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PÁPAY KÁROLY (1817-1847) NAPLÓTÖREDÉKE1 

Az alább következő szöveg kéziratát az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárá-
ban őrzik „Egy uradalmi mérnök naplója" címmel.2 A szöveg ugyan nem említi 
szerzőjének nevét, sőt egyetlen felmenőéjét sem, bizonyos adatok azonosítása ré-
vén azonban egyértelműen tisztázható, hogy Pápay Károly írta.3 

Pápay életéről igen keveset tudunk egyéb forrásokból. Ennek részint az az oka, 
hogy még 1847 októberében — tehát öt hónappal a naplótöredék utolsó bejegyzé-
sei után — harminc éves korában meghalt,4 így főként iskolai tanulmányainak nyo-
mai mutatják életútjának irányát.5 Az utóbbi vonatkozásban biztosan megállapít-
ható, hogy a gimnáziumot Csurgón végezte, ahol az 1831/32. évben praeceptor is 
volt, vagyis végzős diákként ő tanította a declinistákat, a legalsó osztály tanulóit.6 

Ezután Debrecenben, a kollégiumban tanult tovább: az 1832/33 és 1834/35-ös tan-
évek között a bölcsészeti tanfolyamon. Ezt követően (1835-ben) másodéves jog-

1 Ezúton köszönöm meg a Baranya Megyei Levéltár munkatársainak, különösen Ódor Imrének 
és Nagy Imre Gábornak, hogy a dolgozat megírásához szükséges kutatások elvégzésében ta-
nácsot adtak és támogatták pécsi kutatásomat. Hálás vagyok továbbá mindazoknak (tanáraim-
nak, barátoknak cs azoknak, akik a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 1998-as 
esztergomi konferenciáján tartott előadásomhoz hozzászóltak), akik kritikai észrevételekkel 
segítették munkámat. 

2 A könyvtár 1963-ban vásárolta meg a kéziratot egy magángyűjtőtől. A katalóguscédula szerint 
— tévesen — 1846. április 11-ig tart a napló, emellett az is vitatható, hogy miért éppen a 
„Pécs" rendszó alá sorolták be. 

3 Névnapját [1847. jan. 28.] Károly napján ünnepli (Trattner.; 1846); Tcrchcgyen 1846 tavaszán 
egyetlen László hunyt cl fiatalon: Pápay László, aki Pápay Benjámin tiszteletes fia (MOL Mf. 
A. 806 tcrchcgyi rcf. akv.); Pápay Benjámin 1817-ben, vagyis az 1847-ben magát harminc 
évesnek valló naplóíró kalkulált születési évében Sellyén prédikátor, és valóban ott keresztel-
ték meg 1817. június 24-én a lelkész Károly nevű fiát {Marton, 4. p. és sellyei akv. MOL Mf. 
A. 762). Emellett több más (alább elemzendő) forrás szerint a scllyci-bólyi uradalom ebben az 
időben hivatalban volt mérnökét Pápay Károlynak hívták. 

4 Terchcgyi akv. MOL Mf. A. 806. Ld. Függelék No. 4. 
5 Itt mondok köszönetet Viola Ernő könyvtárosnak (Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református 

Gimnázium), Rajczi Péter főlcvéltárosnak (Baranya Megye Levéltára) és Szabadi István 
lcvéltárigazgatónak (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár), amiért le-
vélben nyújtottak tájékoztatást az iskolai anyakönyvi adatokról. 

6 Csurgói Évkönyv. 
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hallgatónak iratkozott be és el is végezte a tanévet; az egyidejűleg felvett teológiá-
ból viszont csak az első félévet fejezte be.7 Mérnöki szakképzettségét két helyen 
szerezhette: a bécsi Polytechnicumban vagy a pesti Mérnöki Intézetben. Közülük a 
Polytechnicum akkori magyarországi születésű hallgatói közt nem szerepel,8 és az 
itt közölt szöveg alapján is az látszik valószínűnek, hogy Pesten tanult, ugyanis jó-
val otthonosabban mozog itt, mint Bécsben. A Geometricum Institutumnak otthont 
adó pesti bölcsészkar anyakönyvei azonban megsemmisültek, így bizonyítékunk 
nincs.9 Nem tudjuk, hogy a mérnökképzéshez ekkoriban kötelezően kapcsolódó 
gyakorlati időszakot hol töltötte, de talán erre utal egy naplóbejegyzés, ami kani-
zsai tartózkodását említi. Emellett szólhat az az érv, hogy Kanizsa az egyik Bat-
thyány-uradalom központja, márpedig élete erősen kapcsolódik e családhoz.10 

A mérnöki végzettség megszerzését közvetlenül követő évekről sincsen ada-
tunk. Tudjuk viszont, hogy 1845 nyarán Baranya vármegye kinevezi Pápayt tisz-
teletbeli mérnökévé — ez az az állás, melyről való „rezignációját" 1846 őszén be-
adja az alispánnak." Ekkortól haláláig a sellye-bólyi uradalom mérnöki tisztségét 
tölti be.12 

A napló szövege alapján Pápay életének csupán egy szeletét ismerhetjük meg 
— több értelemben is.13 Utal ugyanis arra, hogy az itt közölt füzetet megelőzően is 
vezetett naplót, és feltehető, hogy még hátralévő fél éve során is lejegyezte élete 
fontosabbnak tartott eseményeit. Másrészt többnyire szűkszavú, sőt olykor — pl. a 
pécs-mohácsi vasút ügyében — meglepően rövidlátó, a fejleményeket szélesebb 
összefüggések közé nem helyező bejegyzései valóságos élményeinek töredékét 
tartalmazhatják. Az is elképzelhető, hogy naplója még a mintegy másfél esztendei 

7 Csurgói Rcf.Gimn. Lcvt.; TtREL II. 1. c. 26. 
8 Szögi, 1994. 
9 Szögi, 1982. XVI. p. 
10 [1846. szept.15.] — A Batthyány-család levéltárában nem találtuk nyomát kanizsai szolgálatá-

nak, de ennek az is oka lehet, hogy a gyakorló mérnökökről általában kevés irat készül. A sik-
lósi és a sellye-bólyi uradalom is Batthyány-birtok (ekkor az előbbi Batthyány Kázméré, 
utóbbi Iváné, akik másodfokú unokatestvérek voltak) és a naplóban említett falvak nagy több-
sége c két uradalom területére esik. 

11 BML Közgyűlési jkv. 1845/2653. 
12 BML XI. 601. 331. doboz, az 1846. szept. 19-i tisztiszék jkv.: kihirdetik „Pápay Károly jeles 

bizonyítványok kíséretében benyújtott folyamodvása következtében őm[éltó]sága a kegyes 
grófnál a Bóly-Sellyei uradalmi mérnök hivatalára 1846. október. 1-napjátóli kincveztetését". 

13 E bevezető a rendelkezésre álló terjedelem szük volta miatt csupán néhány fontosabb szem-
pontra hívhatja fel a figyelmet a forrás értékelésének és felhasználhatóságának lehetőségei kö-
zül. 



periódus során sem mindig funkcionált — pl. többször említett jegyzetfüzetébe ke-
rülhettek egyes élményei; betegsége, illetve (pl. harkányi kezelésekor, vasúti lejt-
mérői működésekor) távolléte idején utólag írta, vagy pedig egyáltalán nem vezet-
te rendszeresen naplóját, stb. Mégis, mint egységes formában fennmaradt forrás le-
hetővé teszi, hogy életének ritmusát és főbb tevékenységeinek skáláját feltárjuk. 

A szöveg jelentősége ugyanis — megítélésünk szerint — abban áll, hogy a sok-
szor patetikusnak ábrázolt reformkor egy közszereplőjének szemszögéből láttatja 
a mindennapi élet rutinjának mechanizmusait. A „hétköznapok" persze igenis sze-
mélyhez, pontosabban térhez, társadalmi státushoz kötöttek, hiszen a dél-baranyai 
térség, Pápay származása, iskoláztatása, és az ezektől elválaszthatatlan kapcsolat-
rendszere specifikus irányba terelték életét. 

A naplótöredék kuriózum — ismereteink szerint az itt közöltön kívül e korból 
mélyebb társadalomtörténeti elemzést lehetővé tevő napló még töredékben sem 
maradt fenn mérnöki foglalkozást űző személytől. Ez az állítás több ponton is bizo-
nyításra szorul. Fontos ugyanis annak leszögezése, hogy a napló mint forrástípus 
hiába hasonlít például a memoárhoz abban, hogy mindkettő személyes jellegű for-
rás,14 vagyis az egyén élményein keresztül örökíti meg az eseményeket; szemben 
annak retrospektív természetével, nem tartalmaz, mert nem tartalmazhat utólagos 
rendezési szempontokat, ami a „lényegesnek tekintett" történések szelektálását és 
a „lényegtelenek" mellőzését eredményezhetné. Ezáltal e forrás révén a minden-
napok olyan banalitásaihoz férhetünk hozzá, amelyek a munkavégzés, a szórako-
zás, a társas kapcsolatok, az ünnepek stb. rutinizált rendjének megismerését teszik 
lehetővé hosszabb időtartamon keresztül; így a kurrens nyugat-európai történetírás 
mikrotörténeti érdeklődésének magyarországi adaptálásához is segítséget nyújt-
hat.1' A kortársnak tekinthető Garzó Imre mérnök memoárját16 tehát olymódon 
egészíti ki Pápay naplója, hogy érzékelhetővé teszi, milyen konkrét pálya-perspek-
tívákat kínált a mérnöki végzettség, különös tekintettel a korszakban e szaktudás 
iránt megnyilvánuló konjunkturális keresletre; hogyan lehetett összeegyeztetni az 
uradalmi alkalmazást és az egyedi munkára szóló magánmegbízást; milyen szere-
pet töltött be egy iíjú mérnök kapcsolathálójában a szakmai közeg, és ezeket az is-
meretségeket miképpen ápolta, stb. 

E szempontokkal kapcsolatban érdekes tanulságok vonhatók le. Ezek közül ta-
lán a legszembetűnőbb az, hogy a mérnöki végzettség mennyire specializálatlan 
szinten állt még ekkoriban abban az értelemben, hogy segítségével jó eséllyel lehe-

14 Vö. Kacziány, 1917., Faragó, 1983. 
15 Szíjártó, 1996., Gyáni, 1997. 
16 Garzó, 1978. 



tett vasútépítő, vízmérnöki és uradalmi mérnöki állásra pályázni (mindegyik eset-
ben kapott is valamilyen pozitív visszajelzést próbálkozására Pápay), — és ezek 
mellett még az erdő- és bányamérnöki alkalmazás is szóba jöhetett. Még az „orszá-
gos munkaerőpiac" fogalom használata sem tűnik túlzásnak e jelenséggel kapcso-
latban, hiszen éppen Pápay példája bizonyítja, hogy a bánsági állásról szóló hir-
detés is foglalkoztatta, és örömmel vállalt volna alkalmazást akár a Tisza-szabá-
lyozásnál, vagy Pozsonyban a nagyszombati vasútnál. Az viszont nem olvasható ki 
egyértelműen a szövegből, hogy ezeket csupán előtanulmánynak szánta egy eset-
leg saját lakóhelyéhez közeli állás elnyeréséhez, mintegy iskolai képzésének gya-
korlati kiegészítéseként, vagy akár át is települt volna az ország valamely távoli 
pontjára. 

Az ilyen széles lehetőséget kínáló mérnöki képzettség ráadásul megfelelt az inf-
rastrukturális fejlesztést kiemelt feladatának tekintő kor igényeinek. Ezt jól mutat-
ja, hogy — részben a nagypolitikai szempontokat (pl. az ország közlekedési 
hálózatának koncepcióit, vagy a mezőgazdaság az árutermelés irányába mutató át-
alakítását) szem előtt tartva — országszerte társaságok alakultak helyi vas- és vízi 
utak létesítésére és az áradásokkal komoly károkat okozó folyók szabályozására. 

A napló azonban e jelenség korlátait is mutatja: Pozsonyban az irányába egyéb-
ként jóindulatú Hieronymi végül továbbküldi Pápayt, Bécsben mérnökök százait 
utasítják el a vasúti pályafutástól, Pécsett az ígéretes kezdet után elhal a vasúti kez-
deményezés. Egyidejűleg látszanak a presztízs-viszonyok is: a végül elnyert ura-
dalmi mérnöki állásra Pápay úgy tekint, mint ami hiába ad biztonságot, elfoga-
dásával elvágja magát az izgalmasabb, nagyobb kihívást jelentő lehetőségektől. 
Ehhez tudnunk kell, hogy a sellye-bólyi uradalom Baranya megye egyik legjelen-
tősebb nagybirtoka volt — az 1847-es országgyűlés megyei küldötteinek költségé-
re a megyei közgyűlés által megszavazott összegben a Károly főherceg-féle béllyei 
uradalom után másodikként következett, megelőzve pl. a pécsi püspöki és a sikló-
si-üszögi uradalmakat. Az uradalom sellyei felén belül pedig a mérnök húzta a má-
sodik legnagyobb jövedelmet a tiszttartó után; összességében tehát megyei és helyi 
viszonylatban tekintélyes posztot töltött be.17 Kiderül azonban a naplóból, hogy e 
fizetés milyen könnyen elkártyázható és milyen gyorsan el lehet adósodni. A pá-
lyaválasztás tehát egyben életmódválasztásnak is tűnik: nyomon követhetjük a 
naplóíró a romantikus korszellemet is idéző önvádjait, amint az uradalmi tisztek 
között élve olyan szokásokat vesz fel, amelyek korábban, legalábbis a szülői ház-
ban élve nem tartoztak mindennapjaihoz. 

17 A megyei közgyűlés határozata a terhek megosztásáról (BML közgy. jkv. 1846/3789), a Ma-
gyar Kamara 1846/1945 rendelete alapján. A fizetési jegyzékre ld.: BML XI. 601. 331. doboz. 



Mérnöki végzettsége és az ennek megfelelő munkák több szempontból is meg-
határozzák életét. Olvasási szokásait vizsgálva felfigyelhetünk arra, hogy érdeklő-
dése inkább minősíthető •— mai terminussal — „szakértelmiséginek", mint általá-
nos értelemben „értelmiséginek". Amikor könyvet vásárol, munkájához szükséges 
szakkönyvekért ad ki pénzt. Egyéb — kölcsön kapott — olvasmányai között is a 
természettudományos munkák (pl. az Északi-sark leírása vagy a csillagászat) sze-
repelnek a legnagyobb súllyal, bár néha ellenpéldát is találunk. A többször napi te-
vékenységeként említett újságolvasás is inkább tűnik álláshirdetések böngészésé-
nek és a szakcikkek kijegyzetelésének, mint intellektuális szórakozásnak. Eljár 
színházba pécsi tartózkodásai során, sőt Pozsonyban is egyszer, de nem tudjuk meg 
sem azt, hogy milyen darabot látott, sem azt, hogy milyen élményeket szerzett. 
Pesten járva a műszaki fejlődés friss fejleményeit, szenzációit járja végig: a vasúti 
pályaudvart, a függőhidat magyarázó angolokat és a szintén Pesten vendégeskedő 
Lehmann léggömbutazását nézi meg. 

Gondolkodásának sajátos irányultságát mutatja — és ezzel meglepetést okoz-
hat az olvasónak — az is, hogy a politikailag túlfűtöttnek ismert kor e tanúja egyet-
len alkalommal, Krakkó osztrák megszállása idején ír politikai állásfoglalást tar-
talmazó megjegyzést, akkor is késve és a híreket pontatlanul ismerve. Annál meg-
lepőbb ez, mivel az általa látogatott baranyai közgyűléseken, az utazásakor éppen 
ülésező pesti és pozsonyi megyei közgyűléseken is parázs viták zajlottak, és a pécsi 
vasút ügye, illetve annak vonalvezetése és esetleges kapcsolódása a fiumei-vuko-
vári vasúthoz a Kossuth és Széchenyi koncepciója közötti konfliktus középpontjá-
ban állt. Azt is látjuk, hogy nemzeti érzései, melyek pozsonyi és bécsi tartózkodása 
idején írt bejegyzéseiben jelennek meg, nem feltétlenül nagypolitikai szempontú-
ak, hanem inkább sérelmi-érzelmi jellegűek. 

Visszatérve a mérnöki karrier kérdéseihez, érdemes számbavenni, hogy pálya-
futásának stabilizálódása — és az, hogy ez harminc éves korára, tehát (megítélé-
sünk szerint) viszonylag magas életkorban, és éppen ekkor, 1846-ban történt meg 
— milyen külső tényezőkön múlott. A Pécs környékén lakók önbizalma megnöve-
kedhetett ezekben az években, hiszen gyáralapításaival, a helyben fejtett szén 
hasznosításának reményével a város felemelkedésére lehetett számítani. Ezt szim-
bolikusan fejezi ki az a tény, hogy 1845-ben a nemzeti természettudós egyesület (a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók) hatodik vándorgyűlését itt tartották meg, 
mely alkalomból két könyv és számos szakcikk jelent meg a város és a megye sze-
rencsés adottságait bizonyítandó. Az is igaz viszont, hogy ez az optimizmus hamar 



le is lohadt, mikor az ígéretesnek hitt vállalkozások sorra csődbe mentek, amint azt 
egy 1847-es hírlapi cikk említi.18 

E konjunkturális hangulathoz kell viszonyítani azt a valószínűleg jelentős be-
fektetést, amit az állandó munka nélkül élő és feltehetően nem kimondottan vagyo-
nos családból származó ifjú negyedéves tanulmányútjára szánt ő, illetve családja, 
mely időszakot ráadásul drága nagyvárosokban (Pesten, Pozsonyban és Bécsben) 
töltött el Pápay. Nem tudjuk megítélni, hogy e befektetést mennyire tette „kockáza-
tossá" Pápay beteges fizikuma — már ha ez a szempont egyáltalán felmerülhetett. 
Igaz, hogy szülei magas kort értek meg — apja 74 éves korában halt meg, és ekkor 
anyja még élt. Feltűnő azonban, hogy anyai nagyapja, Szegedi János nagyvátyi lel-
kész 35 évesen hunyt el, és hogy a naplóíró két öccse is fiatalon vesztette életét, rá-
adásul egyikük tüdőbetegségben. Érdekes lenne a naplót orvostörténeti szempont-
ból is megvizsgálni, mert annak révén kiderülhetne, hogy korai halála mennyire tu-
lajdonítható annak a ténynek, hogy földmérői munkáját éppen az Ormánság belvi-
zes térségében végezte — ez ugyanis szintén a mérnöki élethelyzet általánosabb 
összefüggéseinek megértéséhez nyújtana támpontot. 

A karrier további fontos tényezője lehetett Pápay kapcsolatrendszere, melyet 
igyekezett is felhasználni, amint ezt implicit bizonyítékok alá is támasztják. Ezek 
közül a legkisebb sikert a legnagyobb társadalmi rang-kiilönbséget jelentő kapcso-
lat hozta számára: az a Somssich Pongrác államtanácsos, akit Bécsben négyszer 
próbál rávenni arra, hogy segítse elhelyezkedését a vasút-társaságnál, nem más, 
mint saját megyéjének főispánja, aki legalább onnan kellett, hogy ismerje Pápayt, 
hogy megyei tiszteletbeli mérnöki kinevezését alighanem ő írta alá. Más kapcsola-
tok azonban jobban működtek. Valószínű például, hogy abban, hogy elnyerte a 
sellyei uradalmi mérnöki tisztséget, szerepet játszott az, hogy személye korántsem 
lehetett ismeretlen Sellyén: apja e mezőváros lelkésze volt 1828-ig, Terehegyre 
történt áthelyezéséig, és ez sokat számíthatott fia alkalmazásánál, noha annak ide-
jén anyagi és szervezési okokból konfliktusban állt a gyülekezettel.19 A Pápayak 
ottani jelenlétének folyamatosságát mutatja, hogy Pápay Károly keresztszülei kö-
zött megtaláljuk az uradalom akkori tiszttartóját és számtartójának feleségét, akik 
közül az utóbbinak (Szobovitsnak) a fia Pápay alkalmazása idején is az uradalom 
tisztviselője volt; és hogy feltehetően nagybátyja az a Pápai Dániel sellyei kovács-
mester, akit a naplóban Dani bácsi néven emleget. Az is valószínű, hogy a naplóban 
említett baranyai falvak azért is fordulhattak éppen őhozzá, amikor határuk felmé-
résére magánmegbízással keresték meg, mert a Pápay név náluk is ismerősen 

18 Életképek, 1847., idézi Antalffy, 1982. 87. p. 
19 Marton, 3-4. p. 



csenghetett: a gyakorlatilag tisztán református térségben az egyházmegye jegyző-
jének fia pozitív referenciával rendelkezhetett. Ráadásul korábban egyes rokonai e 
falvak egyházainak voltak korábban lelkipásztorai, mint az ismeretlen fokon rokon 
Pápai István 1810 körül Cúnban. 

A kapcsolatrendszer és munkavégzés más módokon is összekapcsolódhatott 
Pápay Károly életében. A naplóban többször említett régi barát, Buday István 1846 
januári terehegyi látogatásának időzítése bizonyára azzal függött össze, hogy a 
szintén mérnöknek tanult Buday Pápayval együtt kíváncsi volt a pécsi megyegyű-
léssel egyidőben tartott vasúti gyűlésre. Máskor arról értesülünk, hogy Pápay leve-
lezésében is a vasútépítéssel foglalkozik. És még áttételesebben: Pesten jártakor 
szállást barátjánál, egyben unokatestvérénél, Kossá Ferencnél talál; és Bécsben 
nyomon követhetjük azt a folyamatot, ahogyan idejét fokozatosan az ottani 
Polytechnicumon tanuló magyar fiatalokkal kezdi eltölteni, akik közül néhányat 
már Pestről ismerhetett — és akik közt ketten szintén lelkészek fiai voltak. 

A napló egy másik érdekes aspektusból nézve a dél-dunántúli református tömb 
(egyházi) értelmiségének sajátos társadalmi stratégiáit, szokásait segít megérteni 
— természetesen más források, így az egyházi és a (csurgói) gimnáziumi anya-
könyvek, valamint a Felsőbaranyai Református Egyházmegye levéltári anyaga ki-
egészítő használatával. A napló szövege ugyanis önmagában szinte elhallgatja azt, 
hogy e kapcsolatrendszer gerince a református sziget összetartozásának tudata. 

A rendelkezésre álló adatok alapján nem sikerült kideríteni Pápay származásá-
nak egy — a rendi világban központi jelentőségű — összetevőjét: azt, hogy ne-
mes-e. Nemessége mellett szólhat az az érv, hogy részt vehet a megyék közgyűlé-
sein (bár ekkoriban már a honoráciorok is rendelkeztek e joggal); az, hogy a me-
gyében több vezető lelkészcsalád rendelkezett armálissal (így pl. a Kossák, Káda-
sok, Fodorok); és hogy Andretzky szerint 1845-ben és 1848-ban a nemesi lajstrom-
ba felvettek között szerepeltek a Pápayak. Ellene szól viszont, hogy az — egyéb-
ként e szempontból nem teljesen megbízható és következetes — anyakönyvek 
egyszer sem említik bármelyik Pápay nemesi jogállását — csak a már uradalmi 
mérnöki pozícióban lévő Pápay Károlyt nevezik a források időnként „tekintetes-
nek", ez viszont szintén kijárhatott beosztásának is. Az is tény, hogy sem 
Andretzky nem tud e család nemesleveléről, sem az Országos Levéltár adatbázisá-
ban"0 nem sikerült biztos nyomra lelni. Tudjuk viszont, hogy anyja, Szegedi 
Rákhel nemes volt, és az anyakönyvekből az is kiderül, hogy a lelkészek saját rendi 

20 Az információért Trostovszky Gabriellát illeti köszönet. 



értelemben vett származásuktól függetlenül gyakran vettek feleségül nemes-lá-
nyokat. 

