen nem is 
tartom igazságosnak a halálos büntetést, mert az által a bűnös meg 
nem jobbulhat, holott annak jobbulását, a büntetésnek első és legfőbb 
tzéla szerint köllene sürgetni. És ámbár egy erkölcs-neveléssel szűkölködő, 
gyilkosságra vagy más éktelenségekre vetemedő embertársunk általhágja 
az emberiségnek határit vadságával: illik-e egy egész társaságnak viszont 
azért, hogy egy eszeveszett hibásan cselekedett, általlépni az emberiség
nek jussait. Édes dolog minden ember előtt élete ! Készebb kiki mindent 
jó szívvel eltűrni vagy megváltoztatni, mintsem ezen legkecsegtetőbb 
vagyonát elveszteni. És ugyan vissza-állittatik-e egy gyilkosnak megölésé
vel a gyilkoltnak újra élete. Az elveszett életen többé orvosolni segíteni 
nem lehet. 

4. Verseghy Ferencz a Tzápáry kisasszonynál, kinek nevelője, 
tanitania volt. Virág 400 frt, Potyondy 350 frtokat húz esztendő által. 

5. Nyolcz órától 9-ig Révainál tartózkodtam. Olvasta némely 
szerelmes verseimet. Délben velünk ebédelt Fejér György Kovácsi plé-
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bános (Buda mellett) és a fehérvári papnevelő házban volt tanító, kinek 
mind ifiabb korában szerzett versei, mind számos kinyomatott versei 
olvastatnak hazánkban. Potyondynak tanítványa volt Székes Fejérvárott. 

8. Nemes-csóri Sztrokay Antal testi-lelki barátom. 
9. Kulcsár István biztatta Horváthot a magyar nyelvi pályakérdés 

kidolgozására. Én mentegettem magamat ő előtte — írja Horváth — 
éppen úgy, mint Schedius Lajos és más tudós biztatók előtt, kik későb
ben is ugyan arra ingerlettek. Hiú s nem okos még most ez a föltétel. 
Mert a mi az első kérdést illeti: Ha megakarjuk tudnunk mitsoda 
gráditsán legyen mostanában magyar nyelvünk, (a szűk értelembe köll 
ezt kétségkívül vennünk) a kultúrának, az az tökéletességnek: tudnunk 
köll mit készittettenek ezen üdéig magyaraínk minden tudományoknak 
nemeikben és millyetén belső értékkel. Minek utána ezt és a culturának 
igazi mivoltát tudjuk, akkor lehet különbféle gráditsokat csinálni a 
Litteraturában. Szükséges továbbá tudnunk a nyelvet magát nemcsak 
szokásból, hanem tudományosan, annak eredetét, történeteit, változásait, 
több-féle dialectusait (voltak pedig régenten több Beszélésmódok) üdővel 
az édes és kellemetes hangzás miatt ezek hosszabbításait vagy rövidí
téseit : máskép arról fogunk irni, értekezni, bölcselkedni, a mit nem értünk, 
nem ösmerünk jól vagy derekasan s ki meri magára fogni, hogy funda-
mentomosan tudja mindezeket, a miket itten elkerülhetetlen szükségesek
nek lenni állítok és meg mutathatok ? Vagyon-e valami kidolgozott 
rendes, tökéletes magyar-deák: Történetünk, az az História Literáriánk ? 
A Deák nyelvet tárgyazó Deák történeteink között a legeslegjobb is, 
mellyet ezelőtt sok esztendők előtt a hallhatatlan érdemű Vallaszky 
Pál (meglátogattam eztet Ferenczyvel Pesten 1804 Észt. 22. Auguszt 
itt létekor) készített, nincsen-e rakva hézagokkal, hibákkal, sötétségekkel, 
heltelenségekkel önnön vallása szerint, mellyet előttem tett, Vallaszkynak ? 
Áldás s örök hálaadás a józan Ízlésű öregnek, ki tsak azt szánja, hogy 
most a Nemzeti könyvtartó mellett nem ifjú legényeskedhetik ! Sokat is 
irt ő azon még jó tudatlan üdőkben, mi pedig fáradozásait nem virágoz-
tattuk, gyümölcsöztettük, mivel azólta a História literáriánkhan, noha 
lehetett volna, nagyot nem taszítottunk, s föllebb való emeltetését nem 
segítettük igen nagy iparkodással. A szűk értelemben vett magyar Deáki 
történetekről eddig akár egészen, akár részenként igen keveset, vagy 
semmit sem irtunk valami józan kritikával, rendesebb Ízléssel; annál 
kevesebbet tudunk régi könyveinknek belső értékeikről. — Hasznosabb 
lett volna tehát literaturánkra nézve ollyanoknak osztogatni ajándékokat: 
kik a magyar Nyelvnek közönséges történeteiről az ország kezdetétől 
fogva egész máig mind magára a nyelvre, mind pedig a köztársaság, 
az az egész országra nézve nyomós értekezéseket irtak volna, kik a magyar 
könyvnyomtató műhelyekről közönségesen vagy különösen, a Magyar költők
ről, Történetírókról, Theologusokról, Orvosi munkákról, Könyvárusokról, stb. 
stb. irtanak volna Remek munkákat. így 1) ezen részes ugyan, de tökel
letes könyvekből lehetett volna kidolgozni egy hasonlóképen tökelletes 
magyar deáki történetet, melly nélkül éppen nem pallérozhatjuk anyai 
nyelvünket, mivel nekünk ottan kellenék leginkább a dologhoz nyúlni, 
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hol eleink elhagyták a munkálkodást. Ha mi is mindent kezdünk elejé
től fogva, s Utóink is példánkra csak kezdenek: soha sem készül el az 
épület, sohasem ditsekedhetünk fényes palotájával nyelvünknek. Azért 
javaslok pedig illyeten darab munkákat és először nem mindgyárt egy 
egészet.: mert általlátom s a történetek és tapasztalásaim is tanítanak, 
hogy lehetetlenség egy embertől ebben a dologban tökélletes egészet 
várni. Sokkal könyebb (kivált most a Nemzeti Könyvtartó és más 
könyvtároknak segedelmokkel) egy valamely részt fontosán, nyomosán 
és derekasan kidolgozni: mint valamely nagy terjedésű egészet egyszerre. — 
Ki tehet az emberi meghatározott erő és tehetség ellen ? 2) így meg
tudnók a föltett kérdéseket is, mert midőn tudjuk mi jót készítettünk, 
s mi hézagasok vagyunk, tudjuk azt is, mitsoda gráditsán vagyon nyelvünk 
a tökélietességnek. Természetes, úgy látszik legalább nekem, ez a követ
kezés, ha egyszer igazán tudjuk azt, mi a tökélletesseg. Ezt pedig 
könynyen megtudhatjuk a józan okosságból. Kitetszik talán ezekből, 
és többekből is megbizonyíthatnám, hogy korán tétetett föl megfejtésül 
ez a kérdés; és hogy ennek fölötte nagy sikere nem lehet; az az, hogy 
ez a kérdés nem okos és haszontalan. Úgy jön ki ez a föltétel, mint 
midőn házat akar valaki építeni a nélkül, hogy az építésre elkerülhetet
len eszközei meglegyenek. A mi a második kérdést illeti: Mitsoda eszkö
zök által s mi módon lehetne tudniillik tökélletesiteni a magyar nyelvet ? 
arra az első feleletből könnyen s önként foly a következés. Ha nem 
tudjuk, mit s hol köll segíteni a magyar Nyelvet ? hogyan keressünk 
eszközöket ? Nem irhát kétségkívül az orvos a betegség ellen orvosságot 
okosan s hasznosan, még nem tudja a betegségnek nemét. A. harmadik 
részre is szakasztott eféle következés foly a második feleletből: mert a 
hol nem tudjuk, mitsoda eszközöket szükséges behozni, ottan módot nem 
gondolhatunk ki, melly szerint behoznók az eszközöket. Az eszközöknek 
természetekből köllenék ugyanis kitalálni illyeten. módokat. Közönségesen 
úgy látszik, hogy a kérdés-föltevők a nyelv tökéletességét csupán a 
nyelvnek szélesen való kiterjedésében helheztetik, és úgy erre keresnek 
eszközöket is: holott nem minden messze kiterjedett nyelv tökéletes, és 
viszontag nem minden csekély számú embereknél szokásban levő nyelv 
tökéletlen. — Azonban mindezeket, melyeket mondottam, csak akkor 
kell érteni és a kérdésekre alkalmaztatni; ha a föltett kérdésekre a föl
tevők tökélletes munkákat várnak. Az, meg fogja kíki tapasztalni, hogy 
lehetetlen. Mindazonáltal ha nem kivannak a kérdést föltevők remek 
munkákat, akkor meglehet türhetőképen felelni a kérdésekre, és azok korán 
nem is tétettek; mert kiki tud valamelyes darabot a Magyar nyelvből 
és Literária Históriából. Megeshetik tehát, hogy kiki csekély horizonja 
alá zárt tudománya szerint nyújthat a föltevőknek némely észrevételeket 
gondolata szerint és tudománya avagy belátásai szerint. Úgy de mi 
hasznokat veszi ennek a Magyar Nyelv és Literatura ? Csak az az egy 
jó következése lehet: hogy a sok (ha. talán sokan irandanak) csekélyből 
valami középszerű munkát lehet öszvefoldozni. Önnön magam tudománya 
ós belátásai szerint én is szolgálhatnék észrevételekkel, ha megengednék 
bokros és súlyos foglalatosságaim. — Nem könnyű a nagy dolgokban 
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rettentő s bámulásra méltó előmenetelt tenni, azért in magnis voluisse sat 
£s t Tek. Tud. Kulcsárnak! önnön ékes verseiként (1. Pray emlékezete.); 