E szempontból a lelkészi pálya a nemesi társadalomba való integrálódás lehet-
séges eszközének látszik, mint azt a Kossa-család köré szerveződött rokonság min-
tája mutatja. A már több nemzedék óta az Ormánságban élő és népes gyülekezetek-
nek lelkészt adó Kossák közül az 1830-1840-es években a László és Dániel test-
vérpárból került az egyházmegye esperese és főjegyzője, és magas pozíciójukhoz 
kiemelkedő tekintély is kapcsolódott: lányaik kezével stabilitást, védelmet is lehe-
tett szerezni. A naplóban többször szereplő csurgói és (a latin nyelvű forrás szerint) 
„plebejus" születésű Belevári Ferenc pl. Kossá László siklósi lelkész lányát vette 
feleségül, és bár korábbi gyülekezete újra és újra megpróbált szabadulni tőle, eh-
hez az egyházmegye konzisztóriuma nem járult hozzá.21 Kossá egyébként négy lá-
nyát is lelkészhez adta, és mivel más vezető lelkészek is hasonló kiházasítási stra-
tégiát követtek, nem meglepő, hogy a református lelkipásztorok rokonsága szoros 
és belterjes hálózatot alkotott néhány mag körül. 

Pápay Károly maga is kapcsolódott tehát a Kossa-klánhoz anyai nagyanyja, 
Kossá Zsófia révén, bár az nem világos, hogy apja beházasodását ebbe a láncolatba 
a feltörekvés motiválta vagy egyenrangú félnek minősült. Valószínűbb, hogy 
Pápay Benjámin maga is tekintélyes lelkész-családból származott, hiszen apja is 
Siklósra látogatott Kossá esperes temetésére, és vélhetően rokonai közé tartoznak a 
XIX. század elején az egyházmegye egyes nyugati gyülekezeteinek prédikáló Pá-
pai nevű lelkészek (János és István), sőt talán az 1770-es évek körül esperesi posz-
tot betöltött Pápai Takács János is. A napló mindenesetre érdekes kontrasztot mutat 
az egyházi anyakönyvekkel abból a szempontból, hogy míg az előbbi azt tükrözi, 
hogy Pápay Károly szülei részt vettek a térség lelkészeinek olyan egyiivétartozási 
rítusaiban, mint a házassági tanúzás és keresztsziilőség (valamint a névnapi ünnep-
lésben), az utóbbiakban legfeljebb elvétve találni nyomát Pápay Benjámin ilyen 
aktivitásának. 

A napló arról is vall, hogy maga Pápay Károly nem követte szüleit a közeli fal-
vakba az ilyen eseményekre. Énje e szempontból is kettős. Egyrészt környezeté-
ben, barátai közt elsősorban lelkészfiakat találunk — ilyen Buday István, aki 
legalább egy évtizeden keresztül osztálytársa volt, aki szintén mérnöknek tanult, és 
akinek somogyi lelkész volt az apja; ilyen Kossá László járási esküdt, aki Csurgón 
egy évvel járt Pápay előtt és aki a siklósi esperes fia; és ilyen Soltra Alajos, egykori 
csurgói diákja, utóbb ráckevei lelkész és orvos, aki feltehetően rokona a sellyei Pá-

21 Siklós házassági anyakönyv, MOL Mf. A. 777, 1831. nov. 23. DmREL, A/4 10. d. 



pai Dániel Soltra Rebekka nevű feleségének és Soltra János tolnai egyházmegyei 
assessornak (tanácsbírónak).22 Másrészt viszont látjuk, hogy Pápay kihagyja a ka-
rácsonyi istentiszteletet és a naplóban egyébként sem sok nyomát látjuk annak, 
hogy gondolkodásában lényeges szerephez jutott volna a vallásos meditáció. A fe-
lekezeti befeléfordulás egyébként barátjánál, Kossá Lászlónál sem érvényesült 
egy fontos ponton: katolikus lányt vette feleségül.23 

Lehet, hogy ez a felemás viszony neveltetéséből ered. Szimbolikus értékű lehet 
ugyanis, hogy Pápay Benjámin milyen keresztneveket választott fiainak. Míg a tér-
ségbeli lelkészcsaládokban ekkoriban még mindig számos Dániel, Gedeon, Sámu-
el és Benjámin nevü fiút (ill. Sára, Rebekka, Rákhel nevű lányt) kereszteltek, a 
feltehetően „magyarnak" számító Lászlók, Imrék stb. mellett, Pápay egyik öccsét 
Albertnek hívták volt és az ő neve is Károly, vagyis mindkettő idegen ettől a hagyo-
mánytól — ő, első fiúként (!) talán az egyik keresztapa szerepét vállaló sellyei tiszt-
tartó, Anhalt Károly iránti tiszteletből kapta e nevet. Más szempontból viszont 
gyermekkora „konform" volt a baranyai lelkészek tradícióihoz, amennyiben 
összes fivérével együtt Csurgón járta a gimnáziumot, ahol a felsőbb évfolyamok-
ban az osztálytársak nagyobbik fele (többnyire somogyi) lelkész- vagy tanítógye-
rekekből állt. 

Érdekes szempont lehet végül Pápay naplójának értelmezéséhez az, hogy 
egyetlen távoli utaláson kívül — azon, hogy apja az esperes helyett „vizitál" ta-
vasszal — nem találunk adatot apja foglalkozására. Ez azért lehet lényeges, mert az 
egyházmegye papságának igen jelentős része tartósan konfliktusban állt gyüleke-
zetével, ahogyan ezt a nagygyűlések jegyzőkönyvei tükrözik. Például az 1843 áp-
rilisi nagyvátyi gyűlésen tárgyalt 68 ügyből 15 az egyes gyülekezetek lelkészeik-
kel szembeni panaszát tartalmazta, többnyire megoldás nélkül; így a szomszédos 
Gyüd lelkészét is el akarta mozdítani házasság előtti nemi kapcsolat miatt egyhá-
za.24 Ehhez képest Pápay Benjámin számára nyugalmat hozhatott a Sellyén töltött 
évtized után a Terehegyre történt áthelyezése, ugyanis e nagymúltú egyház a forrá-
sok szerint csupán egyszer helyezkedett szembe vele. Ekkor, az 1848-as pesti for-
radalom előtt néhány nappal, a falu választott vezetői közül többen azzal vádolták 
meg Pápayt, hogy a gyülekezet pénztárát adó ládából saját céljára pénzt vett el. A 
lelkész ekkor — az esperesnek írt levele szerint — vizsgálatot rendelt el és a gyüle-
kezet előtt kinyilvánította, hogy a gyanúba keveredett feleségét akár aznap „elveri 

22 Ld. az egyes személyeket a Függelékben; ill. Egyházi Almanak 1836. 
23 Diósviszló házassági anyakönyv, MOL Mf. A. 646. 1847. júl. 14. 
24 DmREL A/4 133. cs.: a nagyvátyi nagygyűlés (1843. ápr. 19-22.) anyaga; A/4 30. d. a gyüdi 

egyház iratai. 



a házától", ha igaznak bizonyul a vád és a levélből az is kiderül, hogy „a Domina 
magam előtt is gyanús és nem is lehet más, annál fogva őtet elverni a házamtól, 
vagy pedig hallgatni kell". Nem tudjuk, milyen eredményre vezetett a nyomozás, 
de Pápayné ezután is a lelkész feleségeként élt Terehegyen.23 

Pápay Károly naplójának itt közölt töredéke — amint azt e rövid bevezetőben 
bizonyítani igyekeztünk: mind lejegyzett, mint pedig le nem írt (elhallgatott, ill. 
magától értetődőnek ítélt) adataival — a kor társadalmi viszonyrendszerének fon-
tos aspektusaival ismerteti meg az olvasót. Ezek mélyebb vizsgálata és összeha-
sonlító keretek közé helyezése azonban még további kutatások tárgyát kell, hogy 
képezzék. 

A forrásközlés módszere 

A szöveg közlése során az egyes betűk régies írásmódját átírtam (pl. „tz" és „ez" 
helyett „c"; a személyneveket kivéve), a magán- és mássalhangzókat, valamint a 
nagy- és kisbetűket a mai szabályok szerint írtam (pl. „olly" helyett „oly", pénz-
egységek), emellett az egybe- és különírásnál is modernizáltam szöveget (pl. 
„Édes Atyám" helyett „Édesatyám"; igekötők). A dátumokat is a mai írásmód sze-
rint adtam meg. Egyes rövidítéseket feloldottam („n" helyett „nem", „m" helyett 
— igekötőként — „meg", „Döl" helyett „négyszögöl"), meghagytam viszont a mai 
olvasó számára nem értelemzavarókat („Dr.") és azokat, amelyek feloldása esetleg 
vitatható („tiszt.", ami a „tiszteletes" helyett lehetne „tisztviselő" is; „T.", ami lehet 
„Tekintetes" és „Tiszteletes"). Amit nem sikerült kiolvasni, [?] jellel jelöltem. 

A központozás tekintetében az eredetileg következetlenül gondolatjelekkel ta-
golt szöveget mondatokra szabdaltam. A szerző aláhúzásait változatlanul hagy-
tam. A szövegben szereplő olyan személy- és településneveket, amelyek többször 
is előfordulnak és amelyekről további releváns információt sikerült találni, az első 
szövegbeli említéskor kurziválással jelöltem, és a szöveg után következő Függe-
lékben magyarázom meg. Az idegen szavak közül csak azokat értelmezem és for-
dítom le lábjegyzetben, amelyek idegen nyelvi környezetben szerepelnek.26 

25 DmREL A/4 47. d. a tcrchcgyi egyház iratai. 
26 A szöveg közlésének szabályait Bcnda Gyula segített kidolgozni, amiért ezúton mondok kö-

szönetet. 



1. 
Pápay Károly naplótöredéke (1845 december - 1847 április) 

[címlapon:] Napló, folytatólag 1845dik év Dec. 1 ldik napján kezdve 
[4154 Quart. Hung.] 
[a belső oldalon számítások nyomai] 

1845. december 
11 (Cs) — Azon reményből, hogy Tersánszky úr és Kanyó úr ígéretök szerént 

kijönnek hozzánk Pécsről, hazamentem Terehegyrc, de nem találtam őket ott. 
Edesatyám Gedusért Eszékre tegnap reggel indult, elvivén magával Zelenka Terézt 
is. 

12 (P) — Délig hon, délután kint dolgoztam. 
13 (Sz) — A szél erősen és fagylali hidegen fútt, mint még azidőn nem. Délután 

hazamentem, már sok helyen fel bírt a fagy. Otthon találtam édesatyámat és Gedust. 
14 (V) — Bekő úr itt volt examenen.27 Wavrektől Brodból levelet kaptam — 

írja, hogy locomotiumon studíroz. Tersánszkytól is Pécsről. 
15 (H) —- A szerdahelyi mappán dolgoztam. 
16 (K) — Detto. Délután itt volt Tot János Szerdahelyből. Estve újságokat kap-

tunk. Mióta hon vagyok, a diétát meglehetősen tartom, székem naponként rende-
sen van. 

17 (Sz) — Az újlaki praeoransné ifimasszony ma reggel jókor jött. Budainak 
küldtem általa levelet. A Pesti Hírlap 582. számából 1845. nov. 30-áról e következő 
hirdetményt kivonatilag kijegyzettem: 

„Csődület a bánsági kir. bányászati kerülethez tartozó erdők és bányahelyek 
felmérésére. Be kell adni legfeljebb 1846. január végéig a bánsági kir. igazgató 
székhez. Kellékek: bizonyítványok — egészségrőli, születés idejéről, nyelvek tu-
dásáról —, továbbá bergpemzlivel húzott egy ívnyi nagyságú hegyividék térképe; 
beletétessék: házas-e a folyamodó és az utolsó posta a lakásától." 

18 (Cs) — A szerdahelyi mappán, a kiosztáson működtem. 
19 (P) —- Elmentem Szerdahelybe és a kihasgatást elkezdtem. 
20 (Sz) — Ma és tegnap három dűlőt kiosztottam. Estve hazamentem. 
21 (V) — Újságot olvastam. 

27 „Vizsgán"; valószínűleg lelkésszé szentelése előzményeként; Siklós környékén több Bekő 
nevű lelkész is tevékenykedett, pl. Terchcgyen Pápay Benjámin elődje, Bekő István, Gyiidön a 
napló keletkezése idején Bekő Gábor. 



22 (H) — Reggel elmentem Szerdahelybe. 
23 (K) — Jó idő volt. Bent foglalatoskodtam. 
24 (Sz) — Az eső miatt kint nem dolgozhattam. Délután hazamentem. 
25 (Cs) — Karácsony első napja. Ma is a szerdahelyi mappán foglalatoskodtam. 

Templomban nem voltam. 
26 (P) — Karácsony másnap. Én szinte foglalatoskodtam. Antal bácsi itt volt 

Siklósról. Estve a földkönyv írásába fogtam. 
27 (Sz) — Elmentem Szerdahelybe. A Terát nagyon betegnek találtam. Ma Já-

nos nap, délután odajöttek a szaparcaiak. Én az utolsó dűlőt is kiosztottam. Kántor 
János ismét igen megsértett, méltó lenne, hogy megbosszuljam. Estve hazajöttem, 
nem is megyek vissza február 16-ig, amikorra a fizetési határidőt kitűztem. 

28 (V) — A földkönyv-rendezéssel foglalkoztam. Wavreknek levelet írtam. 
29 (H) — A földkönyv-írással foglalkoztam. Gedus és Laci öcséim is segítet-

tek. Újságolvasással is foglalkoztam. 
30 (K) — Detto. Ma estve későn érkeztek Pécsről Tersánszky Lajos, Gozda-

novits Izidor és Kováts Károly vadászni. 
31 (Sz) — Vadásztunk délelőtt és délután is. 4 nyulat lőttek, melyet mind elvit-

tek, mindamellett is, hogy egyet ketten lőttünk meg. 

1846. január 
1 (Cs) — Ma reggel 3 óra tájban indultak el a pécsi vendégek. Óhajtanám, hogy 

szegény szüléimnek ezen alkalmatlanságot ne igen gyakran okoznák. — Délelőtt 
templomban voltam. Estve felé a hegedűmet felhúroztam, hogy ismét egy kis gya-
korlást tegyek rajta, de nagyon lassan megy. Látom, hogy lassanként minden szel-
lemi tehetségeim elhagyogatnak: a tudományokban elmaradok, még a szakbeliek-
ben is. Oka magam vagyok, de nincs semmi kedvem. Elég gyáva vagyok magamat 
nyomasztó környülményimtől egészen lehagyni verni. De ezen újévi estén ismét új 
fogadást tészek mindenféle hiányaim pótlására. Vajha ezen év meghozná már rám 
is az önállás óráját! 

2 (P) — A szerdahelyi földkönyvön dolgoztam. Többnyire hegedültem. Dél-
előtt jött Budai Pista, rég óhajtva várt vendégünk. 

3 (Sz) — Délután elindultunk Pécsre. NB. tegnap estve kaptam levelet 
Gyenistöl, Imre öcsémXöX Berlinből, és a casinói jegyzőtől hivatalosat. Gedus öcsé-
met is bevittem. 



4 (V) — Voltam főjegyző T. Madarász úrnál, ki az öcsémet bevette a practi-
cansok28 közé. Kosztot fogadtam neki Pilitzárnál 25 váltóforinton hónaponkint, és 
két hónapi kosztját le is fizettem. Adtam még neki költségre 5 váltóforintot. — 
Ebéden Pistával együtt Gyenisnél voltunk és délután Bandler Dr-nál, ki nekem a 
netalán támadható syphilis ellen rendelt labdacsokat, valami muriást, és hidegvíz 
fürdőt ajánlott. Csorba a combinatoriumot másképpen kívánja készíttetni, mit is 
Terehegyre kiviszek. Estve Kontsekéknél mulattunk és vacsoráltunk. Bandler Dr. 
is ott volt. 

5 (H) — Elhoztam Kontsek úr zuhanyedényét és délre hazamentem Terehegyre. 
r • • r 9Q 

Hoztam Horvát Históriát. 
6 (K) — Délelőtt vadászni kimentünk édesatyámmal, de siker nélkül. Délután 

édesanyám és Laci Szerdahelyben voltak. 
7 (Sz) — A sombereki földkönyv öszvezésével foglalkoztam. Hegedültem. A 

nagyobbik hegedűmet tegnap estve odaadtam a Sándor Éva menyének oly feltétel-
lel, hogy hegedüljön rajta, de ha eltöri, 10 pengőforintot fizessen. Édesatyám ma 
estve lesre ment a hegyre. Ma estve igen hideg van. 

8 (Cs) — Még ilyen hideg nem volt ezen a télen, mint ma. Belevári egy levelet 
küldött 6-án datálva, vadászatra híván mára Szerdahelybe, de a levél csak ma délbe 
érvén ide, nem mentünk el. Én egy levelet írtam Hevessynek, megígérvén, hogy 
minél elébb megküldöm a töltés tömeget. 

9 (P) — Édesatyám és édesanyám Siklósra mentek. A I Ievessy levelét elvitték. 
Munkámat folytattam. Ma szörnyen megütköztem annak megértésén, hogy a som-
bereki földkönyvben a belső telkek 1100 négyszögölével vágynák, azonban meg-
nyugodtam oly remény fejében, hogy talán Gyenis úr Instructiója szerént tettem 
úgy. De különben sincs a törvényben nyilván kifejezve, hogy hány négyszögöllel 
vétessék. 

A sombereki munkámért járó díj — lásd VII. sz. okirat végén. Somberek tesz: 
7737 hold, Buar 1996 1/8. Én kapok minden holdtól á 5 pengőkrajcár számítandó 
öszvegnekhannadát, tehát 7737*5/3 = 12895 pengőkrajcár = 214 forint 55 krajcár, 
továbbá a mappákért öszvesen jár 700 pengőforint. Ennek most felét számítva 350 
pengőforint, ennek Somberekért eső része 350*7737/ (7737+1996.1/8) = 278 fo-

28 Gyakornoknak a vármegyei igazgatásban; a fizetési lista szerint nem szerepelt a rendszeres dí-
jazást kapottak között. BML Közgyűlési jkv. 1846/918. 

29 Valószínűleg Horváth Mihály (1809-1878) A magyarok története. A bölcsészetet tanuló 
iíjuság számára c. könyve, melynek kötetei 1842 és 1846 között jelentek meg; a szerző 
1848-ban Csanád püspöke, 1849-ben a Szemere-kormányban vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter. 



rint 13 krajcár. Ennek harmada 92 forint 44 krajcár, tehát öszvesen 307 forint 39 
krajcár pengő, melyből levonva [áthúzva: 94 váltóforint] 37 forint 36 krajcár pen-
gő, marad 270 forint 3 krajcár pengő.30 

10 (Sz) — Munkámat a sombereki combinatorium készítése körül folytattam. 
11 (V) — Detto. 
12 (H) — Detto. A combinatoriumról egy értekezést is írtam. 
13 (K) — Acombinatoriumot és sombereki munkát bevégeztem. Újságot olvas-

tam. A rajztáblákat Antal bácsitól kihozták. 1 pengőforintot küldtünk be érte neki. 
Az orvosságot veszem, csakhogy már mostanában nem 6, hanem 4 labdacsot kez-
dek bevenni, hogy 19-ig kijusson. 

14 (Sz) — A szerdahelyi munka elintézése után a szekcsői úttervhez fogtam. 
15 (Cs) — 18 (V) — A szekcsői terven dolgoztam. 
19 (H) — Pécsre indultunk. Estve a gazdasági egyesületi közgyűlésben voltunk. 

Későbben színházban is. 
20 (K) — Délelőtt a földészeti sat. szakosztály ülésében voltunk Czindery el-

nöklete alatt. Édesatyám ma délután visszaindult. Gyenisnél ebédeltünk mindket-
ten. Én ma Bubrek Miskához hordozóskodtam. 

21 (Sze) — A sombereki munkát Gyenis úrhoz átalvittem, a szekcsői jelentést 
pedig ma estve kidolgoztam. 

22 (Cs) — Estve vasúti gyűlés a casino kistermében Majláth őméltósága elnök-
lete alatt. Az egész költség Reit vashámori'1 mérnök előleges (fölületes) költségve-
tése szerént 600000 pengőforintba tétetett, és az előmunkálatokra 3000 pengő-
forint határoztatott, mely is amaz öszves költségnek V2 percentója. Egy-egy rész-
vény 100 pengőforintban állapított meg, tehát lesz 6000 részvény, és az előleges 
költség fedezésére minden részvénynek I/2 percentója kifizetendő. Majláth meg-
kezdte 100 pengőforint aláírással, (mely is 200 részvény, 20000 pengőforint), 
Czindery detto. Aznap este 800 pengőforint íratott az előleges költségekre. Én is 2 
pengőforintot írtam, vagyis 4 részvényt. Ha a terv ki lévén dolgozva az látszik, 
hogy nem érdemes, akkor a pénz odavész, ha ellenkezőleg kedvezőnek mutatko-
zik, akkor mindennek, ki az előleges költségekre aláírt, annyi részvényt megtarta-

30 A napóleoni devalvációt követően a „konvcnciós értékű" ezüst vagy pengőforintot cs az annak 
40%-át erő papírpénzt, a váltóforintot egymás mellett használták — a pénztörténet által eddig 
még nem tisztázott rendnek cs ritmusnak megfelelően; a naplóban is előfordul mindkettő 
használata. 

31 Ti. a pécs-csctncki vasöntöde, a kor kisszámú pécsi ipari üzemének egyike, melyet gömöri 
vasércre és a helyi kőszénre alapozva szervezett meg Madarász Endre. 



ni, mennyi az aláírt mennyiségnek megfelel; de azon jogával élni nem köteles. 
Estve Miska a bálba volt és hazajött. 

23 (P) — Viceispán úrnak beadtam a szekcsői út tervet. 
24 (Sz) — [kihúzva: Színházban voltam.] Gyenis úrnál háltam, ott dolgoztunk 

éjszaka a hat helységen. 
25 (V) — Bálban voltam a Hattyúnál.32 Csorbánál is voltam a sombereki munka 

aláírása végett. 
26 (H) — Gyenis úrnál combinatiokat (Csorba szerént Cruitio [?]) segítettem 

csinálni a sombereki határra nézve, estve pedig casino bálban 3 húszas fizetéssel. 
27 (K) — Estve gyűlés a Casinóban. Ma délután a fogamat plombírozta Bandler. 
28 (Sz) — Bálban voltam a Hattyúnál. Elsőbb Kontsekéknél. 
29 (Cs) — Délben elindultam Kossá Lacival Viszlóba, hová még ebéd végével 

megérkeztünk. Jól mulattuk magunkat, én csak reggeli 3 óra után feküdtem le. 
30 (P) — Délelőtt kimentem a Belevári pincehelyéhez. Délig valamelyes folraj-

zolást és költségvetést csináltam. Délben még együtt ebédeltünk. Délután eljöttem 
haza. Kajdócsi még ott maradt. Estve megfürödtem. 

31 (Sz) — Nagy náthám volt. Papírost ragasztottam Szerdahelynek, Börne leve-
leit33 olvastam. Ma estve kezdtem venni a labdacsokat. 

1846. február 
1 (V) — A szerdahelyi földkönyv írását folytattam. A nátha elmúlt nagyrészben. 
2 (H) — A mappakészítéshez fogtam. 
3 (K) — 4 (Sz) — Ma valami theologia candidatus volt nálunk (áthúzva: 

Trencsénből) Nyitrából. 
5 (Cs) — A szerdahelyi munkát folytattam. Ma estve elmentem Siklósra bálba, 

hol meglehetősen mulathattam volna, ha az effélékben ráérnék egyéb gondjaim 
közt éldeletet lelni. 

6 (P) — Ma reggel 4 óra tájban jöttem haza Siklósról. 
7 (Sz) — Munkámat folytattam. 
8 (V) — Detto. Ma délután átmentünk Viszlóra, de nem volt otthon Belevári bá-

csi. Estve Imrének levelet írtam Berlinbe. 

32 A „Hattyú" a korabeli Pccs egyik divatos fogadója. 
33 Ludwig Börne: Párizsi levelek (magyarul: Bukarest 1975, Kritcrion, Szilágyi András beveze-

tőjével) c. könyve; a szerző (1786-1837) német, ám 1830 óta folyamatosan Párizsban élő re-
publikánus újságíró, kinek c műve először 1832-34-bcn jelent meg németül, de még életében 
háromszor kiadták. Radikális tartalma miatt (pl. Mettcmichct is ócsárolta) több német állam-
ban, így Ausztriában is betiltották. 