Mig Magyarország lesz, pedig ez fenn lészen örökké, 
Míg maradékinknak szittyái vére buzog . . . 

él addig hite mind Kulcsárnak, mind Praynak ezen nemes igyekezetért. 
11. Ma kezdettük el tanulni úrfiaimmal a franczia nyelvet Brus-

seau Jean franczia nyelvmestertől. 
Négy óra után Trattner Mátyás könyvnyomtató műhelyéből haza 

hoztunk egynehány nyomtatványokat Dalainkból Révainak. Látván ez 
benne valamely csekély hibát, (hogy tudni-illik a mottót valamivel küll-
jebb ejtette a nyomtató, elannyira megmérgesedett, hogy csak elbámul
tunk mellette rettentő változásán Ferenczyvel. Szörnyű s hertelen benne 
a harag, úgy hogy magán olyankor nem segíthet, ha egyszer fölgyúlad. 
Sokszor árt, s ártott (s vajha ezután is ne ártana!) ezen magával nem 
biró természete neki. Eddig Somogyi munkálkodására már talán régen 
kanonok volna, ha Bécsben Rozsos referend áriust, egy illyetén fúriában 
levén, fölötte meg nem bántotta volna. Együtt ebédelnek, tudniillik, 
Rozsos és Révai (mint házi nevelő akkorban) Somogyi asztalánál. Somogyi 
mély szánakodással beszéllé vala Rozsos előtt Révainak különbféle terhes 
viszontagságait, súlyos bajait, számtalan nyomorúságait. Ezekre Rozsos : 
»Nem igen szánakodhatom, úgymond rajta, mert ő igen változó, nyug
hatatlan, állapotával soha meg nem elégedő volt minden időben.« Lehetett-e 
többet, gyújtóbbat ennél mondania Révainak? Tüstént fellobbant benne 
a dühös méreg s haragnak puskapora s kemény szózattal igyen kiálta 
•fel: »Ha engemet is már Gyermek koromban kanonoknak tettek: volna, 
sorsommal minden bizonnyal megelégedtem volna.« Ezen szavait hallván 
Rozsos többé Őtet nemcsak nem utálta, gyűlölte, hanem üldözte is. 

12. Ma, mivel . . . . ó nak születését durrogtatták az ágyúkat 
dörmögtető pattantyúsok, leczkék nem tartattak. Én azzal dicsekedhetem, 
hogy sem hosszas életeért, sem haláláért nem imádkoztam. Ha választásra 
hagynák a dolgot, mivel egyik tizenkilencz, másik egy híján húsz, nem 
tudom bizén magam is, melyikért zörgetnék egy Rosarium Gaudiosumot, 
Igaz, úgy látszik, a közmondás: Eben gubát lehet cserélni. 

Február 13. Arra birtak 12 kegyszűzek, hogy czipőt, kapczát, 
bugyogót húztam és ezekben jelentem meg a tánczolásra váló helen. 
Huszonnégyen voltunk mindössze a Három Hegedűsökön kivül. Fele 
leányokból, fele férfiakból állott. Aratókat képeztek a fehér személyek; 
mi rész szerint aratókat, rész szerint csépelőket (én csépölő voltam) jelen
tettünk. Egy szinű, egy forma volt a ruhánk. Mindnyájan dicsérték 
gondolatunkat. A zöld atlasz kurta melltyű, a fehér bugyogó, a kis 
parasztos kalap, a sok kötözni való zöld pántlika fölös-számu fölös-
számú jelenlévőnél figyel metességet élesztettek. Kedvem a leányzók sere-
gökben igen jó vala. Tánczoltam, vendégeskedtem velők. Reggel 6 óra 
vetett haza Ferenczyvel együtt. Midőn egy szép társaságunkbéli leányt 
közkocsin (Fiacre) hatodfél órakor haza kisértem,, a csókokat osztogatni 



76 ADATTÁR 

nem sajnálottam. Hideges levén az üdő, ugyanazon szépnek forró kebele 
melegítette égető hevével kezemet. Igazán Horátiussal felkiálthatok 
magam is: 

Hlyen hevitős állapotok között 
Ki nem czepelné lánczodat Édesem, • 
(Bár rósz szerencsével vesződnék) 
Ah szerelem, kegyesebb teremtmény? 

megfizette azonban erszényem jól a nyalakodást, mert mint egy 14 frt 
31 krt költöttem el. 

14. ítéljen kiki úgy, a hogyan tetszik, mondja Le Brune franczia 
követ Pestre érkezésekor, mikor Konstantinápolyból Parisba tért vissza. — 
Én, elég az hozzá, Hitvány tulajdonú, mocskos természetű, és ingó-bingó 
állapotú nemzetnek tartom a franczia nemzetet. — Most a XIXik század 
elején, a Római pápának álló helyét csókolja, nyalja, falja; most láb-
csókolásért, áldás-nyerésért öszvetolakodik, piszeg, most Éljen a császár, 
azt kurjongatja, visítja: Egy esztendővel ezelőtt illyeneket hallván, fegyvert 
ragadott, ölt, vágott, pusztított. Gyönyörű tulajdonság! Az éretlen eszű 
gyermekről irta valaha Horatius: Mutatur in horas! 

15. Délután 6 órakor Vincze urfimmal már tanuláshoz fogtunk, 
midőn Ferenczy Markovics János barátomhoz hivt. 

Engemet ugyan, minden kétségen kivűl, Trézsimnek Ízlése, szavai, 
bátorítása: tettének valaha költővé. 

17. Tizedféltől 11-ig Révainál valék. Olvasta némelly részeit szép 
tollról irott könyvének. Nem szült ebben a nemben hozzá csak kis 
hasonlatosságú könyvet is a magyar szorgalmatosság. Haszontalan irigy
kednek s alázzák alattomban (mert nyilván egyik sem bátorkodik,) fára
dozásait némely hozzá tartozó munkát készíteni nem tudó féltudósok. 
Olvastam nála jó üdőig a homályosság s érthetetlenség magyar meste
rének Fábsichnak Pindarusát: de valamint ezelőtt több izben, úgy most 
is fáradságos munkájából semmit sem értettem. Némuljanak el, ha mind 
igy irnak, a 22 esztendős Grammaticusok. Az egész fordításban csak 
az igyekezet méltó dicséretre: mert a mi más okos találkozik hellel-közzel 
a könyvben, azt mint a gyom a jó füvet elöli a homály. Győrött létem
kor meglátogattam őt szept. 12. 1804. Mindem szívességgel fogadott és 
beszélte: hogy nem sokára Euripidest is lefogja fordítani. 

21 . Hét órától fogva tizedfélig aludtam. Ebédet a' nálunk ebédölő 
Tsámpás gyütt 's ment Német miatt, hon nem ettem. Ebéd után hoz
zám hozta Markovits János barátom az édes atyja (mint Dekanus) által 
alá irt és meg petsétült menedék levelemet ama' 50 ft, melylyeket, mint 
királyi zsoldos fertály esztendőnkint húzok. Heinrich József inasom által 
tüstént is által hozattam a' pénzt Budáról. — Billeget nyom a hazafiúba 
nemzeti tántza, és nem hagyja azt olyly kevés nemzeti jegyekkel beelé
gedni : a' milylyennekkel pislognak más fénylők között azon alatsony-
ságra termett gyomok, kik a gyülevész szokásoknak majmos imádatok 
miatt önnön szülő földökben idegen vendégek. A' tantznak nagy befolyása 
vagyon az indulatokba. Tántzolának: 
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Szipöts Mihály. 
Surjánszky Antal, Törvénytan. —Kováts Ignátz, Földmérő, Oszutszky 
József, Filosofus. — Kutsersfeld Antal. Filosofus. — Báró Mesznil János. 
Filosof. 

A' Nézők között voltak: Nagyságos Pethő Jakab, királyi Tanátsos, 
Dugonits András, volt Tanítóm; Tiszt. Szűts István volt Tanítóm; Tom-
tsányi Ádám volt tanítóm; Révai Miklós volt tanítóm; és mások nagy 
számmal. Járt ott a' gyakorlás négy órától hetedfélig. 

23. Nyoltzad félórakor Markovits Mátyás úrhoz mentünk mind
nyájan következő névnapját köszöntenünk. Nyoltz órakor elmenőfélben lévő 
veszedelmes jégen által ballagván Válfelé Budából útnak indultunk. 
Borzasztó szélfúvatok között délre az úgy hívott Hideg vendég fogadóba, 
melyly az ország után Tárnok helységnek általellenébe fekszik, jutottunk. 
Innend katonás rövid ebéd után elindulván négy órafelé Válba elértünk 
Ürményi Anna (született Komjáty Anna) Aszszony ő Extzellentziájának 
tiszteletére. Oda jutván óhajtottunk lakunkba, minek utánna a' bevett 
kéztsókolásokat rendre elvégeztem, tüstént Méltóságos Baranyai János 
Alezredes kapitányhoz bekopogtam, és nálam levő ilyly tzimü könyvét: 
»Der 42. Jähriger Affe. Zweiter Theil. Berlin 1786 in 8° köszönettel 
viszszaadtam. Estve megjelen vatsorára a' Kastélyban Kedves Magyar 
Férfiúnk Nagy Tiszt. Mészáros József Vali Plébános és esperes, kinek 
Víserhöz és Szabó Józsefhöz intézett Versei bizony nem' alávaló költe
mények. Az ő szelid, őszinte, kegyes és nem irigy 's agyarkodó természete 
hamar magához vonván a szíveket, sok figyelmetességet támaszt. Őt 
annyira megkedveltem ez előtt két esztendővel egyenességéért: hogy 
mindég Uram Bátyámnak nevezem. Ajándékoztam neki egy nyomtatványt 
Néhány Okaimból. — 

24. Elvégezvén a' pompás ebédet az Aszszony tói engedelmet nyer
tem Fehérvári bemenetelre. — Hogy jókor szülőimnek öleikbe röpülhessek 
tüstént (3 órakor) útnak indultam. [Szüleit nem találta hon, s azért 
régi tanitójához, Neichel Ferentzhez szált]. 

25. Mihelest hét órakor fölöltöztem: azonnal, szívem feléhez, 
Majer József Barátomhoz siettem a' Pap nevelő házba. Miképen öntöttük 
ki egymásnak kebleinket! Hogyan fogadtuk egymást! Mi mohón ipar
kodtunk elmondani mindent egymásnak! Egész óiáig folyvás a' Magyar 
Literatura volt tárgy ok beszédeinknek, és forrott mind a kettőnkben a 
nyers, friss és buzgó Magyarvér. Különösen megtetszék nekem ezen ifiú 
Papnak nagy gondolatokra hajló 's törekedő esze; igen magához szívt 
*s vonzott, a mit a Papokban ritkaság látni, szorgos dolgossága. Most 
Ritus Romanorumot készít Magyarul. Adjanak neki az üdők gyors 
elevenységet igyekezetének beteljesíttetésére."—[Székesfehérvárról Pátkára 
ment, hol szüleit felkereste.] Az anyám alig találta helemet. Tüstént 
fánk sütéshez, és egyébb sütés-főzéshez fogni parantsolta a Szakáts-leányt: 
ő pedig beszélni eleget velem majd nem győzött. Igen áldott teremtés, 
szelíd lélek és szorgalmatos Anya ő. Benne valójában a természettől 
egy képét nyertem a' tökéletes és valódi Anyának. Nyújtsák az Életi 
tehetségek hoszszas üdőkre életét! hogy nevelésének gyümöltsét bennem 
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és Testvéreimben gyönyörűségek között láthassa. Sok nyájas beszédeket 
ejtettem Kedves Horváth Ferentz Uram Bátyámmal is, ki a* mit bizony 
nem Részrehajlásból mondok egy igazi ember, mert az emberiségnek 
tsoportosan laknak benne, tulajdoni.— 

27. Nem ijeszt engem a pokol: nem biztat a menyország. Készen 
vagyok minden üdő pertzentésben a halálra: mert a' Religyiónak szőve* 
vényes szentségei és dogmai fejemet rémítő fészekkel most már még 
nem tölthetik. Romlásom más ujabb testeknek eredetök leszen: 
Ki köll tehát valahára innét vesződséges vagy gyönyörűséges lakásomból 
lépnem; hogy a következendőknek utat nyissak a' bejövetelre. Nintsen 
egyéb kötelességem; mint az élők között laktomban az üdőt dologban 
töltenem; és pedig olyly hasznos dologban: melyly által meg mutathassam, 
hogy ezen nevet: éltem méltán megérdemellettem. Jól írja valóban Barta-
litsunk: quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus aliquid, quo 
nos testamur vixisse. — 

28. Ferenczym Jegyzőkönyvéből elolvasta mindenaddig véle történt 
eseteit. Kettő leginkább megjegyzésre méltó ezek közötti. 1. Hogy a 
végső farsangi napokat igen vigan töltötte. 2. Hogy Schedius Lajos a* 
Planumokat vele közlötte. — A mi Schedius Planumait illeti, az ezekből. 
áll: Maga, én és Ferentzy öszvetett vállal jegyezzük ki minden eddig 
kiadott leveleket rövideden, t. i. azoknak szerzőjöket, esztendeiket, kez
deteiket és végzeteiket; hogy úgy a* kiadottakról egy lajstromot készít
hessünk. Ekkor, úgymond Kornides könyvtartójából, a*' Nemzeti Könyv
tárból, Jankovits gyűjteményéből és más effélékből kiadjuk a még kinem 
adottakat. Másodszor azt akarja: hogy ugyan mi szedjük össze minden 
nembeli Magyar íróinkat, p : o : a' Költőket, Történetírókat, Prédikátoro
kat, Orvosokat, törvénytudókat, 'sa't. Gondolóra veszem ezen két tárgyat 
és meg fogom neki róla mondani vélekedésemet. 