9 (H) — A munkámat folytattam. 
10 (K) — 14 (Sz) — Folyvást a szerdahelyi munkán dolgoztam. 
15 (V) — Ma estve a munkával készen voltam. 
16 (H) — Belevári bácsi hozzánk eljött és együtt elmentünk vele Gyüdre Julian-

na napra.14 Mivel ma kezdődvén az úriszék, T. Grabarits úr nem jöhetett ki, s nem 
is jön jövő hétfőig a munka átadására Szerdahelybe. 

17 (K) — 19 (Cs) — Némely a szerdahelyi fóldkönyvhöz tartozó dolgokat írtam. 
20 (P) — Bementem Siklósra, a bodonyi brouillont35 kihoztam. 
21 (Sz) — A monyorósdi mappát ma lecopíroztam. Gedustól levelet kaptunk, 

melyben írja, hogy már első practicans. Estve a mathematica pályakérdésen gon-
dolkodtam. 

22 (V) — A monyorósdi mappát mindenképpen elkészítvén a szabadosnak az 
elvitelre átadtam. Délután eljött T. Hamar úr. 

23 (H) — A szerdahelyiek ismét nem küldtek értem. Levelet küldtem hozzájok, 
de senki sem volt otthon. Gyümölcsfákat oltogattunk,36 édesatyám délután elindult 
visitálni. 

24 (K) — Viszlóba mentünk húshagyóra. Édesatyám is ott volt. 
25 (Sz) — Édesanyám Lacival elmentek Pécsre. Itt voltak a bodonyiak, kik 

megkértek, hogy vállalnám fel határjuk fölosztását, és minthogy most én sem ér-
nék rá, inkább az őszre, szüret utánra halasztják. A monyorósdi kiszámítást folytat-
tam, a Harkány felé vivő utat kitűztem. 

26 (Cs) — A monyorósdi kiszámítást folytattam. 
27 (P) — 28 (Sz) — Elvégeztem a kiszámítást. Tehát a kiszámításra két nap, a 

tiszta mappa készítésre szinte két, öszvesen 4 nap kell. 

1846. március 
1 (V) — A bodonyi mappához fogtam. Délután elmentem Szerdahelyre, hol 

Grabarits úr is jelen volt. A munkával átaljában meg volt elégedve, sőt, mikor a 
népnek őt érdeklő hálanyilatkozatát felolvastam, kiértette, miképp én is a nép 
boldogításán szívesen közremunkálok s hozzá akaratom és, mi legfőbb, béketüré-
sem is van — ígérte barátságát, mintegy segítségét, mindenkorra, hogy együtt fog-
juk a dolgot. Estvére hazamentem. 

2 (H) — A bodonyi mappát elkészítettem. 

34 A falu anyakönyveinek vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy valószínűleg a lelkész felesége, Pál 
Julianna az egyetlen felnőtt Julianna a faluban. 

35 Brouillon: kataszteri térképvázlat. 
36 Lásd még: 1846. szept. 6. 



3 (K) — Kiszámítottam öszvesen 4 nap alatt ma estve. 
4 (Sz) — Ma estve vagy délután elvitte Bögri a bodonyi mappát. 
5 (Cs) — Elmentem Siklósra, de sem az inspector úr, sem a főbíró úr nem voltak 

otthon, sem a mérnök.37 A bodonyiak a mappát visszahozták. 
6 (P) — A szekcsői út kiszámításán foglalkoztam. 
7 (Sz) — Detto. 
8 (V) — Bementem Siklósra. A főbíró úr mondta, hogy holnapután induland 

Pestre, hová a szerdahelyiek hálanyilatkozatukat is fölviszi magával a grófhoz.38 

Egyszersmind serkentett, hogy siessek a vaspálya építésben praxist venni, ígérvén 
segítséget, hogy kieszközli, hogy én kapjam meg a mohács-pécsi vasút építését. Az 
inspector úr ismét nem volt otthon, s mint mondják, péntekig nem is jön haza. Laci 
öcsémet is bevittem Hellerhez, a mellén lévő scrophulas kelést39 fölmetszette és or-
vosságot rendelt. 

9 (H) — Újságot olvastam. 
10 (K) — Szegény Laci öcsém hosszas fennlábadozás, beteges gyengélkedése 

után ágynak esett ma. Hasmenése van szintúgy, mint boldogult Albertnek. Nincs 
reményem, hogy túlélje a tavaszt. Mennyire ragaszkodik az élethez, miként ragad 
meg minden orvosszert, mit megmaradása horgonyának vél. Jaj, de ha másként van 
írva a végzések eltörölhetetlen könyvében. Atyám visitálni jár az esperes40 helyett. 
Csak szegény anyám van itthon, ki nem bírva fájdalmával, már előre sír s könnyei-
vel csak jobban elijeszti az élet felől már úgyis majdnem kétségbe esett lelket. Oh, 
csak ezt a tavaszt húzhatná ki, talán a jövő nyáron neki erősödnék. 

11 (Sz) — Laci öcsém sokkal jobban látszik lenni, folyvást kint-fönt jár. A 
Hevessy levelet elkészítettem és március 10-re dátálva el- és bepakoltam. 

12 (Cs) — Némelyeket följegyeztem a hetényi oskola tervéből, és a thesisen41 

gondolkodtam. Hevessy úr levelében azt írtam, hogy alkalmasint március 21 -én le-
szek Baján. 

13 (P) — A tudós társaság thesisén dolgoztam. Egyéberánt meggondolván, 
miszerént ennek olyan műnek kellene lenni, mi által a tudomány valóban nyerne, 

37 Grabarits Ernő, a siklósi járás főszolgabírája, Neumann Jeromos, a siklósi uradalom mérnöke 
(ld. a Függelékben). 

38 Siklós Földesura gr. Batthyány Kázmér (ld. a Függelékben). 
39 Mirígyfckély (latinul). 
40 Kossá László, a felső-baranyai egyházmegye esperese (ld. a Függelékben). 
41 Utalás a Magyar Tudós Társaság pályázatára, feltehetően a matematikai pályakerdésre: „Mik a 

képzetes mennyiségek tulajdonságai, s mind analyticai, mind mértani értelmök?", melynek be-
adási határideje március 31. volt; vö. 1846. febr. 21., márc. 13. és ápr. 16. 



nem pedig 3-4 nap alatt öszveírt, jóformán csak kezdő által is esmert tárgyak gyűj-
teményének— a dolgozattal felhagytam, boldogabb időre hagyván erőmet megkí-
sérteni. Újságot olvastam. 

14 (Sz) — Detto. Szerdahelyen voltam, a dűlőket kiigazítottam. 
15 (V) — Bent voltam Siklóson. T. igazgató Piringer úr a bodonyi és 

monyorósdi határmérési specifícatiót 93 forint 37 krajcár pengő aláírta. Jó darabig 
beszélgetett a vaspályákról és meghagyta, hogy tudósítsam. 

16 (H) — Vásár volt. Az esperes bácsinál ebédeltem. A számtartó úr ma fizette 
ki a tegnap említett sommát. 

17 (K) — A Beszédes és Vásárhelyi per42 kivonatával foglalkoztam. 
18 (Sz) — Pécsen voltam. T. alispán úrnál jelentettem, hogy néhány hónapra el-

távozom. Gyenisnél voltam, ki megbízott, hogy tudakoljam meg, mibe kerül egy 8 
személyre való vaskonyha?, és mibe annak lehozatala? 

19 (Cs) — A kivonatot a Hetilapból43 folytattam. 
20 (P) — Detto. A szerdahelyiek ma sem tartották meg a határidőt. 
21 (Sz) — Délelőtt egyetmást öszveírogattam a jegyzésekbe. Délután pakol-

tam, holnap reggel Szerdahelybe, s onnan hazajővén Mohácsra indulandó. 
22 (V) — Reggel jókor átmentem Szerdahelybe, a bírónál már ott volt két es-

küdt ember, a pénz öszve volt szedve, s becsületesen kifizették, úgy mint 158 forint 
36 krajcár pengő. A tiszteletes úréknak kosztért mindjárt átaladtam 30 pengőforin-
tot, s tőlök én, s ők tőlem érzékeny búcsút vettünk. Úgy látszik, meg voltak eléged-
ve. Hazamenvén 120 váltóforintot otthon hagytam Imre öcsém számára, ha haza 
fog jönni. Ezután elbúcsúzván, elindultunk édesatyámmal Kölkedre. Laci öcsém-
től könnyek közt váltam el. Aligha fogjuk többé látni egymást ez életben; ő maga 
még jobban kétségbe van esve megmaradhatása felől, mint mi. Rettenetes lehet az 
érzés, midőn az ember érzi, látja, hogy élete talán csak néhány napokig terjed. Ki-
vált egy ifjúnál, ki még az élet örömeit ezután várhatta volna. Nékem magamnak is 
fájdalmimban szórakozottságra van szükségem, melyet utazásom bizonyosan elő 
fog mozdítani. — Estve naplementre Kölkedre értünk. 

23 (H) — Délután Mohácsra mentem, hol is a gőzhajóra felszálltam. Édes-
atyámtól, ki Mohácsig elkísért s a néniéktől búcsút vévén. Emlékezetes, hogy ma-
gamat megméretvén, felsőruhával 124 és anélkül 120 font voltam. 

42 A két vízimérnök cltcrő elképzelése, vitája a Duna-Tisza-csatorna kérdésében (Id. a Függelék-
ben). 

43 Hetilap: Kossuth lapja az 1840-cs évek második felében, mely hangsúlyosan foglalkozott gaz-
daságpolitikai kérdésekkel. 



24 (K) — Estvére Pestre érkeztünk. Én Kossá Ferihez szálltam Kerepesi út 
Benyitzky ház, kinek is mind a maga részire hozott 80 pengőforintot, mind a 
Vachotnak44 küldött 51 pengőforintot átaladtam. 

25 (Sz) — Délben az Aranykéznél Imre öcsémmel — ki szinte tegnapi hajón ér-
kezett Bécs felől — találkoztam, kivel aztán huzamosan együtt lévén volt időnk ki-
beszélgetni magunkat. Kerekes Józseffel is találkoztam. Délután Lehmann 
léghajóban való fölemelkedését41 néztük. 

26 (Cs) — A légi vaspálya mintát (melyet a Fehér hajóban angolok mutogattak), 
megnéztem (20 pengőkrajcár), mint szintén az üvegből készített különféle dolgo-
zatokat. Vettem is ott egy hajfürt fonna üveg készítményt 20 pengőkrajcáron.46 

27 (P) — Sasku Károlyt a tegnapi vele való találkozásom következtében meglá-
togattam Leopold utca47 199. sz. földszint balra a kapu alatt, kinek is ajánlatára el-
határoztam folyamodást nyújtani be a Tisza szabályozási munkálatokra való 
felvétetésért. 

28 (Sz) — A folyamodásomat elkészítvén felvittem délben T. Vásárhelyi Pál úr-
hoz, ki is oda utasított, hogy Sasku úrnak adjam átal, mit meg is tettem, a bizonyít-
ványokat hiteles másolatban nyújtván be. Imre öcsém ma haza indult. Küldtem tőle 
édesatyámnak bormérőt á 40 pengőkrajcár. 

29 (V) — Még 26-án lévén Kováts Endre doctornál, annak tanácsára a 
Császárfördőbe jártam, ma délután is, ámbár igen rossz idő, eső és szél volt, 
átalmenvén. Félek, hogy meghűtöttem magamat. 

30 (H) — Ma is fűrdöttem. Délután elmentünk Papp Zsigmonddal a vaspálya 
udvarába. Somogyi Bertivel is többször találkoztam Pesten létemben. 

31 (K) — A könyvárus boltokban négy könyvet vettem, úm. Eytelwein 
Hydraulica 3 pengőforint, Weis építészeti oszlopzat tana 3 forint 10 krajcár pengő, 
Catethometer 20 pengőkrajcár, nem különben a görbékről 20 pengőkrajcár.48 

44 Vachot Imre (1820-1879), ügyvéd, színműíró, 1844-1848 a Pesti Divatlap szerkesztője; felte-
hetően az összeg e lap előfizetését szolgálta, mivel a negyedéves előfizetés (3.30 forint) esedé-
kes határideje március vége volt; ebben az esetben kb. 14 személy negyedévi előfizetésének 
felelt meg. 

45 A nemet „Lehmann Kcresztély" kétszeri léggömb-utazása a pesti Városligettől Fót irányába a 
város életének jeles látványossága volt, melyet előre hirdetett a Pesti Hírlap, majd részletesen 
beszámolt róla. 

46 Az eseményt hirdette és ismertette is a Pesti Hírlap; a „légi vasút" valószínűleg hasonló volt 
ahhoz a szerkezethez, amely az első magyarországi vasútkent 1827 őszétől néhány hónapig 
működött Kőbánya és Pest között. 

47 Ma a Váci utca déli szakasza. 



1846. április 
1 (Sz) — Kováts doctor írt receptet, melyet 4-szer kell megkészíttetnem. Mel-

lette csendes száraz időben fürdeni, bort eceteset és tésztás ételt távoztatni. Deák-
nál, ki a vaspályánál van, mint szintén Peczelt proféssomál még 29-én voltam. 
Délután holmimat a gőzhajóra szállítottam. 

2 (Cs) — Reggel adtam Kossá Ferinek 10 forint 20 krajcár pengő, hogy majd 15 
áprilisban hegedűmet Schweiczertől kiváltsa és küldje fel utánam, és ezután eljöt-
tem a gőzhajóra. 

3 (P) — Reggel még 8 óra előtt Pozsonyba értünk. Én holmimat a Három Zöld-
fához való vendéglőbe szállítottam (miért is 20 pengőkrajcárt kellett fizetnem). 
Tüstént elmentem T. Hieronymi úrhoz bizonyosat tudni afelől, lehet-e nála praxi-
som vagy nem. Ő azt mondta, hogy vasárnap délig várakozzak, akkor majd meg-
mondja. Én addig is az Arany Rózsa vendégfogadóba szállítottam holmimat VIII. 
sz. alá, hol is naponként 36 váltókrajcárt kell fizetnem. Délután elmentem Kliegel 
mechanicushoz Dr. Gál levelével (melyet nekem Pesten adott, amidőn egyszer-
smind különös készületű kemencéjét is megmutatta). Kliegel úr igen szívesen lá-
tott, meghívott magához máskorra is. Mindent megmutogatott, amelyeket talált 
fel, különösen a vaspályák körül. Jelesen: egykeréknyomú pályáját, ahhoz való 
szekérrel, mint szintén locomotivumot is. Ma estve elkezdtem a Kováts által ren-
delt orvosságot venni. 

4 (Sz) — Délelőtt kávéházban újságot olvastam. Találkoztam egy ifjúval is, ki 
régen Pécsett járván oskolában, engem esmert, s ki jelenleg Bécsből jön, hol Gr. 
Batthyány Józsefnél volt gyermeknevelő. 

5 (V) — Hieronymi úr meghívott másnapra a nagyszombati pályát megnézni. 
6 (H) — Elmentem egy szabadjeggyel Reiter, Lechner és Weisz urak társaságá-

ban, Weisz úrnak a neje is velünk lévén. Délután 1 óra tájban Nagyszombatba ér-
tünk. Délután Lechner úrral kijöttünk a cifferi állomásig. Estve Lechner úrnál 
teáztunk. 

7 (K) -— Délre kiért Hieronymi úr is. Délután a Weisz úr sectiójában megnéztük 
a közelében lévő töltést és hidakat, ott volt Gr. Dezasse is. 

8 (Sz) — Délután kimentünk Szered felé. Estve Weis úrnál mulattunk. 

48 Johann Albert Eytelwein (1764-1848) nemet mérnök, 1816-tól 1830-ig (visszavonulásáig) a 
poroszországi építészeti főigazgatóság vezetője; elméleti munkái közt fontos a Handbuch der 
Meehanik fester Körper und der Hydraulik című, melyet első megjelenése (1801) után több-
ször kiadtak, pl. Lipcsében 1842-ben; — a szöveg is valószínűleg c könyvre utal; a többi 
könyvet nem sikerült azonosítanom. 



9 (Cs) — Reggel hazafelé jöttünk. Utunkban a nevezetesebb pontoknál, hidak-
nál megállván, Hieronymi úr mindent megmutogatott. Hieronymi úr nem csak 
mindeneket szívesen megmutogatott, hanem még ebédemet, szobámat, szóval a 
vendéglőbeli contómat is (minden protestátióm dacára is) kifizette. Ma délben is 
magához hívott, hol vele ebédeltem. Azonban inkább ajánlja, hogy más [olvasha-
tatlan szó], ha lehetne a status pályához49 menjek. 

10 (P) -— A másolatokat s a folyamodványt a centralis pályához elkészítettem, 
holnap beadandó. Tegnap estve, mint szintén ma délben is szegény Kiss nálam volt 
ebéden. 

11 (Sz) — Egész nap utánajártam, hogy Bajer úrhoz, a vaspályai főmérnökhöz 
bejuthassak, még a szolgát is 2 húszasig megajándékoztam, de biz én sehogy nem 
juthattam hozzá. Láttam a gúny mosolyt, a hivatalszobában működő és odamentem 
okát megtudó kisebb rendű mérnökök ajakán, s vér futotta el arcomat. Istenem, 
meddig lesz még a magyar saját hazájában annyira idegen! Még ma estve 
quartélyt50 fogadtam a Vörös Ökör megett Gröslinger Gasse nro 658. Weninger 
gyógyszerárusné asszonynál, 4 pengőforint egy hónapra, s még mai nap oda is köl-
töztem, módban, hogy van. Speneder János vendéglöt az Arany Rózsánál leveleim 
iránt, melyek netalán érkeznek, fizettem a Lehnlocajnak3 ' 2 húszast, a szobaleány-
nak 1 húszast. 

12 (V) — Húsvét első napját unalmasan, kellemetlenül töltöttem, mint amily 
rosszul még talán nem életemben, ösmerősimtől, rokonimtól távol, minden családi 
öröm nélkül, szüntelen a célomban való nem boldogulhatás, másfelől a szegény 
Laci öcsém sorsa forogván elmémben. Délben olvasom a Pesti Hírlapból, hogy 
Vásárhelyi meghalt.'2 Hát itt is a sors ellenem dolgozik! Erős reményem volt a Ti-
sza-szabályozáshoz bejuthatni, de eszerént ez is füstbe megy, mint sok más szép re-
ményeim. — Egészen fölvigasztalódtam Hieronymi úrnál, hol még az ebédnél 
ültek odamentemmel. Hieronymi úr neje tüstént megkínált különbféle sütemé-
nyekkel, borokkal. Legalább voltam oly körben, melynek erántami szívességéről 
meggyőződtem. Ott voltak Kováts és Lechner urak nőstől. Hieronymi úr adott egy 
kis bizonyságot, melynél fogva úti levelet nyerhetek. 

13 (H)-—Reggel jókor úti levelet váltottam 1 váltóforint és még aznap délután 2 
óra tájban Bécsbe értem. Délután kimentem a Práterbe. Rettenetes az a nép hullám, 
mely az egész Prátert elözönlötte. Talán 60 vendéglőknél különbféle helyeken s 

49 Azaz „status" vagy „centrális" pálya = a Magyar Középponti Vasúttársaság. 
50 Szállás. 
51 Bérinas. 
52 A hír a Pesti Hírlap 1846. ápr. 10-i számában jelent meg. 



azokon kívül is mindenféle mesterségesen kigondolt mulattató helyeken hinták, 
polyácok, Camera obscurák,33 viaszfigurák, levegői hajózás, vaspálya sat. mind 
tele néppel. Ennyi népről csak fogalmam lehetett, de most láttam először. Elszo-
morodva kellett azonban több trupp34 után ballagtomban hallanom szegény hazám 
gyaláztatását. Egyik az ellen panaszkodik, hogy Pesten közhelyen sem biztos, 
hogy tőle tulajdon nejét erővel el nem ragadják, és ha ellene szól, akkor élete forog 
veszedelemben. A másiknak az nem tetszik, hogy a pozsonyi targoncás, ha egy 
húszast adott neki, még többet kér, holott, úgymond, a bécsi egy-két garast is — 
kiisse die Hande v ie lmahP köszönettel fogad. Én ugyan a bécsi tragernél56 ellen-
kezőt tapasztaltam. Bár hazám gyaláztatása mélyen sértett, hallgattam. „Uram bo-
csásd meg nékiek!" — gondoltam magamban. Estve elmentem az Odeonba 
Fuhrmann Gasse, hol Strauss muzsikált s ott vacsoráltam. 

14 (K) — Reggel elmentem a Polizeiba, útilevelemet visszavettem. Gr. 
Somssich Pongrácoi megkértem, hogy a vaspályáhozi bejuthatásomat eszközölné 
ki. Egy antiquariusnál megvettem ZimpeVs Eisenbahnbau 3 pengőforint és a 
Wien-Gloggnitzi vasút leírását 2 pengőforint. 

15 (Sz) — Meglátogattam Zayt37, voltam vele a Polytechnicumban architectura 
leckén Stummert hallgatni, és chemia leckén levelet írtam. 

16 (Cs) — Voltam Neumannál, kivel estve kisétáltunk a Wasser Glacisra; ő szin-
te a képzetes mennyiségekről dolgozott Gauss munkája után.58 

17 (P) — Voltam Somossyrvíú és Király Károly meglátogatott. Somssichnál is 
voltam, ki még dolgomban semmit sem mozdított. Az orvossággal már három nap 
olta megszűntem élni. 

18 (Sz) — A bizonyítványim másolgatásába kezdtem. A levelet, szüleimhez 
szólót a postára elvittem. Még ma szállást fogadtam József külváros a Glacisra 23 
sz. alatt, hátulsó lépcső 2. emelet 12 ajtó s bele is költöztem. Ma levelet írtam Kiss 
László úrnak is Pozsonyba. 

53 'Polyác' = színész, mutatványos; 'camcra obscura' = sötét kamra, a fényképezés elődjének te-
kinthető optikai eszköz. 

54 Csoport, csapat. 
55 „Sokszor csókolom a kezét" (német). 
56 Hordár. 
57 Talán azonos a Függelékben szereplő Zayjal. 
58 A képzetes (imaginárius) számok problémáját Kari Fricdrich Gauss (1777-1855), német mate-

matikus oldotta meg; a probléma lényege, hogy a negatív számokból nem lehet páros gyököt 
vonni a valós számok körében, ezért volt szükség a „képzetes számok" megalkotására; vö. a 
41. lábjegyzettel. 



19 (V) — Király születése napja.59 A józsefvárosi Glacison nagy paradé volt. 
20 (H) — Zaynál voltam. 
21 (K) — Stummer polytech. professort megkértem a status vaspályához való 

bejuthatásomra nézve utasításért. Azt mondta, hogy menjek Francesconihoz, 
egyedül tőle függ. Levelet írtam Spenedernek, hogy holmimat utánam küldje, 
küldtem is neki ...6Ü váltóforintot. Ma megfürödtem a Császár fördőben. 

22 (Sz) — Ma reggel elfogyott az orvosságom harmadikszor. Mostanában na-
gyon köhögök, nem tudom nem a Jodum miatt-é. Voltam a Bécsi Sparkassénál,61 

Dr Wirth igazgatónál megtudakozandó: nem adnának-é pénzt magyar váltóforintra 
kölcsön. Azt mondta, hogy magyarországira egy krajcárt sem, semmi feltétel alatt. 
Sinánál is voltam, ott is azt a választ kaptam, hogy nem hiszi, hogy Bécsben 6%-nál 
kevesebbre kaphatnék pénzt magyarországira. Voltam Gr. Somssichnál. Azt 
mondta, hogy addig, míg személyesen megkérheti Francesconit, kérjem meg az ő 
nevében is. Levelet küldtem Spenedernek, hogy holmimat küldje fel. 

23 (Cs) — Nem beszélhettem Francesconival, a statuspályák főigazgatójával. 
Otthon a vaspálya kivonatot folytattam. 

24 (P) -— Francesconi kiadta az utat. Elve ellen van, úgymond, valakit fizetés 
nélkül felvenni. 