Martius. 

2. Ma a' délelőtti letzke alatt nem keveset boszonkodtam Kelemen 
Imre Tanítómra, ki, midőn Béla király Pál jegyzőjenek történetes köny
véből bizonyos helet hozott fel állításának megvittatására, nem tudván 
olvasni a szokatlan Írásmódú szavakat, fölkiáltott: quam hispida nominal 
és a' Tanulóknak nagyobb részével az akkori nyelvet kinevettette. Máskor 
is tett ő már eképen. Én pedig a mellettem ülő Markovits és Ferenczy 
barátaim között igyen szóllottam: quam hispida futilis perfunctor in 
Philologia cognitis. — Olvasta volna Kelemen uram Révai Antiquitásának 
43.—44. 45 lapát az első Részben, úgy nem beszélhetett volna. Más 
az : Pál. jegyzőben előkerülő szavainkat már többek magyarázták.— Ebéd 
alatt nyertem kezembe Győrből Tiszt. Horváth András, Győri belsővárosi 
káplány és szerettem jó barátom levelét... Midőn kért a viszonos levele
zésre,, arra személyemet nem tsak leköteleztem; hanem kápton kapva 
vevém, noha máskép Pappal, barátkozni nem iparkodom, barátságát. — 

4. Ma kezdették az idevaló Főoskoláknak szánt épületet, melyly 
József idejében Papnevelő ház vala, ilylyetén föllül írással: 
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Instruction!, cleri 
Religionis. Firmamento 

vovit 
Josephus. IL August. 

Anno MDCCLXXXVI. 

a szánt tzélra alkalmaztatni. — Mi lépésekkel jöttének Tanító oskoláink 
annyi tökéletességre, a* mennyivel mostanában birnak, és mégis a' tudat
lanságunknak kedvezők előtt azt harsogtatjuk, hogy elfajul a hazai 
ifjúság ? Mi balgatagok ! kik a történt s történendő esetekre nem figyel
mezünk, 's ítéletünket nem fordítjuk! — A' nevelést állítsák jobb lábra; 
űzzék ki belőle a tenger haszontalanságokat, vegyék azt a' Test és 
Léleknek igazi természete szerént kidolgozás alá. Nem elég az ilylyen 
nevelésre, a melyiknek tudatlanságoknak terjesztésök; Nem elég az 
'imádságnak folyvást való béoltatása a gyönge magzatokba; Nem elég 
a józan gondolatoknak elfojtások vagy más értelemre való tsavartatások. 
Ezek és több effélék, ha üdéig óráig kisdedségében, mikor éppen nem 
köll úgy félteni, a veszedelemtől megőrzik is, nem erősítik még is eléggé 
meg a jövendő roszsz ellen, melylyek amazoknál ezerszerte ártalmasbak. — 
Igen nagy kár Hazánkra, a' nézve, hogy testünkről igen keveset emlé
keznek meg a vesztegetést hirlelő kürtösök. Mi pedig á' tehetségeknek 
palléroztatások a' Test tökélletesítése nélkül ? . . . Délután négy órakor 
a' Nemzeti Könyvtartóba mentem, hol Schwartner Mártonnal is öszve 
akadtam. Miller Úr beszéltette: hogy Bernkopfnak, a felállítandó nevén-
dék Pap nevelő ház igazgatójának áskálódásaira és sürgetéseire a' 
Nemzeti Könyvtár heléről elvitetik. Heltelen furkálódások! Még helén jól 
meg se melegedett, még pompával ki sem nyittatott, már heléről tzepel-
tetik ez is, mint a' magyar Universitás! 

5. Markovits János Barátomtól végre elválván Tek. Schedius 
Lajosomhoz ballagtam. Alig mondtam meg neki Neichel köszöntetését, 
tüstént ítéletemet kívánta hallani. Megmondottam szokásom szerént enge-
delmére egyenesen. Ebből állott: A* mi az okleveleknek lajstromokat 
illeti, az bizonyos, hogy kevés hasznot hajtanánk a' Magyar literaturá-
nak ezen planumnak végbevitelével. Az eddig kiadott levelek csak 
imígy amúgy vágynak kiadva; nnmelyeknek elejök, némelylyéknek végok 
kivagyon hagyva; nagyobb részük gyim-gyom, s nem hiteles levél mások
ból, ringy-rongy, dirib-darab papirosokból látott világosságot ugy: hogy 
azokkal bátran és félelem nélkül nem élhetünk.... Inkább tegyünk 
kevesebbet, de jót : mint sokat és tökéletlent. Beszéltettem Schediusnak 
még ezeknél Terhesebb akadályokat is. Ki győzné bokros foglalatosságai 
között mindeneket ide beírni ? A mi a második plánumot illeti, azt hasz
nosabbá tehetnők. De arra megkívántatik előbb, hogy tudjuk mit irtak, 
hogy ösmerjük a könyveket. Szükséges tehát előbb egy tökéletes és 
hiba nélkül való könyvlajstromot tsinalnunk. Sándornak és Lehotzkynak 
ebbéli fáradozásaik az igyekezetet kivéve, egy fa polturát sem érnek, 
Ha vagyon lajstrom, könnyű a' külömbféle nemű írókat egybe szedni. 
Mi módon lehetne egy minden hiba nélkül való Lajstromot készíteni, 
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arról két alkalmas módot is ajánlottam Schediusnak. Schediustól Virág
hoz intéztem utamat. Nála lévén egyszerre a beszéd között elragadtattunk 
gondolkozásunkban, és igen sokat beszéltünk a' mai környűlállásokról, 
a' Benedictinusi, Premonstratenzisi, Czisztertzitai tanításokból várható 
férges gyümölcsről, a Papoknak, de kiváltképpen szerzetes Atyáknak ujj 
sokasulásáról 'sa't. Ezekből mi annyira jót várunk: a' menynyire 
alkalmatosságot szolgáltathatnak 's nyújthatnak Magyarainknak fölébre
désökre. — 

6. Est ve nyolíz órakor hozzám valójában jött Miskám. Megjelent 
nemsokára Ferenczy körünkbe. Együtt volt az Aeropagitai Gyülekezet. 
Ferenczynk sorsáról tanakodtunk, kit Atzél István Királyi Táblai Protho-
notarius Urfiaihoz Nevelőnek hív. Jónak, Hasznosnak, helesnek találtuk 
lenni az elmenetelt. Késő éjjel intette haza társaságunkból Ferenczyt. 

7. Tizenegy órakor elhagyott. E volt szerettem barátommal való 
utolsó estei mulatságom. Az ő jövendő boldogsága, teljes szabadságából 
személyét kiragadván, kötelessé tette. Ezután estvénként Urfiait fogja 
örözni az, ki gyönge érzékenységekkel táplálta, közös bizodalommal 
elzárt vélekedéseitől megüresítette hiv barátának tökélletes indulataihoz 
önkényesen hajoló szivét. 