25 (Sz) — Ma ismét írtam levelet Pozsonyba Kiss Lászlónak, holmim felküldé-
se tárgyában. 

26 (V) — Délután sétálni mentünk Királlyal. Estve Neumannal is találkoztam a 
Wasser Glacison, majd hárman eljöttünk vissza az én szomszédomban vacsorára. 

27 (H) — Elmentem a gloggnitzi és győri pályafőhöz. Ott darab ideig a munká-
lódásokat vizsgáltam, későbben felmentem Schönererhez, de ott még be sem bo-
csátott az inas, hanem, úgymond, nichts da62, sem fizetéssel, sem fizetés nélkül 
senkit fel nem vesznek. 

28 (K) — Elmentem a Sina Budweisi63 pályahivatalához untere Bácker Strasse 
az universitással átellenben. Ok úgymond már bevégezték. Elmentem a centralis 
magyar pályához is. Sigrowszkyval beszéltem, s azt mondta, hogy már 380 mérnök 
van nálok, már nem vehetnek fel. Miután azonban nem egykönnyen engedtem ma-
gamat elutasíttatni, utoljára azt a választ adta, hogy próbáljam május 17. után, mi-

59 Azaz V. Ferdinánd király születésnapja. 
60 A szövegben az összeg helye üresen maradt. 
61 Bécsi Takarékpénztár (németül). 
62 „Nincs itt" (németül). 
63 Budwcis, ma Ceské Budejovicc, csehországi nagyváros; az 1833-ban épített linz-budwcisi ló-

vasút az első ilyen a kontinensen. 



vei akkor lesz a főgyülés Pozsonyban. — Ennyi küzdelmem s költségemnek ily 
kevés vagy semmi sikere, valóban szinte leverő volt. Jovitza úrral találkoztam. 
Még ma estve 6 óra tájban elindultam Pozsonyba Landkutscherrel/14 4 váltóforint-
ért. 

29 (Sz) — Reggel 8 órára Pozsonyba értem, Wolfthaltól gyalog menvén be. 
Weningernéhez mentem elsőben is, de már akkor el volt tőle vive a pakkom, az 
Arany Rózsánál volt már. Gyűlésbe mentem, hol éppen a tegnapi tisztújítással vá-
lasztott tisztviselők eskedtettek föl. Estve színházban voltam. 

30 (Cs) — Gőzhajón visszamentem Bécsbe, délután 2 Vi órakor felértünk. Még 
aznap levelet írtam édesatyámnak és Kossá Ferinek (akinek levele már várakozott 
rám Bécsben), s elvittem Jovitza úr quartélyára Alterfleismark63 z[um] Weisen 
Wolf, de már ma elment onnan Jovitza úr. 

1846. május 
1 (P) — A bécsieknek megünnepelt napjok; ilyenkor a Práterben gyorsfutók 

versenyeznek, úgy tetszik, 20 aranyért már reggel 5 órakor. En elkéstem a kimene-
tellel. Ma oly hideg volt 9-10 óra közt a hó is esett, de nem sokáig. Levelet írtam 
Piringernek. Délután kint voltam a Práterben a kocsi díszmenetet, mely 4 órától 
17-ig szakadatlan láncolatban tartott nézni. 

2 (Sz) — Piringer és Kossá Ferihez írott leveleimet elküldtem, délután kint vol-
tam a győri vaspályánál. 

3 (V) — Gyenisnek és Bubrek Miskának leveleket írtam, délután Király Ká-
rollyal sétálni voltunk. 

4 (H) — A tegnap írt leveleket postára tettem. A házigazdámat ismét kifizettem 
előre, és elindultam gőzkocsin a vaspályán délelőtt; délben Laxenburgban ebédel-
tem, délután kimentem, a Laxenburgi császári kertben minden nevezetességeket 
megnéztem. A Ritterburgban, mely hattyú lakta tóval van körülövedzve, s csak ha-
jón lehet bejutni — láttam igen sok és érdekes régiségeket. Catharina Medicca66 ci-
pője volt a kezemben (nagyon hegyes orrú és hegyes sarkú). Szinte Ferenc császár 
öltönye. Láttam a magyar koronázási palotát, a lotharingiai palotát, törvényszobát, 
a kápolnát — melyek úti jegyzőkönyvembe följegyezvék. Estve Badenbe mentem, 
zur Stadt Wien vendéglőben háltam. 

5 (K) — Déltájban elindultam, [áthúzva: Neustadtban] Lesbaersdorfban le-
szálltam a pályáról, gyalog mentem Bornau parkon keresztül, Solenauban ebédel-

64 Országúti bérkocsis. 
65 Helyesen: Altcs Flcischmarkt. 
66 Medici Katalin. 



tem. Felixdorfban ismét a pályára ülvén Neustadtnál leszálltam, hol még akkor nap 
megnéztem a Sopron felé vivő vaspálya vonalat, és Lichtenwerthnél a Wien vonal-
nak a Leitha folyó fölött való áthozatalát. Estve a Ló vendéglőnél háltam. 

6 (Sz) — Glognitzba menvén vaspályán onnan gyalog felmentem Schott 
Wienen keresztül a hegytetőre túl a stájer határokba. Láttam a grátzi nagy műutat, 
mely tekervényesen visz fel a hegytetőre. Onnan visszajővén Glognitzban háltam a 
Fekete Sas vendéglőben. Még ma írtam levelet a pécs-mohácsi vasútépítő társa-
ságnak, a tervkészítésre concursusomat jelentvén. 

7 (Cs) — A levelet [Neustadtban — áthúzva] Neukirchenben tettem postára, 
frankírozva67, hova gyalog mentem, utamban fűrészmalmot, néhány zsilipet, kő-
puskaporral lövetést megnéztem. Neukirchenben a vaspályára ülvén 1/4 négyre, 
már 1/4 6-ra Bécsben voltam. Egy zseb körírót6,s vettem 1 forint 30 krajcár pengő, 
egy rajzpárnát 40 másikat 24 krajcár pengő. — Visszaérkeztem tehát az utazásból, 
melyben oly mondhatlan boldognak érzettem magamat. A gyalog utazást kedvvel 
könnyen tettem. Mindenütt idegen, s mégis mindenütt oly otthonos voltam, hogy 
midőn egy helységet vagy várost, talán örökre ez életre elhagytam, csak oly 
könnyű érzéssel távoztam tőle, mint midőn otthon a szomszédba megyek által. 
Erősen feltettem magamban pénzt szerezni, hogy nagy utazást tehessek, mégpedig 
többnyire gyalog, igen kevés úti podgyásszal. 

8 (P) — Ismét megkerestem Gr. Somssichot, de nem volt otthon. Azonban én el-
mentem B. Sinához, és annak titoknokához, Schediushoz lévén utasítva, kértem 
oly jegyet, melynél fogva bejárhatnék a műhelybe, és csakugyan kaptam is. Sőt, 
Schedius úr igen derék magyar ember, s még egy levelet is írt Hazwell gyárigazga-
tó angolnak mellettem, melyben kéri, hogy jegyemet adják vissza. Tehát valahára 
csakugyan egy kis részben legalább célt értem; csak kitetszett, hogy magyarral volt 
ügyem. Azt a szíves gondoskodást, mellyel Schedius hozzám viseltetett, soha sem 
fogom elfelejteni, oly nagy benyomást tett rám a sok ellenkező bánásmód tapaszta-
lása. 

Még ma voltam is a gyárban, és egyszerre új világosság tűnt fel előttem. Egé-
szen másképpen, egészen fentebb érzem magamat, mintha bátrabb volnék meg-
küzdeni bármely vállalattal. Elbámultam ugyan a roppant gépezeteken, de 
egyszersmind hamar feltaláltam magamat, minden egyes részekben, úgy hogy an-
nak látása éppen nem az érzést támasztotta bennem, melyet nagy művész hallatára, 
a hegedüjátékot nézve szoktam érezni: nem az elérhetlenség eszméje vert le, ha-

67 Postai szempontból „tehermentesítve", vagyis a díj kifizetését magára vállalva. 
68 Körző. 



nem az önerő kellemes érzet, mely szerént a könyvekben oly bonyolódottan raj-
zolt, előadott tárgyakat itt oly világosan felfoghattam. 

9-16 — Napjaim egyformaságban telnek. Néha el-elmegyek a mügyárba, hol 
közelebb Nagy testvérekkel meg is ösmerkedtem. Ezen derék három testvérek a 
magyar iparmükiállításra egy modellt készítenek. Már 200 pengőforintot, mint 
mondják, kölcsönöztek rá, azonban még legalább 100 pengőforintra lenne 
szükségök, hogy elkészíthessék az iparműkiállítási határidőre. 

9 (Sz) — Neumannt meglátogattam. A Carls és Painigel utcák09 szegeletében 3. 
emeleten lakik. 

10 (V) — Csányinál voltam, kitől egy hídrajzot kaptam is lemásolás végett. 
12 (K) -— A hídmásolással foglalkoztam, amelyet 3 nap el is végeztem. 
16 (Sz) — Költöztem az új szállásra Untere Schleifmühl Gasse nro 782 2te 

Stiege. 
17 (V) — Voltam Hrg. [áthúzva: Licht] Schwartzenberg kertjében. Estvefelé el-

mentünk Királlyal a Wiedeni Színházba, holis három nevezetességeket, úgy mint 
Jenni Lindet, Standieizelt és Titschatscheket énekelni hallottam. Különös érzés lepi 
meg az embert, midőn Lindet fore helyein hallja. Az a magasság és az a felséges pi-
ano úgy tetszik, mintha nagy távolban [áthúzva: Serafok] valami angyali hangok 
lengenének felénk. Ezt csak hallani kell, leírni nem lehet. Átaljában a fő typus, 
mely őtet az eddig hallott énekesnőktől — szeréntem — megkülönbözteti, az a 
lágy, és mégis resonáns70 gömbölyű hang, oly formán különbözőleg, mint 
cremonai hegedűm g-húrja, lágy édes hangja, őtet más hegedűktől kiválasztja. 

18 (H) — Az épületfedelek állása kieszközlésivel (Aufmittelung) foglalkoz-
tam. 

19 (K) — Voltam Kecskés úrnál, ki is adressemet fóljegyzette. 
20 (Sz) — Ma estve kimentünk Zayval és Borossal Mödlingbe Horváthhoz. 

Még aznap kimentünk Bri'ilbe. A Husaren Kapelléhez is felmentünk. Gyönyörű ki-
látás, vadregényes helyek, szép ízléssel épült nyárilakokkal elszórva. Estve galus-
káztunk. 

21 (Cs) — Innep. Mödlingből Helenen Thalon végig Gaadenen Heiligen 
Kreutzon keresztül 6'/2 órai gyaloglás után Bádenbe értünk. Átaljában egész kis 
társaságunk mind szakáll és bajusszal, de különösen Remenik barátunk nagy sza-
kálla, derék termete és sajátságos kalapja annyira magunkra vontuk mindenki fi-
gyelmét, hogy míg az aljasabb nép megállt és bámult, a míveltebb osztálybeli sem 
múlatá el észrevételeit tenni. Egyik azt mondja, nem szeretne velünk éjszaka talál-

69 Helyesen: Karls cs Panigl. 
70 Zengő, fclhangdús. 



kőzni, a másik, egy szép kisasszony: „die sind laute Mahler"'1, mi bennünket igen 
mulattatott. Még ma vaspályára ülvén Mödlingbe visszamentünk. Ott ismét fel-
mentünk a Brülbe. Lejővén este 9 órakor ismét trainre72 ültünk, Bécsbe rándultunk. 
Roppant nép tolakodott a kocsikra. 

22 (P) — Elmentem a centralis pálya titoknokához. Azt mondta, hogy a folya-
modást csak itten adjam be. 

23 (Sz)—A résutos híd elméletével foglalkoztam, folyamodásomat megírtam. 
24 (V) — Király Károlynál voltam. 
25 (H) — A folyamodásomat ma délután bevittem a Bureauba. 
26 (K) — Voltam Gr. Zichynél, ki azt ajánlotta, hogy Pesten keressem meg, hová 

ő lemegy június 12-14-án, tehát elhatározottan én is lemegyek Pestre június 14-én, 
úgyis akkor telik ki a hónapom. Ma voltam physica leckén. A tudományvágy oly 
erősen föltámadt bennem, hogy ha módom volna benne, kész lennék ma kezdeni 
újra az oskolákat. Levelet írtam szüleimnek és Gyenisnek, és postára tettem. Estve 
a Belgrádhozi serházban sereztünk. Király nem volt hon. 

27 (Sz) — Deáknak levelet írtam, s postára is tettem. A rézsútos hidakon studí-
roztam. 

28 (Cs) — 31 (V) — A rézsútos hidakon dolgoztam. 

1846. június 
4 (Cs) — Egy program szerént való 2 emeletes ház tervével foglalkoztam. 
5 (P) — Deáktól levelet kaptam. 
8 (H) — Medárd napja. Ma esett az eső. Ideje is, mivel minden öszveaszott a 

hosszas szárazság miatt. 
11 (Cs) — Úr napja. Én bent a városban, esőben, Stock am Eisen piacon, későb-

ben a Carinthi út elején állván mindent láthattam.7" Legfeltűnőbbek voltak a csá-
szárnék és udvari dámák hosszú schleppjök,74 inasok által vitetve. Lapokat lehetne 
betölteni ezen menet környülményes és részletes leírásával, azonban most időm 
nincs ezekkel foglalkozni. 

13 (Sz) — Ma osztogatták a Ferenc császár szobra leleplezési ünnepélyére való 
jegyeket. Rettenetes volt a tolongás, a nép csak hullámzott, mint a hab. A középen 
lévők nem állottak saját lábaikon, hanem inkább függöttek. Gránátosok állották 

71 Kb.: „tisztára úgy ncznck ki, mint a festők" (németül). 
72 A korabeli német angolból átvett szava a vasútra. 
73 Stock im Eiscn Platz, illetve Kárntcr StraRc. 
74 Uszály. 



körül a bemeneti tért. Egyikét ezeknek egy polgári penicilussal0 megszúrta, má-
siknak a patrontásába76 tüzes taplót tettek, de veszély nem történt emiatt egyéb, 
mint hogy a fejét beverték a szúrónak. Mondják, három maradt volna halva, azon-
ban nehezen igaz. Én a honfi gránátosoknak tudván a nyelvükön, a későbbi tolon-
gástól megmenekedtem és az elején még bejuthatván kaptam jegyet. Csupa víz volt 
ingem, gatyám. [áthúzva: Hazamenvén megfú...] Ily tolongásban még a Pest me-
gyei tisztújításkor sem voltam.77 

16 (K) — Ma volt a Ferenc szobra leleplezése. Állások voltak a Burg piacon kö-
röskörül. Tribun, melyek telerakva nézőkkel, azon belől [áthúzva: galériák] 
parterre,78 melyen én is voltam, s legbelől az [áthúzva: oszlop] szobor korlátokkal 
körülvéve. A szobor függönyökkel volt körülvéve. 10 órakor kezdődött a díszko-
csik menete, melyen a legkülönbözőbb gálákban a főrendüek az udvarba jöttek. 
Legérdekesebbek voltak a spanyol costümű kocsisok, kengyelfutókkal, egyike pe-
dig magyar mágnásé lehetett, mivel huszár is állott a bakon. 1 l-re jött ki a császár a 
főrendüekkel a templomi ünnepély végeztével a számára készített balconra. A nép 
vivát kiáltással fogadta. Az udvari énekesek éneklésök végeztével, Metternich 
őfelsége eleibe lépett, és egy beszédet olvasott, de melyet teljességgel nem lehetett 
hallanunk. Erre őfelsége szintén olvasott valami választ. Ezután egy intésre a füg-
gönyök leeresztettek, s a szobor le lön leplezve. Az öreg császárné alkalmasint sírt, 
s indulatos kézjárásokkal mutogatott a szobor felé. A császár és császárné megcsó-
kolták a kezét az anyacsászárnénak. Ezt követte a templomi ceremónia, melyet 
éneklés kezdett és végzett, 101 ágyú lövésekkel. Ezután defilíroztak79 a fejedelem 
előtt a polgári őrsereg több regimentjei, mint szintén a Bécsben tartózkodó katonai 
regimentek is. Ezzel vége lőn az ünnepélynek. 

A szobor postamentje (állványa) északi oldalán írva áll: Imp. Francisco I. Pio 
Justo Forti Pacifico, Patri Patriae Augusto Parenti Ferdinandus I Austriae Imp. 
MDCCCXXXVI. A déli oldalon Amorem meum Populis meis.80 Az állvány négy 
sarkán négy colossális allegoricus képletek állnak. A Piust egy imádkozó nő kezé-
ben kereszttel, a Justust egy nő mérő serpenyővel, a Fortist egy nőkép pajzzsal és 

75 Zscbkcs 
76 „Patrontáska", vagyis lőportartó táska. 
77 A Pest megyei tisztújítás 1846. áprilisban zajlott (tehát Pápay pesti tartózkodása idején); a je-

lenlévők nagy számát a Pesti Hírlap az eseményről beszámoló cikke is említi. 
78 Földszinti, alsó sor. 
79 Elvonul, tisztelegve. 
80 „I. Ferenc császárnak, a kegyesnek, igazságosnak, erősnek és békésnek, a haza atyjának, mél-

tóságos apjának I. Ferdinánd, Ausztria császára. 1836." 



vastag barkocás bottal, Hercules bottal, a Pacificot egy nő egy kezében fegyvert, 
másikban olajágat tartva ábrázolják. Magán az állványon köröskörül féldombor 
képek állanak s a szobor közepén van felemelkedve lepelben vagyis pongyola 
mantillban, egyik kezével a Burg-felé mutatva. Estve Neumann úr nálam volt, s el-
mentünk együtt fagylaltra. 

17 (Sz) — Reggel össszepakoltam Pestre vagy talán elébb Neustadtba indulandó. 
19 (P) — Reggel jókor elindultunk Zay, Boros, Domby, Csányi társaságában a 

soproni pályának építéseket megnézni. Mind Stephani, mind Samek urak igen szí-
vesen láttak bennünket, s mindent megmutogattak. 

20 (Sz) — Az éjjel Sauerbrunnál szénán háltunk. Jókor elindulván Neustadt ne-
vezetességeit is megnéztük és még délre Bécsbe értünk. 

21 (V) — Az éjjel igen rosszul voltam, gyomrom fájt, többször hányhatnám 
volt, s véghetetlen izzadtam. Reggel hasmenésem volt. Csányi Dániel és Horváth 
László nálam voltak, kiktől elbúcsúztam. Horváth Lacinak odaadtam 1. Maxenczi 
kőhíd rajzot, 2. a rézsútos boltozatok rajzát és lefejtését, oly feltétellel, hogy majd 
hazakiildje. Öszvepakoltam, még ma Pozsonyba utazandó. El is mentem Pozsonyba. 

22 (H) — 23 (K) — Elmentem Nagyszombatba. Délben a hideg kilelt. 
Hieronymi úrral együtt voltam. Szeredre is elmentünk. 

24 (Sz) — Harmadnapos hideglelésem van. 
25 (Cs) — Gőzhajóra ültem. A pakkomat azonban külön feladtam, hogy küldjék 

utánam. Estve Pestre értem, Kossá Ferihez szálltam. 
26 (P) — Reggel jókor ismét hajóra ültem és estve Mohácsra értem (a hajón ma 

volt a hideglelésem napja és lelt is). Mohácsról T. Grabarits úr vitt haza Siklósra, 
nála is háltam. 

27 (Sz) — Hellerrel orvosságot rendeltettem és haza mentem igen rossz szín-
ben. Édesanyám sírva fogadott, mert Laci öcsémet azalatt, míg távol voltam, elte-
mették. Szegény Öcsém! Érezted te azt, azért váltál el oly nehezen tőlem elmen-
temkor. Rövid volt a pálya, melyet futottál. Korán kitépett a halál szüleid s testvérid 
szerető köréből. 16 éves ifjú és meghalni — szegény Albert öcsém is ily életidőben 
költözött el. Egy sírban fekiisznek mindketten. 

28 (V) — A hideg ma még kilelt. 
29 (H) — Bementem Pécsre. A Hieronymi úr által küldött levelet átadtam 

Czinderynek. 
30 (K) — Vasúti gyűlés volt. 

1846. július 
1 (Sz) -— A hideglelésem elmaradt. 



2 (Cs) — Obadichnál megbíztam egy kvelkert 15 pengőforint, egy nadrágot 6 
forint 45 krajcár pengő, egy köpönyeget 14 pengőforint. 

3 (P) — Hazamentem. 
6 (H) — Itthon voltam, az amerikai híd mintáját készítettem. 
7-25 — Harkányban vettem 12 fördőt. 
26 (V) — Bementem Pécsre a holnap kezdődő megyei gyűlésre. Délután a hideg 

kilelt. 
27 (H) — Hieronymi úr és Lechner urak megérkeztek. Délután vasúti nagygyű-

lés volt Czindery elnöklete alatt. Hieronymi úr azt ajánlotta, hogy először általáno-
san futólag libellartassák meg az egész vonalat, hogy abból felüleges költségvetést 
készítvén látni lehessen, hogy megérdemli-e a részletesebb tervkészítést. Estve a 
munkára Lechner úr pauschale szerént81 200 pengőforint és én 100 pengőforint fi-
zetés mellett lettünk megbízva. 

28 (K) — Hieronymi úr elment, engem a hideg ma is kikelt. Ma bent volt édes-
atyám is. 

29 (Sz) — Hánytatót és Chinát vettem be Bandler úrtól. 
30 (Cs) -— Kimentünk gyalog Üszögig. 

1846. augusztus 
3 (H) — Elkezdtünk munkálódni a vásár állásnál. 
5 (Sz) — Imrétől kaptam levelet egy váltóval 48 pengőforintról. 
6-12 —-A libellálással foglalkoztunk. Jovitza úrtól megkaptam a committált 

Bernoulli Dampf Maschinen Lehrét.82 

15 (Sz) — 16 (V) — Innep. Bolyban voltunk Mesterházi tiszttartó úrnál. Ma te-
mették Bundalla sellyei mérnököt. Én Pécsre mentem. 

20 (Cs) -— Én ma [áthúzva: Pécsre] hivatalos voltam Mesterháziékhoz Bolyba, 
azonban körülményim nem engedték elmenni. 

22 (Sz) — Egészen elvégeztük a lejtmérési munkálatokat. 
24 (H) —- Sírásai úrhoz Lechner úr levelet írt, melyben (meg lévén az előtt bízva 

valamely mérnök ajánlásával) engem ajánlott. 
25 (K) —- Jager beváltotta az Imrétől küldött 48 pengőforint váltót. 
26 (Sz) — Estve a Casinóban mulatság lévén ott voltam Lechner úrral. 

81 Átalányban. 
82 Committálás, commissio: megbízás, megrendelés; a svájci Bernoulli család tagjai között többen 

jelentőset alkottak a természet- és műszaki tudományok területén a XVII-XIX. század során; itt 
valószínűleg Christoph Bcrnoulliról (1782-1863) van szó, aki a gőzgépekkel foglalkozott. 



27 (Cs) — Felvettem s Lechner úrnak átaladtam 200 pengőforintot mint 
munkadíjt és 53 pengőforintot mint útiköltséget. Délután kimentünk Terehegyre, 
hova estve későn értünk. 

28 (P) — Délután elindultunk. A siklósi várat megnézvén estve Villányba értünk 
s ott háltunk. 

29 (Sz) — Lechner úr villányi fehér butellia borokat vett, 25 darab egy ládában, 
darabja á 20 pengőkrajcár, a láda 40 pengőkrajcár. Délre Mohácsra értünk, hol én 
elváltam Lechner úrtól, kivel eddig mint sokoldalú míveltségű, gyengéd társalgású 
s igen jószívű, tiszta charakterű emberrel, sok kellemes órákat töltöttem. Boldog-
nak tartanám magamat, ha valaha a sors vele közelebbi érintkezésbe hozna. Én dél-
re még Kölkedre mentem. 

30 (V) — Reggeli 9-10 órára Bolyba mentem, hol is sellyei uradalmi mérnöksé-
gért való folyamodásomat Strásai úr írnokának átaladtam, magam pedig még délre 
Villányba értem, hol is Zsuzsi nénit, ki Julcsa és Marival Terehegyre jöttek, bevár-
tam. Mentünkben Harkányban fürödvén estve Terehegyre értünk. 

31 (H) — Édesatyám ma celebrálta nevenapját. Voltak sok vendégek, volt kü-
lönbféle bor és sokféle étkek. Imre öcsém levelét olvastam, melyben Laci 
epitaphiumára83 való verseket is küldött. 

1846. szeptember 
1 (K) — A néniék ma reggel mentek vissza. Szabó Péter pedig Viszlóból 

visszajővén nálunk volt. Délután Harkányba átmentünk. 
2 (Sz) — Olvasgattam. 
3 (Cs) — Detto. Estve felé Belevári bácsi pince-fa^adejához84 fogtam. Már 

most várom Strásai válaszát a sellyei uradalmi mérnökség tárgyában. 
4 (P) — A faiadét elvégeztem. 
5 (Sz) — Este eljött Palcsi és Soltra Alajos Debrecenből. Hoztak leveleket is 

Imrétől. 
6 (V) — Reggel átjött Belevári és Tót Ferkó, s elmentek Egerágva Vlassits plé-

bánoshoz a kertjét megnézni.83 

83 Sírfelirat. 
84 Homlokzat. 
85 Haas Mihály a megye legkiválóbb gyümölcsncmesítői közt említi Vlassits egerági plébánost 

és az akkori tcrchcgyi lelkészt, vagyis Pápay apját; utóbbit a Magyar Gazdasági Egyesület 
ezüst érdcmpénzzcl tüntette ki a gyümölcstermesztésben mutatott példamutató aktivitásáért és 
oktató tevékenységéért (BML közgy. jkv. 1845/2706). 



7 (H) — Édesatyámék átmentek Csarnotába Nagy Évát, JeremiásnéX temetni.86 

Én este felé átsétáltam Viszlóba, három különféle pince-fa^ade-okat vivén ma-
gammal. 

8 (K) — Elmentünk Gyüdre, s ott meglehetős társaságban ebédelvén Bekő bá-
csinál, estve hazasétáltam. 

9 (Sz) — Hartmannal foglalkoztam, mint szintén Bozzissal. 
10 (Cs) — Bernoulliből kivonatot kezdtem. Ma estve 10 órakor halt meg a sikló-

si bácsi. Estve Kosina nálunk szállt. 
11 (P) — Édesanyám bent volt Siklóson. 
12 (Sz) — Édesatyám Pécsre ment. Munkálatimat (Bernoulli) folytattam, mint 

szintén Bozzist. 
13 (V) — Délután bent voltunk Siklóson Kossá László esperes temetésén. Ott 

voltak öregatyám és anyám is, kik osztán Terehegyre eljöttek. 
14 (H) — Elmentünk Csehibe névnapra. 
15 (K) — Reggel 5 óra tájban Pécsre indultam, hol is vasúti gyűlés volt. Igazga-

tó ülés Majláth elnöksége alatt, melyből a földek, anyagok és napszámosok árát ki-
mutató oklevél (melynek szerkesztése reám és Hainer Ignácra bizatott) Hierony-
mihez fel lőn küldve. A vitelit Majláth vállalta magára. Czindery is jelen volt. Nagy 
Imre jegyző lemondott. Strásai úrral is beszéltem. Megkaptam a sellyei mérnök-
ségre való folyamodásomra adott indorsátát87 is, melyben felvétetésem tudtomra 
adatik. Ez a napló tanúságot tehetne arról, mily kéntelenségben voltam egy-
szer-másszor, kivált midőn Kanizsán jártam. És mégis, ajelen szerencsém nem tar-
tom nyereségnek reám nézve. Talán nagyszerű jő vömnek vágtam el ezáltal útját, 
azonban legalább bárminő csapás esetére biztosítva vagyok. Jágertől a vasúti mun-
kálatomért járó 100 pengőforintot felvettem. 

16 (Sz) — Kontseknél voltam. 
17 (Cs) — Obadich a köpönyeget 25 pengőforintra számította, holott előbb 14 

pengőforintba alkudtam. 
18 (P) — Megfogadtam Kováts József Abschidos88 katonát inasomnak, 60 vál-

tóforint évi bér, és egy téli, egy nyári öltöző-koszttal. 
19 (Sz) — Délben hazaindultam. Ma a casinói illetéket is befizettem. 

86 Jeremiás (akkor mint vajszlói lelkész) és felesége 1825-ben Pápayék Albert fiának születése-
kor kcrcsztszülci lettek. 

87 Indorsata: „hátiratilag", vagyis a beadott kérvény hátoldalára írt válaszban. 
88 Azaz 'obsitos', tehát leszerelt katona. 



20 (V) — Elmentem Nagybólyban a grófnál tisztelkedni, mit is a gróf otthon lé-
vén, szerencsésen elvégeztem. A tiszttartóék szívesen láttak. Estve hazajöttömben 
Kádas Pál úrnál bent voltam. 

21 (H) — Sellyében voltam, hol ma éppen makkárverés volt. Ott voltak Strásai 
úr és neje, Bencze, Csébi, Ország. Voltam az özvegy mérnöknénél is leendő szállá-
somon. Október elején fogok hivatalomba beállani. Estve későn hazaértem. 

22 (K) — Újságot olvastam és levélírásokhoz kezdtem. 
23 (Sz) — A levélírásokat folytattam Imrének. 
24 (Cs) — Levelet írtam Lechner úrnak. Délután Viszlóban voltunk édesapám-

mal. 
25 (P) — Délelőtt Siklóson voltam. Vettem Englnél 1 vég = 261 rőf honi vásznat 

11 pengőforint, 4 fehér zsebbelit á 1 forint 6 krajcár váltóforint, egy selymet 3 vál-
tóforint, két inget. A kasznár kisasszonyoknál hagytam varrni darabját á 3 váltófo-
rint. 

26 (Sz) — Leveleket írtam Wavreknek, Hevessynek, Budaynak, Pap Áronnak, 
Blahunkának és mindezeket átaladtam holnap Siklósra viendőket. 

Sellyei fizetésem: 
lakház Sellyén 
készpénz 400 váltóforint 
200 font marhahús 
100 font borjúhús 
50 font öntött gyertya 
2 hízott sertés 
1 süldő sertés 
18 pozsonyi mérő tiszta búza 
25 pozsonyi mérő rozs 
24 pozsonyi mérő csutás kukorica 
1 pozsonyi mérő borsó 
1 pozsonyi mérő lencse 
100 font kősó 
12 pozsonyi mérő ocsú 
24 akó ó fehérbor 
12 szekér széna 
200 fej káposzta 
20 öl kemény tűzifa 
szabad legeltetés 4 tehénre, 4 borjúra, 20 sertésre 



Ezenkívül Strásai úrnak előadása szerént az accidentia89 majd 400 váltóforintra 
megy. Jovicza úrnál, ki ma indulandó Bécsbe, fizettem 20 pengőforintot avégett, 
hogy hozza meg a nagy Jendlt 16 pengőforintért és kis Jendlt 6 pengőforintért. 

27 (V) — Obadichtól egy mellényt megkaptam s a leveleket elküldtem postára. 
28 (H) — Bernoullit olvasgattam, mint szintén Bozzist. 
29 (K) — Detto. Egy hivatalos levelet is kaptam, mely szerént október 10. nap-

ján reggel 8 órakor Mindszenten kell lennem. Újságot is kaptam. 
30 (Sz) — Bernoullin dolgoztam. 

1846. október 
1-2 (Cs-P) — Detto. 
3 (Sz) — Pécsre édesatyámmal bementünk. Sauska licitatióján90 vettem egy író-

asztal secretert, egy nyoszolyát s fírhangot. Délután visszajöttem Terehegyre, Józsi 
inast is magammal kihozván. T. Békássy sellyei tiszt, úr által Hölzl tiszttartó úrnak 
levelet írtam. 

4 (V) — Communicáltam. Kocsit küldtem Pécsre a bútorokért. Délután a szőlő-
be kimentem. Ui. a kocsistól Kosina mérőasztalát is beküldtem. Tegnap hallottam 
Németh Péter úrtól, hogy szegény Kis András91 meghalt. Béke hamvaira — én igen 
jól emlékszem felőle. 

5 (H) — Bozzi és Hydraulica voltak foglalkozásom tárgyai. Délután megérkez-
tek Pécsről a bútorokkal legényem Bálás Jancsival, mint szintén a sellyei kocsik is, 
három hosszú kocsi. Én felpakoltatván még aznap 5 óra tájban kedves szüleimtől 
érzékeny búcsút vévén, elindultam. Éjfél után 1 óra tájban szép holdvilágos éjjelen 
megérkeztem Sellyébejövendő lakhelyemre. 

Tehát a jó Isten csakugyan gondoskodott rólam. Nem kívántam soha többet, mit 
hogy 30 éves koromig bizonyos statióba jöjjek. Most járok életem 30. évében, tehát 
e tekintetben vágyam bétölt, azonban eddigi megkötetlen szabad létemnél fogva 
módom volt időmet tapasztalatim nevelésére fordítni, mi által boldognak érzem 
magamat azok felett, kik prosai munkálatokkal lekötve lévén, ezen esmeretek nél-
kül örökre ellenni kéntelenek. 

6 (K) — Estve levelet kaptam hivatalosan Kerese úrtól. 

89 Mellékjövedelem. 
90 Ti. a Sauska Kercsztély alispán csődjét követő árverésen (ld. a Függelékben). 
91 A térségben legalább két, Pápay ismeretsége szempontjából szóbajöhető Kiss András is élt: a 

dárdai uradalom mérnöke, valamint a csurgói gimnázium volt tanára (1826-1831), aki a köze-
li Nagytótfalu lelkészének, egyben az egyházmegye alcspcrcsénck lányát vette feleségül 1831 
júliusában. 



7 (Sz) — Kimentünk Hölzl tiszttartó úrral Gilvánfára a határszélt felkeresni s a 
mappa szerént kitűzni. 

8 (Cs) — A cancelláriában találtató mérnöki irományokat, mappákat és 
mérszereket Lehner controllor írnokkal inventáltuk. Az asztalost előhívatván meg-
bíztam némely bútorok iránt. 

9 (P) — Elmentem Gilvánfára, hol délre szinte megjelent Kerese físcalis úr. 
Délután elmentünk a természettel jobban megesmerkedni, s onnan Kisasszonyfára 
a plébános úrhoz, s ott háltunk. 

10 (Sz) — Reggel jókor Mindszentre mentünk, de a vicispán úr el nem jővén, a 
határjárás elmaradt. Zsoldossal és Nagy Sándorral öszvejöttem. A parapluimat92 

elvesztettem, de utánaküldvén egy gyereket csakugyan megtalálta. Délre hazajöt-
tem Sellyébe. Estve elmentem Fazekas bácsihoz, Dani bácsihoz és a tiszteletes-
hez. 

11 (V) — Levelet készítettem T. Strásai úrnak, s át is adtam tiszttartó úrnak el-
küldés végett, mind szintén Imre öcsém levelét Soltrának. Délután kasznár úrnál 
voltam, azután a praterben Lehner úr meghívására. Ma készületeket tettem, hogy 
holnap Gilvánfára mérni mehessek. A bogdásai plébános úr szerdára meghívott. 

12 (H) — Elmentem Gilvánfára, a peres szigetek közül egyet felmértem, azon-
ban a Zsámony szigetekben, víz lévén körültök, be nem mehetvén. Délután egy más 
kanálist is megnéztem s hazajöttem. Ott volt a kisasszonyfai plébános úr is délután. 

13 (K) — Levelet írtam Neumannak a Fekete-víz tervért, mint szintén Nagy 
Sándornak is, hogy határidőt tűzzön ki a kanális kitűzésére. Soltra nálam volt bú-
csúzni, elmenendő még ma. 

14 (Sz) — Elmentem Bogdásába tiszttartó úrral együtt a plébános úrhoz. Ebé-
deltünk, s délután kártyáztunk, leginkább a szigeti káplán erős kívánatára. Nyertem 
2 pengőforintot. 

15 (Cs) — Délután számtartó úréknál voltam látogatóban. Meghívtak szombat-
ra ebédre. Újságokat küldött a tiszttartó úr, azokat olvasgattam. 

16 (P) — A Pesti 11 íradóból93 a Duna-Tisza-csatorna ügyében kivonatot csinál-
tam. 

17 (Sz) — Délelőtt tisztiszék volt, melyen én is jelen voltam, s a sellyei urada-
lom 5 kerülete tisztjeivel megesmerkedtem. Pap Árontól levelet kaptam és vála-
szoltam is rá ma. Ebéden számtartó úrnál voltam, hol is délután, Hunkár is 
megjővén, darabig mulattunk. 

92 Esernyő (franciául). 
93 A Budapesti Híradó felkért külföldi szakértők hozzászólásait közölte 1846. augusztusában; ld. 

még 1846. október 30. 



Horváth Emma ka.94 iránt komoly nézetek kezdtek bennem keletkezni. Eddig 
természetesen nem lévén oly helyzetben, nem is támadt bennem egy hölgy iránt is 
oly érzés s oly nézet, hogy nőmül venném, tehát H. E. az első. Nem tudom, a jöven-
dő mit hoz. 

18 (V) — Délelőtt a bogdásai plébános úr nálam volt. Délután tiszttartó úréknál 
voltam, hol a fővadászné asszony, Mitterpacherné és Hupkáné is voltak. Estvefelé 
a kertbe mentünk, a Györgyikéket95 megvizsgálandók. 

19 (H) — Délelőtt a fővadász úrral a kákicsi határba kimentünk a szántóföldeket 
az erdőktől elválasztó határzó árokvonalnak kikeresése s mutatása végett. Ma reg-
gel Lehner úr Pécsre menvén, egy levelet küldtem tőle Gedusnak. 

20 (K) — Vertike felé voltam, Lottner Vitustól átalvenni egy kanális részt. 
21 (Sz) — Tapolcára indultam Vitussal (Faitli). Terehegyet útbaejtettem, de 

szüléim Kölkeden voltak. Délután a vörösi erdőt körülmértem. 
22 (Cs) — A vörösi erdő hátralévő részét mértem, a kanális téri mélyét kiszámí-

tottam. Az ispán úrnak a napóráját a meridianusba igazítottam.96 

23 (P) — Hazafelé Terehegynek jöttem. Csak édesanyám volt hon. Elhoztam 
néhány üngöt, ágyterítőt és ablakfüggöny őket. Neumannál bent voltam. Délre ha-
zaértem Sellyébe. 

24 (Sz) — Úriszék ma is tartott. Délben a számtartó úrnál ebédeltem. Délután 
Kerese úrnál voltam. Lottnernek elkészítettem az árok átvételi irományt 20-ára da-
tálva. Imre levelét a csizmával és cipővel megkaptam. Kedvetlen vagyok a tojás 
[olvashatatlan szó]... — Jovicza úr meghozta a Jöndelt, de a Nagy Jöndelben 73 
Folio táblából csak 32 volt. Szerencsére sellyei boltos Lövi Bécsbe felmenvén, őtet 
megkértem s szives volt magára vállalni ezen hibának ott fent leendő kiigazítását 
eszközölni. Mint szintén Littrow-féle kalendáriumot97 is committáltam. 

25 (V) — Reggel templomban voltam. Délben a fővadász úrnál ebédeltem nagy 
társaságban, hol is egy vadász iijú felszabadult, némely physicai s erdészeti s vadá-
szi tanulmányokból kikérdeztetvén. Estve is ott mulattunk, egész éjfélig táncol-
tunk sat. 

94 „ka." = kisasszony; Horváth József uradalmi számtartó lánya. 
95 A németül és latinul georgina néven ismert közép-amerikai eredetű díszvirág, melynek egyik 

változata a ma ismert dália; Id. 1846. okt. 26. 
96 Betájoltam. 
97 Valószínűleg Joseph Johann von Littrow (1781-1840), csehországi szülctcsü osztrák csilla-

gász Kalcndariographic című könyve (Bécs, 1828); a szerző 1819-től a bécsi egyetemen a 
csillagászat tanára és a csillagvizsgáló igazgatója; művei nagy része népszerűsítő jellegű, pl. a 
Dic Wundcr dcs Himmels címűt (első megjelenés 1834-1836) a század végéig többször újra 
kiadták. 



26 (H) — Reggel jókor felkeltem Pécsre menendő. Pontban délre Pécsre értünk 
tiszttartó úrral, s megértvén, hogy Liszt Ferenc európai hírű zongorás most 12 órakor 
produkálja magát a Hattyú teremben, oda siettünk, Parterr 1 forint pengő. Valóban le-
írhatatlan ügyesség. Mintha nem is zongorán, hanem valamely vonós instrumentu-
mon játszott volna, úgy öszveolvasztotta, s csúsztatta a hangokat. De hát az igazi 
műértők minő lelkesedéssel hallgatták, mivel játéka nagyszerűségét csak azok fog-
hatják fel igazán, kik magok is csaknem virtuózok — Ruszke és Gr. Schmidegg. 

Délben a Casinóban ebédeltem, délután a Gyümölcs és Georgina kiállítást98 

megtekintettem. Csorba főmérnöknél voltam, de maga nem, csak neje volt otthon. 
Horváth tiszttartó leányát ajánlotta. Strásai úrnál is voltam, ki a virágosx malom 
tárgyban kiküldött. Estve Gedusnál az írnokok félittasan mulattak. 

27 (K) — Délelőtt a Nádor vendéglőnél kávéztam. 10 órakor Fekete-víz szabá-
lyozási gyűlésben voltam. Délben Gyenis úrnál ebédeltem s délután még haza is 
jöttem. Megvettem Stampfert" és Heidert. 

28 (Sz) — Újságokat olvastam. 
29 (Cs) — Detto. 
30 (P) — Detto és kijegyeztem némelyeket, jelesen Horváth József duna-tiszai 

csatornájáról, és Delytől a Lajos Canalisról.100 Ma különösen érzem, hogy a jobb 
ágyékomban valami unatkozott fájdalom van. Talán a D. akar kiütni, mi talán nem 
volna rossz. Éppen ma van egy éve, hogy kezdődött Szekcsőn, de akkor el lett hajtva. 

1846. november 
1 (V) — Fazekas nálam volt. 
3 (K) — Elmentem tiszttartó úrral Tapolcára. Délre Terehegyre mentünk s ott 

ebédeltünk. Tapolcán voltam -— a pincemester, Buchhalter101 és Laczkovits is. 
4 (Sz) — Átalmentem Villányba, hol a rétöntözést megnéztem, s onnan Virá-

gosra. Estve Jiirsz molnárnál háltam. 

98 Taitl Fcrcnc pccsi kereskedő (1848-ban a választott község szószólója) virágkcrcskedclcmmcl 
is foglalkozott, kertjét a kortársak a város egyik látványosságának tartották. 

99 Stampfcr, Simon von (1792-1864), a bécsi politechnikumon a gyakorlati geometria tanára 
(1825-1848), a Magyar Középponti Vasúttársaság igazgatósági tagja; 1846-ban jelent meg 
Theoretisch-Praktischc Anlcitung zum Nivclliercn c. könyve. 

100 Horváth József Hont vármegyei főmérnök cikksorozata a Budapesti Híradóban jelent meg 
1846. szept. 20. és okt. 9. között, és a Bcszédcs-félc Duna-Tisza-csatorna terv bírálatára fel-
kért külföldi szakértők nézetei közül az azt támogatók mellett érvelt. A Lajos-csatorna 
1836-1845 közt épült meg Bajorországban és a Dunát kötötte össze a Majnával. 

101 Számvevő (németül). 



5 (Cs) — Átalmentem Bolyba. Voltam T. Strásai úrnál is. Délután egy Juvelir102 

lévén ott, én is átalvettem Laczkovitstól egy gyűrűt 10 pengőforintért. Még aznap 
elmentem Kövesdre. 

6 (P) — Dologhoz fogtam a borjádi malomnál. NB. tegnap átalvettem Kerese 
úrtól a borjádi, kis- és nagybudméri mappákat és földkönyveket. 

7 (Sz) — Munkámat folytattam s egy kocsit rendeltettem Sellyére a mérő aszta-
lért. 

8 (V) — Bolyban voltam. 
9 (H) — Munkámat folytattam. A kisbudméri bírónál ebédeltem. 
10 (K) — Munkámat folytattam. A borjádi molnárnál ebédeltem. 
11 (Sz) — Ma munkámat bevégeztem, egész a virágosi-villányi útban lévő hi-

dakig lelibellalván. 
12 (Cs) — Hazamentem Sellyére. Terehegyen ebédeltem. Édesapám adott 100 

váltóforintot kölcsön és az óráját. Édesanyám egy dunnát és párnát. 
13 (P) — A mappa készítésével foglalkoztam. Ma átvettem özvegy Bundalláné 

asszonytól azt a tehenet, mely Soltráé volt 100 váltóforintért, mely pénzből megad-
tam 50 váltóforintot. 

Egyszersmind a kosztra nézve is tisztába jöttünk: ő bent marad a kvártélyban ta-
vaszi Sz. György napig, én pedig fizetek magamért és legényemért hónaponként 10 
pengőforintokat és egy mérő rozsot. 

14 (Sz) — Ma éjjeli 12 óráig munkálkodván mind a mappát elkészítettem, mind 
a főispánnak a resignatiót. 

15 (V) — Reggel 6 óra előtt elindulván, 9 óra után Pécsre értünk, együtt 
Bundalláné asszonnyal. A dirigens úrnak a mappát bemutattam, onnan Csorba úr-
hoz vittem s ott hagytam. Gazdasági gyűlésben voltam. Estve színházban voltam. 

16 (H) — Resignatiómat a főispánnál beadtam. Megyegyűlésen voltam. Dél-
után vasúti gyűlésen, hova Hieronymi úr a költségvetést nem küldte be. Estve 
Hölzl tiszttartó úrral, ki szinte bejött, találkoztam. 

17 (K) — Reggel elindultam Pécsről, délben hazaértem. A legényemnek vettem 
nadrág, dalmány és mellénynek való posztót, magamnak nyakkendőket, sapkát, 
mint szintén Weidingertől Moseleg Mechanicát. 

18 (Sz) — Olvasgattam. Még ennyi időre ritkán vagy talán sohasem múlt el a 
poll. [?] Azt hiszem, ha megházasodom, az egészségem e tekintetben helyreáll. 

19 (Cs) — Gilvánfára mentem s az árkot kimértem és libelláltam. Délután a 
mesterembereket behívattam az alkutételre az isztárax ház iránt. 

102 Ékszerész (németül, helyesen Juwelicr). 



20 (P) — Itthon voltam, olvasgattam. 
21 (Sz) — Tisztiszéken voltam s délben a számtartó úrnál ebédeltem. Ma vettem 

ki papírost számtartó úrtól. A mesteremberekkel szerződtem és Strásai úrnak egy 
levelet is írtam. 

22 (V) — Templomban voltam. 
23 (H) — Kis Csányban s Oszróban voltam délelőtt. Voltam Szalai Antalnál is. 

A remanentiális103 rétek kimérésével felhagytam. 
24 (K) — A kákicsi útfélen ásott árkokat sat. mértem fel s vettem által. Estve 

Dammnál preferancoztunk.104 

25 (Sz) — Ma reggel — bár kissé esett az eső — elmentünk Zsitaberdára, az 
erdőinspectorné asszony Katalin nevenapjára. Több Lippa urasági tisztek10^ voltak 
jelen. Egész éjszaka táncoltunk. Voltak néhány szép asszonyságok — a fiatal és 
mívelt Harantsikné sat. és szépleányok. A házi kisasszony a vígszeszély megteste-
sülve és nem míveltség nélkül, mit az énekbeni jártassága, szavaláshozi fogékony-
sága sat. tanúsít. Sajnálom, hogy némely észrevételeimet éppen nincs időm 
följegyezni. 

26 (Cs) — Reggel hazajöttünk. Tiszttartó úr a fekete nadrágomat elhozta 
Obadichtól. 