8. Délután egy gyönyörű Ifiu szüzetske meglátogatott. Költsön 
kérte tőlem olvasni Himfy Szerelmeit. Oda adtam ezen Drága Bábikának 
a' Könyvet örömest annálinkább; mennél jobban akarom velők meg 
kedveltetni a' Magyar Könyveket olvasást. Már három Himfymet öszve 
rongálták a' Leánykák: innend nem kételkedem "a következésről, melylyet 
ezen nyájas könyv szivetskéikben hagyhatott. Annyira beíeizlettünk az ártat
lan beszéd és enyelgésekbe, hogy az első órai letzkét el is mulasztottam. 
Mivel épen alkalmatosság adta elől magát Himfy szerelmeiről, méltó ezen 
Könyvről némelyeket följegyezni. Majd meg foghatlan előttünk ifiak előtt, 
hogy Himfy szerelmeivel sem Révai, sem Virág, sem Vérségi (mitsoda 
nevek a' költői mesterségre nézve!) megnem elégszenek. Mindegyik e 
három Tudósok közül belső értékéről keveset állit; az könyvet magát 
nagyon Phantasiásnak azaz mély képzelődésből állónak lenni mondja; 
semmi remek munkának nyelvünkben meg nem ösméri. Számtalanszor 
hallottam ilylyeneket a' három Tudósoktól. A' Magyar közönség ellenben és 
más nem olylyan nagynevű Tudósok a' könyvet égig magasztalják, veszik, 
terjesztik. Egy könyvnek sem volt talán még ekkoráig Hazánkban olyly 
fris keleté mint Himfy szerelmeinek, Kövi Magyar törvényének és Schwart
ner Diplomatikájának. — Ha öszve vetem a' Három Tudósokat és az 
ellenkező részt, alig tudok Ítéletet hozni. Mindazonáltal azt veszem mégis 
észre; hogy a föllebb elő számlált ítéletet mind a' hárommal valami 
emberi gyarlóság, melyly nélkül egyikünk sintsen, hozatta. Himfy nagy 
lármát okozott, mindenfelé dicsértetett: ezen fény, mintha a' három 
Tudósokat nemű nemű képen homályosította volna, nem tetszett 
sokaknak nem tetszett sem Révainak, sem Virágnak, sem Versegi
nek. Mind egyik nyert hírének nevének kissebbülését féltette. Nagyon 
sóhajtja kiki közülük az első Magyar iró, legjobb Magyar iró, 
legszerentsésebb Magyar iró, Magyar Horátz, Magyar Anákreon, 
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'sa't nevezetet. Ezt midőn némelylyek nyilván kezdették vala 
Himfyről mondani, hihető hogy a' három Tudósokban valami haragot, 
nemes irigységet gyújtottak, melylyeknek szüleményök lett azután a' 
nem derekas Ítélet Himfy szerelmeiről. Ezt más beszédeikből jóformán 
kiértettem. Én tsekély tudományom szerént azt tartom: hogy ő egy 
Derekas született költő, kinek finom érzékenysége Arany Oszlopot érde
mel Hazájától. Vágynak benne grammatika ellen való hibák: de azokat, 
nem lévén még akkor kiadva Révai Grammatikája, könynyen megbotsát-
hatjuk, a' halhatatlanságot nyert igazi Magyarnak. Éljen! és írjon! — 
Igazi neve Kisfaludy Sándor. Győrvármegyei földes úrfi, a Szeretőjét 
(most pedig hitves társát) ha jól jut eszembe, Szegedy Rozinak hívják. 
Az elöljáró beszéd Takáts Józseftől származott. 

9. Négy óra után Révaihoz mentem. Elmagyaráztam neki ujj 
gondolatomat. Ez a szó tudniillik Leg any nyit teszen mint legelő, 
pascuum, mert valamint gond-ol, sip-ol, fej-el 'sa't szavakban gond, sip, 
fej a' valóságos gyökér név; ugy a' Leg-el igében is Leg-nek köll az 
állatos névnek lenni. Hogy ez a szó ilyly hajdan szokásba volt meg
mutathatja a' par-lag szó melyben ugy lett a leg-ből lag, mint az üdnap-
ból üdnep. Kiványnya az ilylyen változást a nyelvnek természete. Mit 
tegyen maga a par szó, mely itten Adjectivum helett ál, nehéz kitalálni. 
Lehetne gondolni hogy a Paraj és Páré szóval egyforma értelmű; de 
erre még most nem olyly igen vetem figyelmetességemet. 

A következő vélekedést már nem tartottam tanátsosnak Révaival 
közleni . . . Ki előtt nem közönségesek példának okáért: hiszen tenger 
dolgot kíván a' dolognak végbevitele, sereg gond öli fejemet 'sat ? Ilyen
nek látszik lenni a' leg szó is. Magyar atyáink többnyire pusztaságokon 
lakván mind ide jövetelök előtt, mind ide érkezések után kétségkívül 
fölötte nagy terjedésű legelőket birtanak barmaik számokra, melylyeket 
a Történetíróknak egyes bizonyítások szerént, feles számmal neveltek. 
Ezen legelőknek bőségöket, hihető, hogy sokaság helett tették is ekképen : 
Leg nagyobb, legokosabb: mintha mondanák példának okáért: tenger 
szóval: tenger nagyobb, tenger okos 'sa't, a szörnyű iszonyú nagy, okos, 
helett. E képen vehették a' leg-es-leg nagyobb módot is, midőn az állatos 
név elejébe, még ugyan azon szónak mássalértőjét (Adjectivum) is oda 
függesztik. Ha ezek igy volnának nem köllenek Révainak, mely képen 
elég heles tanítása szerént a' szónak igazi értelmét külső nyelvekben keresni. 
A' leg szót Révai Adjectivumnak tartja: a' józan Etimológia 
(Szóvizsgálás) állatos névnek lenni mutatja. Leges-i szinte Leg-ből és 
és-böl származtatja Révai: holott, ha nem szabad kifogást tenni meg 
állhat a közönséges Rendszabás: Leges Adjectivum, melyly Leg és <?s~ből 
ered, mint kedv-es, fej-es, hegyes és más effélék. 

10. Ma a templomban ebéd után még elkezdetett a' szent beszéd, 
ismét anyai nyelvünk rejtekeit kutattam. Azt veszem észre: hogy az 
ilylyen szavak: vaks, paks, — taks, taps, (taps-olból) és több ezen neműek 
a' vakos, pakos, takos, tapos Adjectivumoknak megrövidülésekből ered
tek. Nem minden talpkő nélkül való gondolatom. Paksról bizonyos, hogy 
Pakos-ból eredett; mert 1317—1337 esztendőkben Pakas-nak (Pakus, 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXII. 6 
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Pakos) iratik a Római adó lajstromokból. Vaksról (votum) is könynyen 
el lehet hinni. Aligha onnand nem eredett ez a szó: hogy régenten a' 
vaksok vakon adattak be kötött szemekkel az igazságnak bizonyosb 
kiszolgáltatásért. Vakos anynyit teszen : mint coecitatem habens és szár
mazik a' vak állatos névből, melylyet mi ma hibásan eredetiképen Adjec-
tivum Nomennak tartunk lenni.—Megvagyon ma is vakos egészen úgy 
a' Vakoskodik igében. 

11. Tőle (Révaitól) Nagyságos Ürményi János királyi Tábla Bírá
jához; és királyi Tanatsoshoz menvén őt kértem, hogy az előtte folyó 
pörünkben mennél hamarabban Szententiát hozni méltóztassék. ígérte 
gondosságát és szorgalmatosságát ajánlotta. Pőréink voltának Ürményi 
József Lengyel országi kormányzó Urnáihoz való jövetelemnek főokai. 