27 (P) — A számvevő úrral elmentem Bolyba. Siklóson ebédeltünk. 
28 (Sz) — A tisztiszéken jelen voltam. Dirigens úrnál voltam. 
30 (H) — A köveket, melyeket Gianoni pécsi kőfaragómester átalvett, felmér-

tem. 

1846. december 
1 (K) — Bolyban az épületeket, melyek az utolsó három negyedévben106 ké-

szültek, bejártam átalveendő. 
2 (Sz) — Virágoson, Tütősön vettem átal az épületeket. 
3 (Cs) — Trinitáson, Ivánmajornkl, Kövesden sat. vettem átal. 

103 „MaradványfölcT: az „clmclcti" (vagyis az urbáriumban megadott) és a ténylegesen birtokolt 
földek közti különbség. 

104 Préferance: három személy által játszott, az ultihoz hasonló szabályú kártyajáték. 
105 Lippa urasági tisztek: a dárdai uradalom tisztjei, melynek tulajdonát Schaumburg-Lippc ural-

kodó hercege néhány évvel korábban vásárolta meg. 
106 Elődje, Bundalla Fcrcnc utoljára 1846. február 16-án vett részt az általában havonta tartott 

tisztiszéken; valószínűleg betegsége miatt nem tudta betölteni funkcióját (BML XI. 601. 331. 
doboz). 



4 (P) — A számítás átnézésével foglalkoztam. Eddig minden estvére 5 órára di-
rigens úrhoz hivatalos voltam Wiszt partiéra107. — Átaljában egész bólyi létem 
alatt jól mulattam magamat. Helyesen jegyzé meg valamelyik költő, hogy akkor 
mulat az ember jól, ha a társaságban vagy körben, melyben van, bizonyos szerepet 
vihet, bizonyos jelentőséggel bír, mely szerént mások figyelmét magára vonhatja. 

Nem titkolhatom el e lapok előtt, mi szerént észrevettem, és ezen észrevevés jól 
esett, hogy Ilka kisasszony irántami figyelmét minden alkalommal keresi kitüntet-
ni. Hálószobámban ruháimat legszebb rendben öszverakva s elpakolva, olvasó 
könyveimet éjjeli asztalomra helyezve s különben is minden lehető kényelmemről 
legkisebb részletekig megelőzőleg gondoskodva találni. Lehetlen, hogy fel ne tűn-
jön, s ez mind Ilka míve. Szegénynek fiatal szívecskéjében megmozdult az érzetek 
legszentebbike, a szerelem, mégpedig igazi, önzés és számítás nélküli, tiszta szere-
lem. Nálam a hideg okosság viszi a főbb szerepet, mely — bármit mondjon is a szív 
— az ilyen egyenetlen időkorú [áthúzva: rokonérzetbe] vonzalomba bele nem 
egyezik. A szív az égi rendeltetésénél fogva a nyilvánított érzelmet bárki irányában 
is rokonérzelemmel viszonozni vonattatik! Vagy talán itt inkább mint másutt? 

5 (Sz) — Tapolcára mentem. Szobovits is velem jött. Faitlitól a vörös erdő körüli 
árkot nem vettem által, mivel nem volt illendő szélességre s mélységre kiásva. 
Estve Lucz beremeni pusztai ispán úr is ott lévén kártyáztunk. En 1 pengőforintot 
vesztettem. 

6 (V) — Siklóson egy divánt committáltam a Szatlernél.108 Délben otthon ebé-
deltem Terehegyen. Édesapámnak visszaadtam a 4 pengőforintot. Estvére Sellyére 
értünk. A legényem nem volt otthon, nem is jött haza egész éjszaka, kizárt a házam-
ból. A mérnökné asszony nem volt otthon, Pécsre járt. 

7 (H) — Átaladtam számtartó úrnak az ezüstöt, melyet Joller küldött. Az ács-
mester számadását átadtam Szobovitsnak visszavivés végett. 

8 (K) — Estve a tiszttartó úrnál voltunk vacsorán, hol Prebendár ispán úr had-
nagy testvére és annak egy főhadnagy barátja is voltak. Eljátszottam 3 pengőforin-
tot. Már a kártyán való veszteségeket megsokallottam. 

9 (Sz) — Ma egész nap egy kis kávénál és levesnél egyebet nem ettem. Már több 
nap olta érzem, hogy a gyomromat megülte és nyomja valami és mintha felfelé 
akarna inkább jönni. Ma kétszer commotiot csináltam. Tegnap és ma újságokat ol-
vastam. Az asztalos hazahozta a játszó asztalt. A székeket (nro 6) átalvettemtőle 16 
pengőforintért és két schifonér csinálását 90 váltóforintért vállalta. 

107 Az angol crcdctü whist kártyajáték a bridzs előzménye. 
108 Nyerges (németül, helyesen Sattler). 



10 (Cs) — Egészségem nemigen mutatkozik jobban. Ma estve Dani bácsit meg-
látogattam. 

11 (P) — Leginkább elegendő mozgás tekintetéből kimentem a Göru árok hát-
ralévő részét felmérni az Endesi hídtól egész a Zéh pusztáig. Délben semmit sem 
ettem. Estve volt székem, a gyomrom megkönnyebbült. Étvágyamat visszakap-
tam. 

12 (Sz) — A tapolcai ispán úrtól levelet kaptam Faitl által. Ross utazását109 ol-
vastam. Az egészségem, úgy érzem, visszajött. 

13 (V) — Folyvást Ross Capitain északi mágneses pólus feltalálása érdekében 
tett utazása olvasásával foglalkoztam. Ezen mü olvasása nagy lelki éldeletet oko-
zott, úgy hogy érdemes belőle némelyeket jegyzőkönyvembe átírni. Délután havas 
eső esett. 

14 (H) — Ma az idő egészen megváltozott. Az eddigi lágy időt hirtelen fagy vál-
totta fel s a tegnap estve és az éjjel esett hó szinte szánnal járható lett. Délután fent 
voltam a számtartóéknál. 

15 (K) — Újságolvasással foglalkoztam. Krakkó köztársaság eltörlése kelle-
metlen érdekű tárgy; azonban én mennyivel kisebb vagyok, mint sem segíthetnék, 
midőn Palmerston és Guizot tiltakozásuk is csak üres szó. Én legalább ide feljegy-
zem tiltakozásomat, melyet talán soha senki olvasni nem fog.110 Estve Dammnál 
voltam. 

16 (Sz) — A Károly asztalosnak 2 öl fát, a Szepinek 1 ölet eladtam. Édesapám-
nak egy Tapolcára menő expressustól111 levelet írtam, melyben a jövő heti úrbéri 
vadászatunkra meghívtam, és egyszersmind a dívánom tárgyában megkértem. 
Gedusnak Pécsre ispán úr által szinte levelet írtam, őtet is meghíván és egyszer-
smind sok commissióimban megbízván. — Egészségem jó. 

17 (Cs) — Ross utazásából némelyeket kijegyzettem. A fagy folyvást nevek-
szik, úgy hogy már ma a téli ablakok is megfagytak. Nagy testvérektől, kik a 
bécs-gloggnitzi pálya gépgyárában dolgoznak, levelet kaptam. Estve Lehneréknél 
voltam disznótorban. 

109 Utalás John Ross: Dic zwcitc Entdcckungs-Rcisc nach dcn Gcgcndcn dcs Nordpols und scin 
Aufcnthalt dasclbst wáhrcnd d. Jahrc 1829-1833. című könyvére, mely 1835-ban jelent meg 
Lipcsében. 

110 Krakkó osztrák bekebelezésének ügyéről november 24. óta közölt híreket a Pesti Hírlap, ám 
ezekből az derül ki, hogy Palmerston angol külügyminiszter visszautasította, hogy a Guizot 
francia külügyminiszterrel együtt erélyesen tiltakozzon a megszállás miatt. 

11 1 Exprcssus: megbízott, meghatalmazott. 



18 (P) — Haraszti Sámuel Amerikai utazását112 olvastam. — A házasság szüksé-
gességének érzete, gazdaság s háztartás tekintetéből is, de meg a léleknek amaz isteni 
eredetű ösztönéből, mely szerént keres oly lényt, kinek teljes korlátlan bizodalmát 
adhatná, s kinek viszont teljes bizodalmát bírná, kivel együtt érezne, gondolkozna 
együtt, örvendene s szomorkodna, mely lélekegységet szerelemnek hívják, oly érte-
lemben, mint csak azt egy fiatal tiszta szív első gerjedelmében érteni képes sat.; a lé-
leknek ezen ösztönéből mondom gyakran üres óráimban — elevenen nyilatkozik. 

Ösmerek már egyént, kinek szívem minden indulatait átadni, kit szeretni tud-
nék, kiről hiszem, hogy gondos, munkás, jószívű, takarékos, nem hiú s igényei 
anyagilag nem túlságosak, csak kissé több tudományosság s művészet volnának 
még benne, azonban ezeket a tulajdonokat később is megszerezhetné. Ezzel talán 
boldog lehetnék!? 

A gazdagság, a vagyon oly fő szerepet játszik ma a világban, mi szerént sokaknak 
a „rem si potes recte si non quacumque modo""3 elv vajmi nagy kirí minden tetteik-
ből. Igaz, hogy kinek pénze van, független lelkileg s testileg — és e fligget- lenség, 
mely nagy kincs!, — annak van becsülete, tisztessége, szóval mindene. Vajon a nő-
ben megkívántató erényeket alá kell-é rendelni a pénznek, a vagyonnak, hogy az em-
ber boldog legyen? Isten látja lelkemet, én jelenleg úgy érzek, hogy a fentebb említett 
tulajdonok igen, de pénz azok nélkül nem boldogít. De hátha ama tulajdonokban 
megcsalódnám, akkor a nagy vagyon azon csalatásért mégis némi kárpótlást nyújta-
na. Azonban a gazdagság az előtt, ki nem bírja, nagyjelentőségű, s ki bírja csekély je-
lentőségű, így vagyunk minden más dolgokkal is. Azért is egy gazdag hölgy erényi 
éppen nem vesztegettetik meg vagyona által, hogy ne bírná vagy bírhatná mindazon 
tulajdonokat, melyeket a szegényebb bír. Minden, ki már a házas életet darabig él-
vezte •—jó barátok, szülék —, mind határozottan a gazdag házasság mellett nyilat-
koznak. Én E-vel megelégedném. Bár csak vagyonában is ne tudnék tenni kifogást? 

19 (Sz) — A Ross utazásáróli jegyzéseket bevégeztem. Gedustól levelet kaptam 
és Weidingertől Jöndl bekötéseit, hol is a Figurákban még mindig hibázik egy tábla. 

20 (V) — Tegnap Kontsek úrtól is kaptam levelet, melyben bizonyos ügyben 
behív. Újságot olvastam. Fokra, szánkáztam. 

21 -22 (H-K) — Úrbéri hajtó- és körvadászaton voltam. Estvénként tiszttartó úr-
nál mulattunk, hol is a vaiszlai tiszt, úrral is megesmerkedtem. 

23 (Sz) — Estve Dammnál voltam. 

112 Helyesen Haraszti Ágoston (1812-1869), egykori testőr, aki az 1830-as evekben az USA-ban 
tett utazásairól írt, korában gyújtó hatású beszámolót; az Utazás Éjszak-Amerikában 1844-ben 
jelent meg Pesten, két kötetben. 

113 „Ha birtokolsz, bírj rendesen, ha nem, akkor bármi másmódon" (latin). 



24 (Cs) — Újságot olvastam. 
25 (P) —- Karácsony. Templomban voltam, estve a tiszttartónál politiából 

résztvévén a hallerezésben 10 pengőforintot elvesztettem. 
26 (Sz) — Az újságból némelyeket kiírtam. — Tegnapi veszteségemen való ko-

molyabb gondolkozás azon erős határozatot költé fel bennem, hogy többé soha sem 
kártyázom nagyban hazard játékokat. Eddig sem voltam kártyás, nyervágy soha 
agyamban meg sem fordult, s ha egyszer-másszor csupa, a társaság iránti illedelem-
ből elfogadtam a fölhívást, mindig keményen lakoltam érette. Szégyenlem, hogy 
nem volt bennem annyi erős lélek, annyi önállás, miszerént mondhattam volna, hogy 
hazard játékokat űzni fogadásom tiltja. Annyi pénzzel akár jótékony célokra, akár a 
szépirodalom pártolására hírlapok s munkák megszerzése által, mily sok szépet, üd-
vöst s maradandó becsű élvezetet lehetett volna szerezni. Csudálom, hogy lehet csak 
egy solidus ember is kártyás. Én ugyan erős fogadást teszek és ezen fogadást ide 
innepélyesen beiktatom, hogy soha többé semmi hazard játékokat játszani nem fo-
gok, és ezen fogadásomat semmi tekintélynek, barátságnak —, mely mihelyt ilyes-
mit kíván, úgysem lehet igazi — föláldozni nem fogom. Kivészem azonban azt az 
esetet, midőn nők társaságában s csak garasokban kellene játszanom. 

Ebédre számtartó úrhoz voltam hivatalos. Délután ott billiardoztunk, későbben 
játszottunk. Alkalmasint néhány szavat ejtettem, melyből E. észrevehette irántai 
hajlamomat, mit távolról viszonozva én is tapasztaltam. Vagy talán csak képzeltem 
tapasztalni?!, vagy talán irántai hajlamom is csak képzelt!? Mik ennek képződésé-
nek kútfejei, mi criteriuma? A szív nem csak a szeretetnek, de minden más 
indulatinknak s cselekvésünknek is fő kútfeje; az ész ennek csak szolgája vagy kor-
mányi tanácsosa. Ezen tanácsosnak befolyása a szívre, azt hinném, az életidővel 
nevekszik, míg nem a szív uralma egészen háttérbe szorul. A szív a dynasta, és 
mégis ő az első folyamodású bíróság s a fellebbvitel annak tanácsosához, az észhez 
megy. Míg ezen dynasta [áthúzva: zsarnok ereje] álladalma ifjú erejében túlbiza-
kodva zsarnokikig kormányoz — tanácsnoka gyenge lévén a kormányt tőle elra-
gadni —, addig tettei magára nézve soha vagy csak vaktörténetből, kihatólag 
pedig, vagyis másokra nézve csak akkor üdvösek, ha azon zsarnok szerencsés ne-
velési conjuncturákból114 jó irányt vehetett magának. Jaj, pedig mind magának, 
mind másoknak, ha azon irány rossz vala! 

Az én életidőm sokkal messzebb haladott, álladalmam [áthúzva: kontár] szeren-
csétlen, testet illető nevelési conjuctúrák között s miatt sokkal megroncsoltabb, 
mint sem hogy a szív — mindamellett is, hogy jó irányárul (áldom érte Istenemet) 

I 14 Conjunctura: egybeesés. 



biztos vagyok — ön javam tekintetében a főkormányt kirekesztőleg magának tart-
hatná. Itt állok én hát e két kormányzó tusái között hányattatva. Győzni fog-é az 
első az ő módja szerént, de akkor a másik örökös szemrehányásai keserítendik éle-
temet; győzni a másik, azt gondolni sem szeretem. Vagy talán e kettőnek kölcsönös 
érdekei ki lesznek egyenlítve — ez az, mely feltétele minden boldogságnak, mert 
hiszen a boldogság nem kívülünk, de bennünk lakozik. Meg van írva: aki hiszen, 
idvezül! 

27 (V) — Abólyi írnokok nálam voltak. Egy ölfát Tilinek eladtam 6 forint. Dél-
után szánkázni voltunk a bogdásai plébános úrnál. 

28 (H) — Újságot olvastam. 
29 (K) — Tisztiszékünk volt. Délután ismét Bogdásába szánkóztunk. Estve 

Damm fővadász úrnál, hol délben is voltam ebéden, mindnyájan öszvejöttek a tisz-
tek. Kártyázással, egyéb mulatsággal töltöttük az időt. 

30 (Sz) — Kisasszonyfára voltunk tiszttartó úrral a gilvánfai határozás tárgyá-
ban hivatalosan, de a vicispán úr ismét nem jött ki. Kerese ügyvéd urat is már nem 
találtuk ott. A kisasszonyfai plébános úrnál ebédeltünk s kártyáztunk. Ma hallot-
tam, hogy Poszlávszky úr bólyi ispán oly célból járt itt, mi szerént H. E. kisasszonyt 
eljegyezze. 

31 (Cs) — Az év utolsó napja. 

1847. január 
1 (P) — Délelőtt 9 óra tájban elindultunk Kórósra Lészay úrhoz. Estve és éjsza-

ka is ott mulattunk, és reggel 4 óra után feküdtem le. 
2 (Sz) — Délre hazamentem szüléimhez, délután beszaladtunk édesapámmal 

Siklósra. 
3 (V) — Reggel onnan hazulról szüleimtől elindulván délre Sellyébe érkeztem. 

Délután számtartó úréknál billiárdoztunk. Estve midőn az ágyamba vetettem ma-
gamat, éreztem, hogy feltolult a torkomra valami olyan formán, mintha giliszta hu-
gyozta volna. Több erőltetésre ismét több jött. így vagy 10-15 köpés után gyertyát 
gyújtván láttam, hogy vért köptem. Tüstént doctorért küldöttem, ki is azt a vak 
arany érnek tulajdonítja. Még csak e volt hátra. 

4 (H) — Reggel a doctor nálam volt. Tőle két iparmütári sorsjegyet átalvettem. 
Belevári is itt volt. Mondja, hogy neki is volt ilyen vérköpése. Számtartó úrtól a 
múlt negyedre szóló fizetésemet kivettem, 123 váltóforint 20 krajcár. Délután 
Marocsára szándékozom. 



Február 11 (Cs) 
Istenem kegyelméből, eddig megszakadt naplómat ma ismét folytathatom. 

Hajh!, de azon keserű öntudattal, vagy legalább csüggesztő sejtéssel, hogy egy 
vagy két év múltán alkalmasint örökösen félbehagyandom. 

Azonban — Courage!115 — így biztatta magát Danton, midőn a guillotinra ve-
zettetett. De talán könnyebb is egy hirtelen halálnak szemközt menni, mint évekig 
tartó lassú veszés naponkénti gyötrő öntudatától emésztetni. Add Istenem, hogy 
képzelt légyen csak bajom, add, hogy csalatkozzam!! Mindenek előtte, amennyire 
emlékem segít, a múlt napok eseményeit hozom vissza. 

Január 5 (K) — Délután deputatum"6 búzát, borsót sat. hoztak. Én egypárszor 
felmentem a padlásra. Estve vacsora után, 8 óra tájban, midőn menőfélben voltam 
hálószobámba, a vér feltolult torkomra. Hívtam a legényemet, levetkőztem és hir-
telen doctorért küldöttem. Valami 2/4-3/4 meszelynyi117, többnyire aludt vér jött 
fel a torkomon. Volt szó az érvágásról, én felhúztam az ingemet és a karomat tartot-
tam. Bundalláné eret vágni nem engedett, és minta következés mutatta, nagyon he-
lyesen, mivel a vér osztán magától elállott. Az orvos, mint mondják, a másik szo-
bában elájult. Szegény, bár orvoshoz csekély lélekerőre, de mindenesetre jószívű-
ségre mutat. 

Ki mondja meg már nékem az okot, mely ezen vérhányást szülte. Ezt szokták 
okozni: nagy megfázás, nagy hidegről melegre való hirtelen jövetel, az aranyér meg-
dugulása, ütés, esés, ugrás, és végre, ha a vér régolta romlott, sós, csípős és híg, mely 
aztán a véreret kirágja, úgy kiömlik, mely utóbbinak jelenségei, ha az egyén külön-
ben is sovány, színtelen. Hát ha hozzáadom, hogy csak tudtomra már 1838-tól fogva 
bajlódom, vesződöm az obstructiókkal, 4 -5 napban lévén egyszer székem, melyre 
már természettől hajlandó lévén, csak kicsiny rendetlen élés is könnyen is kifejthette. 
Hát ha hozzáadom, miként a múlt év augusztus havától decemberig sok oly 
medicalism szereket vettem be, melyek a vélt meghígították, föloldozták. 

Nagy hát a hihetőség bennem, hogy nyavalyám ez utóbbi úton származott. 
Annyival inkább, mivel sem meghűlés, sem esés, ugrás sat. nem történt rajtam, és 
ha nyavalyám ezúton származott, akkor a sós és romlott vér ezúton ismét a tüdőre 
tartván nagyon természetesen abban biandot okoz s onnan vesztét phtysis119 vonja 

115 Bátorság. 
116 Élelem, járandóság. 
1 17 Meszely: űrmérték, mintegy 0.4 liter. 
118 Orvosi. 
119 Phthysis = általában sorvadás, de a régi orvosi szóhasználatban a tüdővész (TBC) neve (latin). 



maga után. Azonban az aranyeret illetőleg: a múlt év végén talán 10 napig éreztem 
a véghurka120 végén kis csucsorodást és erős viszketést, melyet mostan is estvén-
ként, így vélvén, hogy elmúl. Szintén egy hónap olta folyvást éreztem valami nyo-
mást a szív gödriben, melyet gyomornyomásnak gondolván, hetekig nemigen et-
tem egyebet levesnél. Azért mentem ki a vadászatokra, hogy magamat jól kifá-
rasztván azon nyomás elmúljon. De az nem múlt el. Nem múlt el székürüléskor is. 
Sőt mintha az az üresség még nagyobb nyomásra adott volna okot, azért ürítés után 
mindég vizet kellett innom. 

6 (Sz) — Tudtomon kívül szüléimért küldtek, kik eljöttek estvére, csaknem két-
ségbeesve felölem. Edesatyám pénteken visszament, édesanyám két hétig maradt 
nálam. Estve 10 óra tájban köptem két száj vért s utána mindég hörgés következett, 
úgyhogy mintegy erővel tartottam vissza úgy okoskodván, hogy ha a vér ott megal-
szik, akkor odatapadván nem enged frisset jönni arra az útra, s így is lett. 

7 (Cs) — Nem köptem. 
8 (P) — Délelőtt 10 óra tájban, és délután 4 óra tájban szintén köptem hörgéssel 

és ez volt az utolsó mit hörgéssel köptem. Ezen túl, midőn köptem is, soha utána 
hörgés nem következett. 

10 (V) — Mindeddig székem nem volt. 
11 (H) -— Gyenge laxativát (Aqua laxat) vévén be volt székem. 
13 (Sz) — Édesatyám ismét eljött. Másnap hazament. 
17 (V) — Ismét volt székem obstruct.'21 (tehát két hét alatt két ízben), de ezentúl 

rendesebben kezdett lenni. Tegnap, tegnapelőtt keltem fel az ágyból keveset a szo-
bában sétálgatni, de nem képzeltem, hogy ennyire elgyöngülhessek. Csak alig lép-
hettem elesés nélkül. Ma már átalmentem ebédre az özvegy szobájába. 

20 (Sz) — Anyám ma hazament. Nálam naponként délelőtt és délután gyenge 
sétálás volt rendelve, azonban homaeopath.122 orvossággal (nux vomica) éltem. 
Vért naponként köptem reggelenként, de már schleimmal elegyítve. 

26-27 — Talán a túlzott commotio miatt többet köptem, mint elébb és kevesebb 
schleimmal. Azonban hol a szív táján, hol a jobb oldalon gyenge szúrást-nyomást 
éreztem. 

28 (Cs) — Nevem napján fent voltam számtartó úréknál. 
30 (Sz) — Eszembe jutván hazamenni, az orvos nemcsak helybehagyta, hanem 

tanácsolta is. Bundallánénak kötelezvényt hagytam 60 pengőforintról , a 
doctornak, Hupka úrnak fizettem 10 pengőforintot. Dolgaim mikénti állásáról szó-

120 Vcgbcí. 
121 Székrekedés. 
122 Homacopathia. 



ló felvilágosításomat íróasztalomban hagyván hazamentem szüleim gondviselése 
alá. Folyvást, de mindég kevésbé véres schleimot köptem, mígnem 

1847. február 
4 (Cs) — reggel a schleim vérnélküli volt. 
5 (P) — Bementünk Pécsre Wagner úrhoz — ő semmit nem tudakozott, semmit 

sem rendelt egyebet aludttejnél. Gyenis úrtól a sombereki munka fejében kaptam 
100 pengöforintot. Mindjárt ki is fizette helyettem belőle édesatyám Obadichot 61 
forint 54 krajcárt pengőben. Édesatyámnak is lefizettem adósságomból 40 pengő-
forintot. 

6 (Sz) — Hazajöttünk Pécsről, bár rossz időben, de rám semmi rossz befolyással 
nem lett. 

7 (V) — (P. csak most volt január 7. olta.) Itt volt a Dincsi Márfáról és a harká-
nyiak. 

9 (K) — Itt voltak estve ebéden Belevári és Dincsi vadászkompanisták. 
10 (Sz) — En és édesanyám Harkányban voltunk délután. 

Ezen idő alatt, január 25. a siklósi város megbízottai, úgymint a bíró és Antal bá-
csi nálam voltak Sellyén, hogy egyedül bennem lévén bizodalmuk vállalnám fel 
határjuk felmérését. Én kívántam: 

belső telek 1 hold á 1200 négyszögölért — 24 krajcár 
szőlők detto detto — 18 krajcár 
szántóföld és kaszáló detto — 10 krajcár pengő, 

azonban mappa és földkönyvért 200 pengőforintot, de ők ezt hihetően sokallván 
mai napig sem jelentették magokat. 

Azolta kaptam levelet Hevessy úrtól, ki ígéri a pénzemnek tavasszal leendő 
megküldését. Weigli vendéglő megvette a boraimat 9 akót á 8 forint = 72 váltófo-
rint és le is fizette. Budaytól is kaptam levelet. A dívánomat január 31-én hazaktild-
tem Sellyére. Joviczánál lévőcontomat 14+ 2 forint 30 krajcár = 16 váltóforint 30 
krajcár kifizettem. Józsi legényemnek adtam 3 pengöforintot béribe. 

Február 8. (H) — T. Strázsay úrnak levelet írtam, és Julcsa húgomnak123 is, ki-
nek 5 pengőforintot is elküldtem az ingek varrásáért. 

Ezek szerént naplómban a múlt idők kipótolva lévén, ismét annak rendes folyta-
tásába fogok mai napon, úgy mint 

123 A szóbajöhető, vagyis a sellyei cs tcrchcgyi anyakönyvek szerint Pápay Károlynak nem született 
ilyen nevü húga, így valószínű, hogy távolabbi nőrokonról van szó. MOL Mf. A. 762. cs 806. 



11 (Cs) — Délután édesapámmal Viszlóba mentem Belevári bácsihoz. 
12 (P) — Az éjjel kevesebb phlegmát köptem. Még eddig minden változás pén-

teki nap történt rajtam. Ma reggel egyéberánt—talán az igen szép idő is teszi —jól 
érzem magamat. 

13 (Sz) — Édesanyámmal bementem Pécsre. Eddig vettem be nux vomicát, 
azután Sulphurt 4 port és acidum sulphurist 3 port. Wagner úr adott acidum nitrit. 
Estve Strásai úrnál voltam, s ott vacsoráltam is. Voltam Gyenis úrnál is egy nyulat 
vivén. 

14 (V) — Délelőtt voltam Kontsek úrnál, későbben Bandlernél, ki is a meljemet 
megvizsgálta. 10 óra felé hazaindultunk és délután 2 óra után hazaértünk. Én vit-
tem magammal Strásay úrtól is egy könyvet Istrien und Dalmatien. 

15 (H) — Reggel a rector124 úr Iványiba menvén, némely commissiókat adtam 
neki Sellyére. 

16 (K) — Délután Gyüdre indultam édesanyámmal, azonban a vérköpés a teme-
tőn túl elfogott. Szerencsére egy csehi ember szánon jött hazafelé, annak a szánjára 
átültem, s a vérköpés nagyja még hazáig elállott. Köphettem mintegy 1 ivópohárra 
valót. Tüstént egy embert küldtünk Pécsre Wagnerhez. 

17 (Sz) — Jobban éreztem magamat. Estvére a rector úr is, a pécsi expressus is 
megjöttek. 

18 (Cs) — Ma reggel nagymértékben jött rám ismét a vérköpés, valamely köhö-
gés következtében, mellyel a megaludt vért akartam kivetni. Köptem jó fél ivópo-
hárral. Édesatyám Siklósra küldött Hellerért. A vérköpés 10-11 óra tájon meg-
állott. Heller kijött, orvosságot rendelt és igen megbiztatott, életével áll, úgymond, 
jót meggyógyulásomért, és hogy semmi rossz következései nem lesznek a nyava-
lyának. 

19 (P) — Ma reggel ismét nagy hörgés jött rám, s talán 1V2 óráig tartott, de, 
visszatartván, vért nem köptem. Azonban délután az aludt véreket nagy csomók-
ban köpködtem ki. A kukoricámat elhozattam Sellyéről. 26 merő lett morzsolva — 
fizettem 8 váltóforintot. 

20 (Sz) — Heller ismét kint volt. 
22 (H) — Estve itt volt Heller és borkősavót rendelt. A pulsusom átal jában sebe-

sen 1" alatt 85-90 ver, és néha rendetlenül. 
23 (K) — Napom eltölt, mint szokott unalommal. Egy cúm ember itt volt felszó-

lítani: felvállalom-é határjukat. Én betegségem érzetében lemondtam róla. 
24 (K) — Itt voltak ma a visitatorok. Belevári sógor is itt volt. 

124 Rector = elemi iskolai tanító. 



25 (Cs) — Ma reggel fogadtam fel Takács Lajos urat segédemnek. Fizetése 100 
váltóforint, azonfelül privát munkákért assumtio osztás 14 pengőforint, mappázás 
és házamnál 6 pengőforint havonként. A mellemen lévő flastrom tegnap és tegnap-
előtt érzékeny fájdalmakat okozott. Csinált is egy-egy borsónyi himlőforma sebe-
ket. Ma a komlógőzön is ültem. 

26 (P) — Ma reggel sokkal több phlegmát125 köptem, mint máskor, egy kissé 
még is véreset. Gedusnak írtam Pécsre. Heller úrért beküldtem, de ma nem jött ki. 

27 (Sz) — Heller úr itt volt. 
28 (V) — Estve a sellyei és mecskei tiszt, urak idejöttek hálásra. 

1847. március 
1 (H) — Hölzl sellyei tiszttartó úr itt volt. 
2 (K) — Heller úr itt volt, meggyógyulásomról erősen bíztat, azonban pulsu-

somnak délutánonkénti igen sebes verése aggasztó. 
5 (P) — Legényem, Józsi egy forsponton a sellyei mérnöki archívumot elhozta, 

melyből a Fényes Elek Statisticai kivonatai126 kidolgozandók. Adtam neki 3 pen-
gőforintot. Ma vállaltam fel Cún mérését. 

6 (Sz) -— Heller úr itt volt, a harkányi fürdőt rendelte. 
7 (V) — Reggel 10-3/4 11-ig fürdőben, ezután 11 óra hosszat ágyban voltam. 

Semmi mellszorulást nem éreztem. 
8 (H) — Szintén fürödtem, ittam is harkányi vizet. Estve azonban 16 tájban, mi-

dőn a kanapéra ledűltem, hörgés jött rám. Későbben egy nagy torok vért kiköptem. 
Későbben kevés hörgés mutatkozott. Egy kis tört sót öntöttem le vízzel a torkomba. 

9 (K) — Heller úr itt volt. Savó ivást rendelt. 
10 (Sz) — Heller úr Sellyébe — Damm úrhoz menvén — betért, valamely poro-

kat rendelt. Reggelenként phlegmás vért köpök. 
11 (Cs) — Ma mentem ki először a gangra február 16 olta. Részint a savótól, ré-

szint a poroktól hasmenésem van. 
12 (P) — Magamat a Hasznos Mulatságok olvasásával mulatgatom. 
13 (Sz) — Folyvást reggelenként véres flegmát köpök. 
14 (V) — Ma reggel szembetűnőleg kevés vér volt a flegmához elegyedve, 

azonban éjjelenként a flegma igen meggyúl, mely a lélegzésben zipitálást127, néha 

125 Nyál. 
126 Feltehetően Fényes Elek (1807-1876) 1841-1843 között megjelent három kötetes Magyaror-

szág statistikája című könyve. 
127 Zihálás. 



önkéntelen köhögést és nehéz lélegzést okoz. A porokat (lac sulphuris craemor-
tartari) napjában 3-szor veszem. Antalnak az asztal árát beküldtem. 

15 (H) — Édesapám Siklósra ment. Én írtam levelet Neumannak a cúni mappa 
iránt, Józsi legényemnek, Budai Istvánnak. A sok flegma sokat alkalmatlankodik, 
de már csak kevéssé véres. Itt volt Hölzl és Lészay úr. 

16 (K) — Heller úr Kémesre mentében bejött. Adott timsót, melyet savóval kel-
letik bevennem. Működtünk a Fényes Statisticai adatai tárgyában. Itt volt Dömötör 
Dini. 

17 (Sz) — Édesanyám Siklósra ment nékem holmit vásárlandó. Fő tárgyak: va-
saló 4 forint 30 krajcár, paplan 10 forint, lábasok, fazekak, sziták sat. írtam levelet 
Wavreknek az esmerős Kranitz által küldendőt. Estve 9 órakor, amint lefeküdtem, 
ismét recidivártam,128 de alig jött több egy gyűszűnyi vérnél. Amint abaloldalomra 
ereszkedtem, mindjárt érzettem a hörgést, s egy darabig csendesen lévén, későbben 
köhentéssel a vér kivettetett. — Antalnál a kerek asztal 30 váltóforint, egy konyha 
almarjom 12 forint 30 krajcár. 

18 (Cs) — Leveleket írtam Hellernek, és Mártának, hogy jöjjön el. Ma reggel 
flegmás véreket köptem. Hölzl tiszttartó úrnak elküldöttem a határok kiszámítását 
egy levéllel. Délután itt volt Belevári úr. Édesanyám egy vendöl [?] zsírt vett, adott 
rá 10 pengőforintot. 

19 (P) — Heller úr ma délután kijött. Alkalmasint a timsónak tulajdonítja a vér-
köpést, azért is azt rendelte, hogy azzal felhagyjak, csak tiszta savót igyam. Meg 
van, úgymond, győződve, hogy a tüdőnek semmi baja és hibája nincs, hanem a vér-
köpést okozza a vérnek görcsös folyása, Blutcongestion,129 és atoriae a bronchiá-
ban lévő vékony erecskéknek gyengesége. Már, hogy a vér köhögés megelőzése 
nélkül kezd jönni, és hogy csak ily kevés jön egyszer-egyszer, mutatja, hogy nem a 
tüdőből jön, mert onnan több szokottjönni. A porokkal való élést is megszüntette. 

Ma reggel halt meg Dámra úr sellyei fővadász.130 Tüköré volt a becsületesség-
nek. Béke hamvainak!!! Én Sellyéből való eljöttömkör igen is gyanítottam, hogy 
nem látjuk többé egymást, de nem azért, hogy ő, hanem hogy én halok meg. Az Is-
ten másképp akarta: én még élek, az ő halálát túléltem. 

128 Visszaestem. 
129 Vértolulás (németül). 
130 BML XI. 601. 18. doboz: 61/847 (márc. 15.) Hölzl tiszttartó jelentése szerint Damm már má-

sodik hete ideglázban fekszik és „a bekövetkező halálnak mindenféle jelei mutatkoznak" rajta; 
a márc. 19-i jelentés (64/847) szerint előző este hunyt cl. 



20 (Sz) — Ma megérkeztek Sellyéből a kocsik. Délután fel is pakoltak rájok. 
Békássy sellyei lelkész úr megküldötte Imre keresztelő levelét, a taxát el nem 
vévén érette. Józsi is tudósított egyetmásról. 

21 (V) — Ma reggel elindultak Sellyére (Takács úrral) a kocsik, útba ejtendők 
Aderjást, Mártáért. Itt volt egy nagyfalusi ember a legelőjök egy részének fölosztá-
sa tárgyában. Mához egy hétre rendeltem őket értem. Antal bácsi is tudósított, hogy 
ha a mappák készítése árából 100 pengő forintot kiengedek, a többi tételeket a város 
elfogadja. Megírtam, hogy kiengedem. 

Folyvást reggelenként véres flegmát köpök és hasmenésem van, de napjában 
csak egyszer, bár a hajtó porokat nem veszem. Tegnap visikatort is tettem fel Heller 
rendeléséből, de csak addig fenntartandót, míg fel vörösödik a helye, akkor pamu-
tot kell rátenni. Ezen műtéteit többször kell ismételni. Lábvizet is veszek minden 
estve, mintegy 10 minutumig. Van benne fél marék hamu és egy kis só. 

22 (H) — Ma reggel sűrűbb székem volt, hihetőleg mivel csak egy meszelyre 
szállítottam le a savót. Ma érzem, hogy a tájon, hol alkalmasint a vér a bronchián 
kijön, egy kis tompa, de nem fájdalmas szúrás vagy kopogás van néha-néha, me-
lyet akkor is érzek, ha nagy lélegzetet veszek. A flegma, melyet reggelenként kö-
pök, ma — úgymint 5. nap a köpés után — kezd egy kissé kevesebb vérrel vegyítve 
lenni. A pulsusom verése délutánonként is csak rendesnek látszik, s nem érzek ma-
gamban semmi forróságot. Csak jó napok lennének, a szabadbani lassú mozgással 
erősíteném magamat. 

23 (K) — Ma reggel mintha csak kettévágták volna, nem fokonként megszű-
nőleg, mint máskor: a flegma egészen vérnélküli volt. Magamat különben is jól ér-
zem. Délben a dancsházi pap Szekeres itt volt. 

24 (Sz) — Édesatyámék Gyüdön voltak Gábor napon.1'1 Megértettem, hogy 
Márta nem jött el szakácsnőmnek. Ma gólyát láttam. 

25 (Cs) — Édesatyámék Szaparcára mentek lakodalomba.132 Én ma ismét vére-
sebb flegmát köptem. Azért elmentem Viszlóba Belevári bácsihoz részint kocsin, 
részint gyalog. Estvére hazajöttem. Semmi bajom nem lett. Takácstól levelet kap-
tam s küldtem. 

26 (P) — Édesanyámmal Siklósra bementünk. Váradival beszéltem a mérés fe-
lől. A tiszt, néniéknél ebédeltem. Hellerre csaknem 15 óráig vártam. Csakugyan 

131 Valószínűleg a lelkész Bckő Gábor névnapjára. 
132 Aznap egyetlen házasságot kötöttek a faluban: Munkácsi Dániel helyi lelkész lányát vette fe-

leségül nemes Mikó Zsigmond vajszlói sebész, két közeli település lelkészének tanúskodása 
mellett. 



megjött és rendelt orvosságot. Estve későn értünk Terehegyre, mivel lassan men-
tünk s én többnyire gyalogoltam. Lacitól olvasókönyveket kaptam. 

27 (Sz) — Kimentem a szőlőnkbe. Ott ebédelvén, délután hazasétáltam. Úgy 
tetszik, használt ez a mozgás. Igen sok flegmát, de könnyen köptem. 

28 (V) — A cúniak itt voltak, kikkel — mivel nincs mappa — a régi szerződés 
fölbomlott. Itt volt Kossá Feri a nénivel, a viszlai néni és Dintsi koma. Olvasgattam 
Nagy Ignác Múlt és jelen és Jósika Élet és Tündérhon című regényeit.133 

29 (H) — A cúniak ma reggel ismét eljöttek. Újabb alkura léptünk: a legelő 8, a 
többi föld és rét 10 pengőkraj cárjával. Délután elmentem Cúnba. A prédikátorral 1 
váltóforintba egyeztem meg kosztpénzben, mind magamért, mind segédemért 
egy-egy napra. 

30 (K) — Eljött a segédem is, Takács délután. 
31 (Sz) — Reggel a kenderföldeket kiosztottuk. A kerek erdőt felmértük és ki is 

osztottunk egy dűlőt. 

1847. április 
1 (Cs) — A másik dűlőt felmértük. 
2 (P) — Én délelőtt hazamentem. A jó Isten megtartotta egészségemet, a vérkö-

pés nem jött rám. 
3 (Sz) — Estvére Takács is hazajött [áthúzva: Hellernél bent voltam], 
4 (V) — Húsvét első napja. Gedeon testvérem is itthon volt. 
5 (H) — Gedussal bent voltam délelőtt Hellernél (1 pengőforint). Délután édes-

anyámék Csehiben, én pedig Harkányban voltam, de nem találtam otthon őket. 
6 (K) — Elindultam Bolyba. Délre Tapolcára mentem, estvére Bolyba. A kicsi 

rázás által a vérköpésem nem jött elő. 
7 (Sz) —Posa úrnál voltam, kinek is betegségemet elbeszéltem. Öszerénte az 

aranyér, vagyis a vérnek disproportiója1,4 és a mell részeire való tolulása az ok. 
Adott orvosságokat, melyek a vér rendes forgását mozdítják elő, a sebeket gyógyít-
ják a mellben. Takács kint foglalkozott. 

8 (Cs) — Én ismét Posánál mulattam. Délután otthon kártyáztunk etc. 
9 (P) — Mint tegnap. Takács Kis tótfaluban és Birjánban volt. T. Posa úr által 

committáltam egy órát 30 pengőforintért. 
10 (Sz) — A legelőt kiszakasztotta. 

133 Nagy Ignác (1810-1854) rcgcnycnck cime (helyesen!) Hajdan és most (megjelent 1845-ben); 
Jósika Miklós (1796-1865) Élet és Tündérhon című három kötetes, 1840-ben megjelent köny-
ve kisebb regényeinek összegyűjtött újbóli kiadása. 

134 Aránytalanság. 



11 (V) — Takácsot Jánosiba elküldöttem, a fiscalis úrral ment egy kocsin. Éj jel 
egy negyed egyre vérköpésem volt, de alig egy kis gyíiszíínyi. 

12 (H) — Egészen fent voltam, mintha nem is köptem volna vért. 
13 (K) —Jánosiból megjöttek. Posa orvosságokat adott. Ma színházban vol-

tam. 
14 (Sz) — Délben ott lévén a cúniak, Takácsot velők elküldöttem. Már ma a 

flegma vérnélküli volt. 
15 (Cs) — Elindultam. Kövesden és Trinitáson dolgomat végezvén hazamen-

tem Terehegyre. 
16 (P) — Bementem Siklósra. T. főbíró úrral a cúni tárgyban értekeztem, hol is a 

cúni mindkét párt is jelen volt. Ma esőben és szélben is járván, különben is úja le-
vén a holdnak, aligha meg nem árt. T. főbíró úr ebédre marasztott, de hazasiettem. 
Jovicza úrnak commissiót adtam Bécsbe a még hiányzó 53. Tábláért Jöndlből, Vas-
úti mappáéit és Welt Panorama címú könyvért. Belevári is nálunk volt. 

17 (Sz) — Esős, szeles idő volt. Én egész nap otthon voltam. 
18 (V) — Az éjjel egynegyed egyre ismét vérköpésem volt. Álom közben jött ki 

a vér s mikor felébredtem, már megaluva köptem ki akkora forma darabot, mint 
egy háromágú evővillának egyik ága. A vér folyvást kevesebb, amit köpök, és leg-
alább az a vigasztalásom van, miként meg vagyok az orvosok által arról bíztatva, 
hogy bennem organicus13' hiba nincs, és hogy azon vér is nem arterialis, hanem 
venalis. 

Még ma mindamellett, hogy vért köptem, kocsira ülvén Cúnba mentem. 
Cúnban alkalmasint fölzavarodik a mérés. Én a papnak kifizettem az eddigi kosz-
tolásunkért, mely 12 napra megy 5 forintot és azon pap azon hallatlan szennyes tett-
re vetemedett, hogy egy pengőforintjával kívánta volna kifizettetni, azt állítván, 
hogy úgy alkudtunk, holott világosan én egy ezüst húszast ígértem, s ő úgymond 
nekem ád egy húszasért, de segédemért legyen, mint, mint Szerdahelyben is fizet-
tem, egy forint. Én Cúnból eljöttem még mai nap s estve Sellyébe értem, hol már a 
szakácsném is ott volt. 

19 (H) — Ma délre megjött a segédem és meghozta a cúniaktól az eddigi mun-
kánkértjárandó díjt 66 hold á 10 krajcár = 11 pengőforint. Én voltam holmi perek 
eligazítására a helységben. Délelőtt voltam számtartó úrnál is, hol is 123 forint 20 
krajcár évnegyedi illetőségemet is felvettem. 

Délután voltam Bundalláné asszonynál, kinek is kifizettem Józsi februári koszt-
jáért 5 pengőforint, a lóhere magért 12 váltóforint, egy lajterja, egy rossz nyoszo-

135 Szervi. 



lya, két rossz szék és egy asztalért 10 váltóforint, summa 35 forint (30 krajcárral 
többet adtam). A 150 váltóforintnyi adósságomról szóló kötelezvényemet be akar-
tam váltani, de úgy mond, hadd maradjon nálam, nálam biztosabb helyen van sat., 
így hát magamnál tartottam, minthogy valóban szükségem is van a pénzre. Azon-
ban megígértem, hogy interest fizetek tőle. A kertemben némely utakat tűztem ki. 
Dammné asszony 3 vadászkutya kölkeket küldött hozzám. 

20 (K) — Délelőtt béresházak helyét tüztük ki. Délután segédem a görűi földek 
felmérésevei foglalkozott. 

21 (Sz) — Délelőtt itthon voltam, segédem a Görün és Nagycsányban foglalko-
zott. Délután kimentünk Isztárába. 

22 (Cs) — Elmentem a segédemmel Isztárába s ott foglalkoztam az irtásföldek 
felmérésével. Estve lábvizet vettem. 

23 (P) — Lehner úr elbúcsúzott tőlünk. Elküldöttem tőle a bólyi tiszttartó úrnak 
az ács contóját és a kanális reparatiót136 tárgyazó észrevételeimet. Az éjjel már vé-
resebbet köptem, mint az múlt éjjel. 

24 (Sz) — Kint voltam Isztárában, még a munka közt estvefelé vettem észre, 
hogy az éjjel ismét megjön a vérköpésem. Estve későn jöttünk haza. 

25 (V) — Az éjjel nemigen alhattam. Többnyire ébren aludtam és sohasem vet-
tem észre, mikor ömlött ki a vér, s már 10 óra után köptem aludt vért, de csak igen 
keveset. Ma levelet kaptam a nyomj ai mészárostól, és t. Piringer úrtól is, hogy hol-
nap Cúnba mennék. 

26 (H) — Ma jókor 3/4 5-re elindultam Cúnba. Eljött az inspector úr is s abban 
állapodott meg a közönség, hogy individuális mérés legyen. Délután 3/4 egy órára 
hazajöttem, és Soltra és Dani bácsi segítségével vettem 5 darab disznót 66 váltófo-
rinton. 

27 (K) — Ma ruhavásár van Sellyén. Ma reggel szinte igen véres phlegmát köp-
tem. Józsi tegnap reggel jött haza Pécsről. Gedustól levelet hozott. 

28 (Sz) — Tiszttartó úrral oda voltam Ocsárdon, Pázdányban, Kisasszonyfán és 
Gilvánfán. Estve későn 11 óra felé érkezvén haza örvendetesen lepettem meg ked-
ves szüleim ittlétök által. Imre levelét is elhozták. 

29 (Cs) -— Edesatyámék délig itt voltak. Megnéztük a kertet és igen kicsiny 
egyéb gazdaságomat. Ebéd alatt Imre öcsém szerencsés házasságáért ittunk, ki le-
het, éppen ma tartja mennyegzőjét. Délután szüleim elmentek. A Dammné-féle két 
kis fekete kopókat odaadtam édesapámnak. Délután tiszttartó úrtól dinnyemagokat 
kapván a dinnye kupacokat megcsináltam, holnap a magokat elvetendő. 

136 Javítás. 



30 (P) — Takács úr, ki az estve hazajött Isztárából, ma ismét elment Józsival 
együtt. A kertben foglalkoztam. Tegnap a földemet az Iványi útfélen 6 napszámos-
sal, mint szintén a házi kertemet is elvettettem kukoricával. A külső kertem egy ré-
szét Pontyosné kendermaggal feléből elvettette. 