12. Vatsora után a' ragyogó hold ezüstétől ingereltetvén sétálni 
kimentem magam egyedül. Alig tértem viszsza kis mozgatásaimból, midőn 
véletlen az Édes Atyám Horváth János Bátyámmal ablakomon zörgetett 
Repeső örömmel fogattam drága vendégeimet és hallásra nállom tartottam. 
Késő éjj vétett végett sokféle közléseinknek.— 

14. Estve kilentz órakor elért szállásomra az én egyetlen egy 
Mindenem és gondos gondviselőm, tudniillik az Édes Anyám, A neki 
ajánlott értekezésemért 6. gyönyörű Ümöggel és több kényem szerént 
való süteményekkel ajándékozott meg. Sok beszélgetéseink után velem 
hált szállásomon. 

15. Ebéd után két órakor, midőn legforrobban beszéltem szüleim
mel kedves Józsi ötsémnek jövendő állapotáról, akkor vevém szerettem 
Nemes Csóóri Sztrokai Antal barátomnak, és a' Magyar nyelvben volt 
oskolai társamnak Versekbe kötött levelét. Itten ő elvégezvén a' Tör
vénynek második és harmadik esztendejét, minekutánna Meltzer László 
ítélő Mesternél Jurátuskodott, ügyésznek fölesküdött, és Kőszegre ment 
laknia.— 

18. Reggel nyoltzad félórakor hozzám jött Révai és elkérte tőlem 
Cicerónak könyvét de Officiis. Délben én látogattam meg őt. Midőn 
bekopogtam, nagy hevenyében mind el hordotta vala Szakáts Aszszonya 
előle a fölhordott ételeket; azomban meglátván engemet nagy ^ szóval 
kiálta utánna: Add ide, ne vidd el. Nem érthettem el szaporán a dolog 
bökkenőjét. Kérdezem tehát megihletődéssel: mi baja Tiszteletes Urnák ? 
Az felele, hogy sok bolond ember vagyon a' világon. A' múlt héten 
ebédkor megkeresett egy Isten szamara, és mikor meglátta a húsételeket 
asztalomon, reám támadni nem szégyenlett a negyven napi bütöt meg 
szegésért. Most is ilylyentől tartottam, midőn az ajtón zörögtél. Te 
talán csak meg nem botránkozol a' dió héjon, vagy az evés ivásért; 
kivált ha az mértékletes. El nevettem én magamat. 0 folytatta Philoso-
phushoz illő kurta nem tzikornyás, piperés ebédét. — 

19. Ő (Potyondi), ha nem haragos, igen derék, szeled, könyörülő, 
jámbor erkölcsű; ha pedig föllobban benne a haragnak dühe (a' mi 
minden ellenmondásnál meg esik) azonnal kivetkezik józanságából, magán 
kivül vagyon. Olyly hiv Drabonta (mert még Hős, vagy Vitéz nevet 
nem érdemel) a Római Pápának: hogy inkább sóhajtja 72. ezer embe-
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reknek kard élén vésztőket; mint séma* Pápa bugyogójárói egy gorob szaka 
dást— . . . Vatsora alatt már jele sem vala a' déli Pápa tsatának. 
Hozzá írt ditsérő dalomban sok két értelmű ditséreteket raktam reá; 
néhol a' hat 's het igével is éltem. 

20. Mit irjak Kornidesről ? Igaz a' Képiró leküldetéséből heltelen 
következést hozott: de quandoque bonus dormitat Homerus. Egy Korni-
desnek, kinek mindenfelé és mindenfélékre kinézett elméje, konynyen 
megbotsáthatunk ilylyent, kivált ha dolgozatlan kézírásában leljük. Nem 
tette utoljára kezét ezen értekezéseire : mert Literaturánknak leges leg 
tetemesebb kárával üdéje korán megszűnt fáradhatlan taga lenni Hazánk
nak. Ennél és Beliusnál szorgalmatosabb írót nem ösmérek a' Magyar 
Deáki dolgokban... Délutáni letzkék után Virág Benedekhöz mentünk 
Ferentzyvel. Következő nevenapjára köszöntöttük meg. Örömest és nagyonis 
örömest fogadta buzgó szívességünket. Véletlen forró beszélgetésünkben 
egyszerre által tértem a' Kalendáriumokra, és azokról hoszszasan értekez
tünk. Szánakodásra méltó dolog tudniillik: hogy még eddig senki sem 
gondolkodott egy bötsületes Magyar zsebbe való Kalendáriumról, melylyet 
mind a' Magyar Szép Nem, mind pedig a Hazai Ifjúság zsebében 
szégyen nélkül el hordozhatna. A' Pesti, Budai, Pozsonyi, Vátzi, Győri 
'sa't Kalendáriumok tsak a' pórság, és korosabbaknak részökre szolgál
hatnak. Az efféle jobb izlésű könyv talán tsak elég kelendő lenne, 
kiváltképpen, ha a' Német altnanach-őkka.1 vetekednék. Kiss István 
Úrnak íztelen, dísztelen, parányi zsebbe való kalendárioma elszokott 
fogyni szorgalmatosan: hogy ne vennék tehát áztat, a' mi maga nemé
ben ezerszerte tökélletesebb és Nemes szívhöz sokkal inkább alkalmaz
tatva volna? Ebből lehetne leges leg inkább terjeszteni a' szépérezetét, 
metszett képekre, énekekre és más ilylyenekre nézve Hazafiaink és Leá
nyaink között. Aluszunk még most: ébresztő Szerekkel kollene élnünk. 
Jaj nekünk, ha aluvásban találnak esküdt ellenségeinknek alattomi mes-
terkedéseik. — Virágtól a nemzeti Könyvtárba ballagtunk. Itten kezembe 
akadott a következendő tzimű írás: »Onomasticon ser. Regni Ungariae 
Palatini Josephi Pesthini Anno MDCCCV. Inter concentus Musicos Lin-
guis Latina et Nationum Ungariam Incolentium celebratum. — Budae 
Typís Reg. Universitatis Pesthanae. in 4° pg 64. — Találtatnak benne 
nyoltz nyelveken Íratott versek. A gondolat Gróf Széchényi Ferentztől 
származott. Ha magamat Magyar-országi hazai nyelvünkre tekintve vizs-
gálásnak adom, nem igen tetszik ezen gondolat; mivel ez az alkalma
tosság minden nemzetet fölbuzditott a saját nyelvének terjesztésére, 
tsinositására. Nem használ ezen mozdulás, ha talán épen nem ártalmas, 
hazai nyelvünknek. Ellenben, ha tsupán mint ember, úgy gondolkodom, 
helbe köll hagynom; mivel őket, mint ugyan egy hazának lakosait, 
ettől a bőrtől megfosztani illetlen lett volna. Melylyik személybe köl-
letnék öltöznöm, itélje meg más. 

23. Nyoltzórakor Ferentzyvel Budára indultunk. —• Följutván a 
várba mind a hárman (Vitkovics) Vérségit látogattuk meg. Nála nem 
igen sokáig lehettünk, mivel gróf Szapáry kisaszszonykájához kölleték 
vala neki szabott órájára megjelenni. Olvasott sajtó alatt lévő Grammati-

6* 
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kajából nemelyly részeket, és azt i s : melylyben Révai Grammatikája 
jellen valami Jegyzéseket teszen. Az utóbbit vajha kihagyta volna! 
Révainak tolla, valamint maga, igen heves, kemény, tsipő; tartok attól, 
hogy talán nagy tsitipaták következhetnek. Ettől mentse meg Literatu-
ránkat minden, a mi csak eszes! —• Tőle Nagyságos 's főtiszteletű 
Szerdahelyi Aíoisius György Tanátsos és Vátzi Kanonok Úrhoz jelentet
tem be magamat. -— Bebocsájtatván szobájába midőn már testének Pom
pás, diszes és Úrhoz illő állást adott, föl szóllalt eképen: Mit akar az 
Úr? Erre említvén háladatosságomat költsönös alázatossággal kezébe 
nyomtam Néhány Okok nevű könyvetskémet. 

25. Kértem őtet (Schedius) az eránt is: hogy Neichel szerettem 
Tanítómat ajánlaná valami idegen Tudóstársaság tagjának. Neichel ezen 
örülne, én pedig örvendenék, ha Tanítómnak közben járásom által 
örömöt okozhatnék. Magamat ilylyes hiúság nem gyönyörködtethetne: 
De Neichelnek más okból is hasznos lenne. Könynyebben nyerhetne talán 
egy oskolai Igazgatói (Director) hivatalt. 

26. Estefelé meg keresett Bernát János, és ő Tsötörtökön tiz órakor 
Aesthetikából adandó vetélkedésre ellen vetőjének hivott. Meg fogadtam 
szavát és eligérkeztem. 0 mostanában a Philosophiájának harmadik esz
tendejét hallgatja. 

28. Tiz órakor ellenvetőségem után látván derekasan meg fartat-
tam Bernátot. Azt akarám vele elhitetni, hogy a' Poesis 1.) nem esz
köze pallérozódásunknak, 2.) hogy ugyanaz ellehet enthusiasmus nélkül . . . 
Én a nemzeti könyvtartó felé tartottam. Midőn beléptem, Miller úr egy 
Onomasticon nyomtatványát nyoma kezembe ilyen szavakkal: »Ezt ked
ves Horváthom az Úrnak maga a' Gróf (Szétsényi) küldi általam«. 
Megköszöntem viszontag általa a' Grófnak ritka szívességét, de azzal 
meg nem elégedtem. Fartatni kezdem Miller Urat meszsziről: mi módon 
emlékezett volna meg rólam a' Gróf, mint előtte eddig ösméretlenről. 
Meg beszéllette Müller Úr a dolgot. Kért ő számomra könyvlajstromot. 
Szétsényi kérésére igy felelt: »Adok igenis örömest, de tsak akkor, ha 
ki lépik oskolájából; mert Lajstromot Academicusnak adni másokat meg
botránkozhatna«. Ekkor, hogy kitolná valamivel várakozásomat, Ono-
masticonnal kedveskedett. Noha szükségem volna, jobban könyvtárának 
lajstromára, mint nemelyly henye Uraknak: még is örömest várok: mert 
botránkozást okozni, Hazámban épen nem akarok. 

29. Reggel Ferenczyvel Meltzer László ítélő Mesternek Expeditorá-
hoz Pók János barátunkhoz mentünk Vitkovits Miskám sugarlása után. 
Beszéllette volt Miskám, hogy találkoznak Póknál valamelyly régi okleve
lek. Ezen valamin kapton kaptam s úgy siettem hazára ki nyertem jó 
SZÍVŰ magyar barátomtól. Közel délig ezeket írogattam le hív másokban. 
A' levelek Petenyeházi famíliához tartoznak. Egyik 1425 Esztdből, a 
másik 1 4 . . . való. Délelőtt valamivel megkeresett Somsits Pongrácz 
Úrfi. O mostanában Pesten exament tenni jött Sárdról (Somogy vármegyé
ben), hol tanulja szülői házokban a természeti törvényt. A múlt 1804 és 
1803-iki esztendőkben Ürményi Urnáimmal egy szálláson lévén tanítvá
nyom volt. Én végeztem el tavai a szokott üdön kivűl a Methaphisicát 
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Vele. Ekkor midőn Válban nyilván vetekedtenek főbb uraságok előtt 
letzksimből, ilylyen tzimű írást nyomtattattunk k i : »Adsertationes ex 
Methaphysica et Philosophia Morali, Utriusque Semestris, quas Exa. 
severioribus Examinibus (B. Ex Cosmologia die 25 Maii, ex Theologia 
Naturali 15 Juni, ex Philosophia Morum 25 Junü) Publice Propugnandos 
suscepere Ex Privatis Institutionibus D. Stephani Horváth A ALL & 
Phil. Doct. (Pestini, Typis Francisci Josephi Patzko) Pronobiles ac Per-
docti Domini Vincentius Ürményi de Eadem. Pancratius Somsich de Saard. 
Philosophiae alterum in annum audit ores sc. sc. In oppido Provinciáé 
Albensis Val Die XXVIII Junü MDCCCIV. — »Nagy gyönyörűségem volt 
értelmes veszekedéseiket hallanom az Összve tódult sokaság között. Most 
is más részről örülve gondolkozom arra: hogy már Ifíuságomban ilyly 
főnemes magzatokat tanítottam vala. 

30. Most verik félre a harangokat, lövöldöznek, dobolnak, visíta
nak az utszák. Tüz vagyon! Elszaladok és szánakodom gondatlan, vagy 
szerencsétlen Ember-társamon. — Tiz órától fogva Tizenkettőd félig a* 
kutakból vizet húzni segítettem. Most nyomták tsak el (tizenkettőd fél
kor) egy háznak hamuvá válása után az ijesztő tüzet. A mint hálhat
tam, a' kotsisnak vigyázatlansága adott okot a veszedelemre a' ló 
Istálóban. 

Április. 

3. Rendes abban természetem, hogy ámbár éjjel nappal dolgozni, 
tanulni, olvasni szeretek, mégis az olylyast, a mit meg köll tanulni, nem 
örömest tanulom akkor, midőn köll tanulni. Ha már egyszer vége szakad 
a köllnéli: akkor szoktam újra szorgalmatosabban tanulni a' dolgot. 
Mindent előbb el szenved elmém, mint a német »muss-sein«-t. 

8. Ma egy fertály kilentzre kezdettek el a' nagy heten tartatni 
szokott lelki elmélkedések. Meg jelentem: de a gyerkötzékhöz nem érett 
elmekhöz, alkalmaztatott szent beszédet nem nagy gyönyörűséggel hal
lottam. Minek már az efféle haszontalanságok ? Ezek soha a' jóból való 
örömet nem éreztetik elegendőképen Ifjainkkal, ezek a' roszból tökelletes 
életűt nem tesznek. Ha valakit kevéskét érdekelnének is, három nap 
múlva a' lelki elmélkedéseknek végökkel kihal az egész buzogás. Nem 
elég három nap; de egy esztendő sem elég arra, hogy: bötsületes embe
rek legyünk. Egész életünket elmélkedésben köll töltenünk és arra készí
tenünk természetünket: hogy jó dolgunkban magunkat el ne bizzuk; 
szerenísetlensegünkben alatsony lelkűek ne legyünk; segítsük lehetőleg 
ember társunkat; ne féljünk a' haláltól, mely elkerülhetetlen végünk. 
Ugyan a' bizonytalan érkezésű halálnak mindennapi emlékezete intsen 
mindennap arra is bennünket: hogy mentül előbb kezdjünk élni Hazánk
nak és barátainknak. Mit ér nekünk és a' Hazának az olylyatán polgár, 
ki egész nap olvasót morzsol ugyan, de ezen dolgán kivűl, mint a henye 
rajok, napestig semmitsem művelkedik ? Éltében meghalt az ilyetén Társa
ságunkban, mint a szerzetes Atyák és terhe a' Hazának, melylynek dol
gozó tagáúl köllene neki szolgálni. Keserűség reá emlékezni menynyi 
Hazafi, menynyi Polgár, menynyi embertárs veti még legfőbb tiszteit —-
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Nékiken már segíteni sem lehet; nékik józan rendszabások alatt meg
józanodnának. Talán hasznosabb volna mindenképen Szent Elmélkedések 
helett okosabb nevelést behozni! — Elég legyen már az Elmélkedés. 

9. Délután ájtatosság után Virághoz ballagtam. Elbeszéllette hasz
nos szándékát Kurtiusról, a' kit ő Magyarra fordítani akar. Ditsértem 
igyekezetét, és ezen munkára hevesen buzdítottam. Őrültön örülök, mikor 
effélékben munkálkodik, 's nem Diplomatikai, vagy Numismatikai érteke
zésekben. Alkalmatosabb százszorta ezekre, hogy sem amazok. Midőn 
én javasoltam neki a' Diplomatikai és Numismatikai könyv olvasást, nem 
azt akartam: hogy ezekről írjon; hanem hogy - ezekben is járatos 
legyen. — Beszélgetésünk alatt bekopogot engemet kereső Vitkovits Mis
kám. Hogy vele tehát kényem szerént beszélgessek, elhagytam Virágot, 
és vele együtt szálasomra tértem. Olvasta itten egy üdéig Mindennapimat, 
és, látván minapi tréfás enyelgésemet, Jambussal fenyegetett. Végre elmenni 
akarván, elvitte magával Galeotus könyvét Mátyás királynak jeles, elmés 
és nyájas mondásairól. Nem kétlem, hogy javaslásomra és ösztökéllé-
seimre helettem, (mert nekem már régtől fogva volt erre kedvem) lefor
dítani fogja. 

10. Tőle (Virágtól) haza térvén Ferentzyvel, ki épen keresett vala, 
Vitkovitshoz mentem. Ez már Galeotus munkájának jókora részét Magya
rul szóllatta Előttünk. Meg érdemli iparkodásaért a' tetézett dicséretett. 

Általa fog Mátyás, országunk ritka királya, 
Tetteiért ismét áldatni: ditsérve beszéli 
Bölts, jeles és nyájas mondásait az éltes öregség 
Magzatinak piperés könyvekből, hogyha Magyarban 
Olvasván aggott kebelét lángokra hevülni 
Érzi. 

További szerentsét kívánván Miskámnak fordítására haza ballagtunk. 
17. Délben a' nálunk evő Német miatt hon nem ebédeltem. 
18. A temetés (Szünerits Márton temetése) alkalmatosságával oszto

gattak ki valami Lessus Funebris név alatt kinyomtattatott verseket 
haláláról Deákul és Magyar nyelven. Az elsőt Grigely József a' Budai 
oskolában költésnek Tanítója, a! másikat Czinke Ferentz Grammatikát 
Magyarázó ugyan azon Budai oskolában szerzetté. Nem nyertem a tola
kodó nép között nyomtatványt, azonban bele tekintvén egy szomszédom 
nyomtatványába láttam, hogy a' Deák Hatos versben, a' Pásztori Dal 
pedig Alkaikus versekben íratott. Az első versmérték nem igen alkal
mas Halotti versekre, vagy legalább nintsen azokra nézve szokásban ; a 
második épen nem pásztori versre való tudományom szerént. Belső 
mivoltokról, mivel nem olvashattam, hallgatnom köll. 

24. Hallottam saját szájából Kovátsnak: hogy Virág őtet szünte
len Tsétsi Irásmódától való elszakadásra ingerli. Nem hajúit, ugy beszé-
lette legalább nekem, 's nem is fog hajúlni kívánságának beteljesitteté-
sére, meglévén eléggé győződve az ellenkezőről. Ezen tárgyban Sámuelem: 
Virág mit müveit ? Kezén által menvén a' nyomtatás dolga, megváltoz
tatta, tudta nélkül, a* szerző orthografiáját. Emberi Gyarlóság volt ked-
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ves Virágomnak ezen tette, ha bizonyos: hogy szabad mindeniknek az 
illy es esetekben tulajdon meggyőződése szerént müvelkedni. Én ugyan 
más Irásmódát el nem tudnám semmiképen híre és megegyezése nélkül 
változtatni. — Virágtól Kultsárra folyt a látogatás sora. Közlötte írás
ból velem Gondolatait egy általa kiadandó Hazafi nevű hasznos írásról. 
Ennek készítésére engemet és Vitkovitsot már régtől fogva Társnak hív. 
ürömest megteszem, ha válik valami a' dologból, akaratát: mert ezen 
Írásnak igazi hasznáról megvagyok győződve. Minden Pesti Vásárkor 
jőne ki egy darab, melly tíz árkusokból állana. Tárgya volna ezen 
munkának 1.) minden természetesek, mellyek a' Haza téréin vágynak. 
2.) A' hazai kézi művek. 3.) A' hazai polgári állapot. 4.) A' hazai és 
külsői állapot. Gondolataival mindenekben megegyeztek az enyéim, és az 
első rész kiadatását Augustusban tartandó Pesti vásárra határoztuk pro hic 
et nunc, mivel sajnos volna illy hasznos munkába ez idén bele nem kapni. 
Délutáni Letzkém után Révainál töltöttem az üdőt. 

27. Öt óra után mégis egy kevéssé Révaihoz fordultam. Beszélette 
egy Vidéki Vendégének a' többi között, hogy Zsolnai Dávid Veszprémi 
Préposttól nem nyert több segédséget 250 fi. Grammatikáját kinyomta
tásra. Ma hozták el jobbítás kedvéért az utolsó másfél árkust Gramma
tikája harmadik részéből. Mivel ma sem sokat jegyezhetek föl, meg
magyarázom rövideden a Táragató Sípnak valóságos értelmét Magyar 
nyelvünkben. Tár szavunknak ma több értelmei vágynak mint régenten 
valának : mert azt, a' mit mi e' szó alatt értünk, hajdan három különös 
szavak fejezték ki. Külömböztek őseinknek ajakokban a' Tavar, Tárgy 
és Tár nevek: mellyeket ma tsak Tár szóval ejtünk ki. Tavar a' 
XIII. században, sőt későbben is, még szokásban volt, és kintset jelen
tett. Ebből és nok-ból, melly szavatska nálunk tisztséget teszen, eredett 
vala Tavarnok szavunk, ma megkurtítva Tárnok Mester. Annyit jelen
tett : mint ollyas hivatalt, melly a' kintsekre vigyáz. Maga e; Tavar szó 
mindenképpen közös a' Lappokkal, kik a' kintset hasonlóképen Taver
nák, a' kintsetskét pedig szakasztott a' mi rendszabásunk szerént Taverats-
nak hívják- (Lásd: Ihre Lexicon Lapponicum. 460 a' Taver szónál.) 
Valóban a' Tárnok Mester szavunknak efféle eredetét és értelmét az is 
fölötte bizonyossá teszi: hogy ugyanezen szavunk majdnem mindenütt 
Latánúl Thesaurarius-nok fordíttatik. 

Néh. SZÉCHY KÁROLY másolatából. 

PÁKH ALBERT KIADATLAN IFJÚKORI MUNKÁI. 

Jeles humoristánknak, Pákh Albertnek ifjúkori művei közül eddig 
csak kettő volt ismeretes. Az egyiket, a soproni lyceumi Magyar Tár
saság 51 . örömünnepére írt alkalmi költeményt még ő maga közölte a 
pozsonyi Hírnök 1841 június 28-iki számában Munka és Szorgalom 
czímen, a másiknak a Kárpáti kincs ez. romancznak tartalmát pedig 