Ma estve, éppen midőn azon gondolkodnám, mi módon s mi ürügy alatt küld-
hetném el tőlem ügyetlen s gondatlan gazdaasszonyomat, kapok egy levelet, mely-
ben férje Odor megtámad, hogy mertem szökevény nejét megfogadni és fenyege-
tőzik, hogy pandúr által is elviteti. Én Odort ide hivattam, mint hogy maga is a falu-
ban volt és megalkudván vele egy könyv thekára 10 pengőforintért. Azon 4 pengő-
forintról, melyet ő elvitt, előre felvévén, nyugtatót adott. A feleségét megígértem 
neki, hogy hazaküldöm. 

május 1. 

2. 

Hölzl tiszttartó levele Strázsayhoz: beszámoló a sellyei uradalom 
1847. augusztus 3-i tisztiszékéről (részlet) 

„A jó, ügyes s valóban tudományosan mívelt mérnök Pápay Károly úr, halálos be-
teg a vérhányásban 3 nap óta, felgyógyulásához igen kevés a remény, de ha most 
még egyszer felgyógyulna is, hosszú életre nem számolhat." 

BMLXI. 601. 18: 177/847. 

3. 
Hölzl tiszttartó levele Strázsayhoz: beszámoló a sellyei uradalom 

1847. október 8-i tisztiszékéről (részlet) 

„A Pápay Károly uradalmi mérnök, egy hét előtt Terehegyre költözvén szüleihez, 
jobb betegségi ápolás végett, hol az e f. hó 5-én regveli 4 órakor a jobb életre 
áltköltözvén, s 7-én el is temettetvén. Minthogy az utolsó évnegyedre nagyobb ré-
szint a deputat. termesztvények kiadatván, de ő semmi functiót sem tett, sem tehet-



vén, azon kérdés támad, hogy a kiadott termesztmények visszafoglaltassanak-e 
vagy sem? melyre Tekintetes úrnak rendelése hivatalosan kikéretik. Az uradalmi 
archívum s a mérnöki szobák becsukattak, míg a boldogultnak atyja egyetsmását 
átveendi s elviteti." 

BMLXl. 601. 18: 215/847. 

4. 

Részlet a terehegyi ref. egyházközség halotti akönyvéből 

„Tts Pápai Károly úr, sellyei és bólyi urad. mérnök, elhunyt 1847. okt. 5, temetése 
okt. 7 

[kora:] 30 év, [a halál oka:] vérköpés, [a temetés módja:] tanításokkal és oratióval" 

MOL Mf. A. 806. 



Függelék 

A naplóban említett személyek 

A lelkészek református gyülekezetek lelkipásztorai, az egyházmegyei posztok a 
Felsőbaranyai Református Egyházvidékre, a megyei tisztviselők tisztségei pedig 
Baranya vármegyére vonatkoznak. 

Belevári Ferenc, (1801?, Csurgó - 1878, Viszló), ref. lelkész Kiscsányban (1831 
körül), majd Viszlóban 1844-től haláláig, Kossá László siklósi lelkész egyik veje; 
az egyházmegyei lelkész nyugdíj-pénztár tervezetének kidolgozója 
Bencze Ignác, a baranyavári járás esküdtje 
Beszédes József, (1787-1852) mérnök, 1811 -tői kezdve számos folyó-szabályozá-
si munka irányítója, szakíró, a Magyar Tudós Társaság levelező tagja (1831-től), 
1844-ben írja „Duna-tiszai hajózható csatornáról" című munkáját 
Békássy József, lelkész Becefán (1835 körül), Drávafokon (1839 körül), majd 
Sellyén (az 1840-es években), felesége Jeremiás Sarolta, a Jeremiás lelkészcsalád-
ból 
Blahunka: feltehetően azonos Blahonka Józseffel, aki 1860 körül Szabolcs megyé-
ben mérnök 
Boros Frigyes, 1846-ban mérnökhallgató a bécsi Polytechnicumban 
Buday István, mérnök, Pápay osztály- és praeceptor-társa a csurgói gimnáziumban 
és a debreceni kollégiumban, 1850-ben mérnökhallgató a bécsi Polytechnicum-
ban; apja Buday István lelkész Somogy megyében 
Bundalla Ferenc, a sellye-bólyi uradalom mérnöke (1840-1846) 
Czindery László (1792—1860), somogyi és baranyai nagybirtokos, Somogy megye 
főispánja, aktív szerepet játszik a Magyar Gazdasági Egyesületben és számos 
dél-dunántúli gazdasági kezdeményezésben 
CsányiDániel (1820-1867), 1842^13-ban és 1845-46-ban mérnökhallgató a bécsi 
Polytechnicumban, utóbb matematika tanár a debreceni kollégiumban, 1863-tól az 
MTA levelező tagja; apja lelkész 
Cséby József, a siklósi járás esküdtje (1845-); családja előző nemzedékében me-
gyei táblabíró is szerepel 
Csorba János, siklósi uradalmi mérnök (kb. 1840-ig), ezután a megye tiszteletbeli 
mérnöke, majd tiszti főmérnöke (az 1840-es évek közepétől); táblabíró 1845-től; 
ref. nemes 



Damm (vagy Tamm) József, a sellyei uradalom fővadásza (tkp. föerdésze; az urada-
lom alkalmazottja 1817 óta) 
Dezasse, gr, Pozsonyban élő, francia eredetű arisztokrata családból, a pozsony-
nagyszombati vasút egyik kezdeményezője 
Dincsi — feltehetően Dömötör Dénes beceneve, ld. ott 
Domby Péter, 1843-46-ban mérnökhallgató a bécsi Polytechnicumban, apja kama-
rai mérnök 
Dömötör Dénes, lelkész Márfán (1851-ben említi ekként az anyakönyv); gyerme-
keinek keresztszülei közt több Kossá szerepel 
Grabarits Ernő, a siklósi járás al-, majd 1845-től főszolgabírója 
Gyenis — a korabeli Baranyában két mérnök is e nevet viselte; József, a Czindery-
uradalom mérnöke (1830 körül); János, a sellyei uradalom mérnöke 1840-ig (BML 
XI. 601. 331.d.); elképzelhető, hogy a két személy azonos 
Hainer Ignác (1810—), kisnemes; a Védegylet Pécs vidéki osztályának jegyzője, a 
Pesti Hírlap helyi tudósítója 1841-1843, a Fiume-Vukovár vasútra aláírást gyűjt 
Hamar András lelkész Zalátán (az 1830-as évek körül), majd Oldon; utóbb 
(1861-1870) az egyházmegye esperese 
Heller Jakab, zsidó seborvos Sellyén 
Hieronymi Ottó Ferenc (1803-1850), mérnök, előbb a folyószabályozásnál, majd 
a vasútépítésnél dolgozik, a Pozsony-Nagyszombat lóvasút tervezője (1844^47), 
utóbb a Magyar Középponti Vasúttársaság műszaki tanácsosa 
Horváth László, 1839-40-ben és 1846-47-ben mérnökhallgató a bécsi Polytechni-
cumban, előtte a debreceni kollégiumban tanult és földmérői végzettséget szerzett, 
apja lelkész 
Hölzl József, a sellyei uradalom tiszttartója (1807 óta az uradalom alkalmazottja) 
Hupka orvos, a sellyei uradalom más tisztjeit is kezelte 
Jáger János, pécsi kereskedő, a Pécs-Mohácsi Vasúttársaság egyesületi pénztár-
noka 
Jeremiás Sámuel, id., lelkész Vajszlón (az 1830-as évek körül), az egyházmegye 
assessora; azonos nevü fia Csarnótán lelkész az 1840-es évek körül 
Jovitza Atanáz, siklósi kereskedő, a siklósi örökváltság-szerződés aláírásakor 
(1846) a mezőváros egyik esküdtje 
Kajdócsy Antal, drávai katonai biztos a szentlőrinci járásban 
Kádas Pál, lelkész Nagy tótfalun (az 1830-as évek körül); apja az egyházmegye es-
perese volt 
Kerese György, a sellye-bólyi uradalom alügyvédje, 1845-től Baranya megye táb-
labírója 



KontsekFerdinánd, Baranya megye tiszti levéltárnoka és címzetes megyei főjegy-
ző 
Kosina Károly, 1842-ben mérnökhallgató a bécsi Polytechnicumban, az évtized 
második felében Baranya megye tiszti másodmérnöke 
Kossá Ferenc, Kossá László esperes fia; a kecskeméti kollégiumban tanult (az 
1840/4l-es tanévben másodéves bölcsész) 
Kossá László (esperes, t 1846), lelkész Bogdásán, majd Siklóson 1809-től halálá-
ig; az egyházmegye assessora, alesperese, majd (1838-tól haláláig) ugyanott espe-
res 
Kossá László ügyvéd, szentlőrinci járási esküdt 1846-tól; a csurgói gimnáziumban 
egy évvel Pápay Károly fölött járt; az előbbi fia, katolikus nőt vett feleségül 
Lechner Gyula mérnök, beosztott mérnök Hieronymi mellett a nagyszombati vas-
útnál 
Lehner Károly, ellenőrző 1. tiszti írnok a sellyei uradalomban (1847-ben elbo-
csájtják) 
Madarász József, Baranya megyei főjegyző 
Majláth György, i f j . , (1818-1883) Baranya megye első alispánja, 1865-től udvari 
főkancellár, meggyilkolták 
Mesterházy Zsigmond, sellyei kerületi kasznári helyettes a sellyei uradalomban 
Nagy Imre, 1845-ben a tisztújításon sikertelenül indul a pécsi járási esküdt posz-
tért, 1845 tavaszán a Pécsi Takarékpénztár jegyzője, utóbb jegyző a Pécs-Mohács 
vasúttársaságnál 
Nagy Sándor, uradalmi mérnök 
Németh Péter.; birtokos nemes és táblabíró Baranya megyében 
Neumann Jeromos, 1841 -ben és 1843-ban mérnökhallgató a bécsi Polytechnicum-
ban, az 1840-es években a siklósi uradalom mérnöke 
Obadich József pécsi kereskedő, len- és gyapjúgyár alapító; az azonos nevet viselő 
apa és fia közül valószínűleg az előbbi, aki Pécs választott községének szószólója 
is volt az 1830-as években 
Ország Lajos, a siklósi járás alszolgabírája 1845-től; családja előző nemzedékében 
megyei táblabíró is szerepel 
PapAron, teológus hallgató Debrecenben Pápay Károly ottani tanulmányai idején 
Pápai Antal („Antal bácsi"), asztalosmester Siklóson, az örökváltság-szerződés 
aláírásakor (1846) a mezőváros egyik esküdtje, Pápay Károly nagybátyja 
Pápay Albert („Albert öccse"), mint csurgói diák hal meg (1841, Terehegy), ahol 
1834/35-től (a declinista osztálytól) tanul, az anyakönyv szerint halálát tüdőgyul-
ladás okozta 



Pápay Benjámin (Pápay Károly apja), református lelkész Sellyén, majd Terehe-
gyen; az 1820-as évektől egyházmegye assessora, majd jegyzője (mint ilyen szere-
pel 1836-tól) 
Pápai Dániel („Dani bácsi", f 1848), kovácsmester Sellyén, Pápay Károly nagy-
bátyja, felesége Soltra-lány, Lajos fia Csurgón Pápay Gedeon osztálytársa 
Pápay Gedeon („Gedus öccse"), a gimnáziumba Csurgóra járt 1832/33-tól (decli-
nista osztály), ahol ellentétben két bátyjával nem tartozott az „eminensek" közé 
Pápay Imre („Imre öccse"), (1819, Sellye— 1882, Hajdúböszörmény), a csurgói 
gimnáziumban, majd a debreceni kollégiumban tanult, 1845-től Hajdúböször-
mény ref. lelkésze, 1858-től esperes (alsószabolcsi-hajdúkerület), majd jegyző, ta-
nácsbiró az egyházmegyében 
Pápay László („Laci öccse"), (1830, Terehegy — 1846, Terehegy) gyakornok Ba-
ranya megyei igazgatásban 
Peczelt József a pesti egyetemen a mértan, a híd- víz- és építészettan professzora 
(1841-1 848), geodéziai tárgyú előadásai 1847-ben magyarul megjelennek 
Pilitzár János, diurnista („napidíjas" írnok) a megyei igazgatásban 1845-től 
Piringer-Brengl Sándor; a siklósi-üszögi uradalom igazgatója, 1846-ban királyi 
engedéllyel Pirényire magyarosítja nevét; ő is, felesége is evangélikus nemesek 
Posa Gábor orvosdoktor, gróf Batthyány orvosa Németbólyban, homaeo-pathiá-
val is foglalkozik 
Prevendár Antal, sellyei kerületi ispán a sellyei uradalomban 
Reitter Ferenc (1813-1874), mérnök, elsősorban a pesti rakpart és egy Pesten a 
Belvárostól keletre folyó hajózható — meg nem épített — csatorna megtervezésé-
ről ismert; 1848 előtt a vízszabályozásban, ill. a pozsony-nagyszombati vasút épí-
tésénél dolgozik 
Remenyik Károly, 1846-ban mérnökhallgató a bécsi Polytechnicumban, előtte a 
pesti Geometricum Institutumot végezte el 
Schedius — feltehetőleg vagy Schedius Károly, aki érdekelt volt több vasúti vállal-
kozásban (pl. részvényesként a sopron-németújvári társaságnál), vagy iíj. 
Schedius Lajos ( t 1857), a Helytartótanács tanácsosa 
Schmidegg Ferenc, 1845-től tiszteletbeli, 1848-ban megyei főjegyző 
Schönerer, Mathias Ritter von, (1807-), 1824, vagyis a budweisi (tehát az első kon-
tinentális) vasút építése óta vezetőként vesz részt a Habsburg Birodalom számos 
fontos vasútépítkezésében, Bécsben létrehozza az első osztrák mozdonygyárat 
Sin a György Simon (1785-1856), 1828-tól báró, bécsi bankár, Magyarország 
egyik legelőkelőbb birtokosa, az ún. jobbparti vasúttervek fő finanszírozója 
Soltra Alajos, Csurgón végzi a gimnáziumot (diákja Pápay Károlynak annak 
praeceptori évében), később ráckevei orvos és lelkész 



Somossy Károly, 1850-ben mérnökhallgató a bécsi Polytechnicumban 
Somssich Pongrác{1788-1849), korábban Somogy megye első alispánja, alnádor, 
személynök, 1835-től Baranya megye főispánja, Bécsben él mint állam- és konfe-
rencia tanácsos 
Strázsay János, a sellye-bólyi uradalom igazgatója, megyei táblabíró 
Stummer, von Trauenfels, a földmérés és víziépítés rendes professzora a bécsi Poly-
technicumban 1835-től, különböző osztrák vasúttársaságok vezetőségének tagja 
Szabó Péter, lelkész Okorágon, Nagyvátyon (az 1810—1820-as évek körül), majd 
Harkányban (az 1830-1840-es évek körül); az egyházmegyében assessor, alespe-
res, majd Kossá László utódjaként 1846-tól esperes 
Szalai Antal, lelkész Nagypeterden (az 1830-as évek körül), egyházmegyei 
assessor 
Szekeres János, lelkész Csernótán (az 1830-as évek körül) 
Szobovits Ferdinánd, a sellyei uradalom ellenőrző 1. tiszti írnoka 1847-től; 
Szobovits Imre (aki valószínűleg apja) az uradalom számtartója az 1810-20-as 
években, azonos Pápay Imre egyik keresztapjával 
VachotImre (1820-1879), 1837-től Pesten újságíró, 1841-ben ügyvédvizsgát tesz, 
ám főként irodalomból él, 1844-től a Pesti Divatlap szerkesztője 
Vásárhelyi Pál (1795-1846), mérnök, Széchenyi pártfogoltja, 1819 óta vesz részt 
magyarországi folyók szabályozásában, 1829-tól a Duna-térképező hivatal igaz-
gatója, majd kormánybiztos, 1835 óta a MTT levelező, utóbb rendes tagja, az 
Alduna-, majd a Tisza-szabályozás szakmai irányítója 
Weidinger Alajos, pécsi könyvkötő és könyvkereskedő, 1848-ban a Ftinfkirchner 
Zeitung tulajdonosa 
Zichy Ferenc, i f j . (1811-1900), a pozsonyi váltótörvényszék elnöke, a MagyarKö-
zépponti Vasúttársaság igazgatója és több más vasúti kezdeményezés aktív támo-
gatója, 1848-ban Széchenyi minisztériumában államtitkár 
Zimpel, Charles F., amerikai vasútmérnök, az ún. balparti vasútvonal támogatói őt 
bízzák meg a tervek elkészítésével; 1838-1839-ben elkészíti Magyarország mű-
szaki térképet, később azonban felmond 

A naplóban szereplő települések 

A naplótöredék másfél éve alatt Pápay Károly a délbaranyai térség sok településén 
megfordult. Az alábbi lista ezek fontosabb — és a szöveg megértése szempontjá-
ból releváns — adatait foglalja össze, így azt, hogy melyik uradalomhoz tartoztak, 



nagyságukat és etnikai-felekezeti hovatartozásukat. Az adatok Fényes Elektől 
(Fényes, 1851), ill. Zimányi Vera levéltári repertóriumából (Zimányi, 1962) szár-
maznak. 

Aderjás (ma Adorjás): magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal 
(172 ref. lakos) 
Birján: falu a bólyi uradalom területén, 445 katolikus lakossal 
Bodony (ma Siklósbodony): magyar falu az üszögi uradalomban, 1845-ben örök-
váltság szerződést kötött a földesúrral 
Bogdása: magyar falu a pécsi káptalani uradalom területén, katolikus és ref. egy-
házzal (476 ref. és 116 katolikus lakos) 
Borjúd: rác-német falu a bólyi uradalomban (1058 lakos, többség görög-keleti) 
Bóly (ma Németbóly): német mezőváros, gy. Batthyány Iván egyik (25 helységből 
álló) uradalmának központja (2062 lakosából több mint 200 katolikus) 
Cún: magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal (260 ref. lakos) 
Csarnóta: magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal (240 ref. lakos) 
Csehi (ma Drávacsehi): magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal 
(700, zömmel ref. lakos) 
Dencsháza: magyar falu a mozsgói uradalomban, ref. egyházzal (403 ref. és 125 
katolikus lakossal) 
Egerág: többségében római katolikus magyar falu az üszögi uradalom területén, 
katolikus plébániával 
Endessv. puszta a sellyei uradalom területén 
Fok (ma Drávafok): magyar falu Somogy megyében ref. egyházzal (722 lakosából 
654 ref.) 
Gilvánfa: zömmel katolikusok lakta magyar falu a sellyei uradalom területén 
Gyüd (ma Máriagyiid): magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal 
(540 ref. és 100 katolikus lakos) 
Harkány, magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal (556 ref. és 12 
katolikus lakos); ekkoriban váltak ismertté gyógyhatású forrásai 
Isztára vagy Sztára (ma Drávasztára): katolikus sokácok lakta falu a sellyei urada-
lomban 
Ivánmajor (Iván): falu a bólyi uradalom területén; valószínűleg azonos a Fényes-
nél Batthyány-Iván néven említett faluval, melynek 242 lakosából 178 katolikus 
Iványi (ma Drávaiványi): magyar falu a kamarai uradalom területén ref. egyházzal 
(487 lakosának nagy többsége ref.) 
Jánosi (ma Mecsekjánosi): német falu Batthyány Iván egyik uradalmában, katoli-
kus plébánia 440 lakossal 



Kákics: magyar falu a sellyei uradalom területén, ref. egyház (403 ref. lakos) 
Kisasszonyfa: magyar falu a sellyei uradalom területén, katolikus plébánia (120 
katolikus lakos) 
Kisbudmér. német falu a bólyi uradalomban (306 lakosának túlnyomó része katoli-
kus) 
Kiscsány: magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyháza közös Oszróéval 
(170 ref. lakos) 
Kistótfalu: magyar falu a bólyi uradalomban ref. egyházzal (250 ref. lakos) 
Kórós: magyar falu a siklósi uradalom területén, ref. egyházzal (650 ref. lakos) 
Kölked: magyar falu a pécsi püspöki uradalom területén, ref. Egyházzal 
Kövesd (ma Villánykövesd): német falu a bólyi uradalom területén, katolikus fi-
ók-templommal (380 katolikus lakos) 
Marócsa: magyar falu a sellyei uradalom területén ref. egyházzal (300 lakosa ref.) 
Márfa: magyar falu a siklósi uradalomban ref. egyházzal (405 lakosának zöme 
ref.) 
Mecske (ma Magyannecske): magyar falu a Czindery-uradalomban, ref. egyházzal 
(488 fős lakosságából A l i ref.) 
Mohács: mezőváros, a pécsi püspök birtokában lévő uradalom központja, országos 
vásárok helyszíne, több templommal, melyek közül az egyik ref. (mintegy 9000 
fős lakosságából 6768 katolikus, 1765 ref.) 
Monyorósd: magyar falu a sellyei uradalomban (253 katolikus lakos) 
Nagybudmér: szerb-német falu a bólyi uradalomban (475 lakosának töbsége 
orthodox, kisebbik része katolikus) 
Nagycsány: magyar falu a siklósi uradalomban, ref. fiókegyháza Luzsok alá tarto-
zik (230 lakosa kevés kivétellel ref.) 
Nagyfalu (ma Siklósnagyfalu): magyar falu a siklósi uradalomban ref. egyházzal 
(535 lakosa néhány kivétellel ref.) 
Nyomja: német falu a bólyi uradalomban (339 katolikus lakos) 
Ocsárd: magyar falu a sellyei uradalomban (434 katolikus lakos) 
Oszró (ma Csányoszró): ref. magyar falu a siklósi uradalomban, ref. anyaegyháza 
közös Kiscsánnyal (220 lakos) 
Pázdány: magyar falu a sellyei uradalom területén (200 katolikus lakos) 
Sellye: magyar mezőváros, gr. Batthyány Iván egyik uradalmának központja, ref. 
egyházzal (703 ref. és 340 katolikus lakos) 
Siklós: mezőváros, Batthyány Kázmér egyik — 23 helységből álló — uradalmának 
központja, mely 1846-ban megváltotta magát; ref. lelkészei a XVIII-XIX. század 
folyamán többször a felső-baranyai egyházmegye esperesi tisztségét is betöltötték 
(3207 lakosából 1747 katolikus, 1058 pedig ref.) 



Somberek: német-szerb falu a Sauska-nemzetség birtokában (2475 lakosa na-
gyobbrészt katolikus jelentős orthodox kisebbséggel) 
Szekcső (ma: Dunaszekcső): a tágabb térségben két ilyen nevü település is található 
és a szövegből nem derül ki egyértelműen, hogy melyikről van szó; az egyik ma-
gyar-német-szerb mezőváros a Dunaparton a Bésán-család birtokában (mintegy 
3600 lakossal), a másik Kaposszekcső Baranya és Tolna megyék határán Esterházy 
herceg birtokán (felerészt katolikus, felerészt evangélikus lakossággal) 
Szaporca: magyar falu a siklósi uradalom területén ref. egyházzal (322 lakosából 
300 ref.) 
Szerdahely (ma: Drávaszerdahely): magyar falu a siklósi uradalomban ref. egyház-
zal (612 lakosából 598 ref.) 
Tapolca: magyar falu a sellyei adalom területén (267 lakosa kevés kivétellel ref.) 
Sztár a: ld. Isztára 
Terehegy. magyar falu a siklósi uradalomban, ref. egyházzal (mintegy 700 lakosá-
ból 675'ref.) 
Trinitás: Vokányhoz tartozó puszta a bólyi uradalom területén 
Töttös: magyar falu a bólyi uradalom területén (529 katolikus lakos) 
Üszög: puszta, gr. Batthyány Gusztáv, majd fivére Kázmér egyik baranyai uradal-
mának központja, ma már Pécshez tartozik 
Vajszló: magyar mezőváros, a piarista rend baranyai uradalmának központja ref. és 
katolikus templommal (2080 ref. és 200 katolikus lakos) 
Vertike (ma Sósvertike): magyar falu a sellyei uradalom területén ref. egyházzal 
(258 lakosából 248 ref.) 
Villány: többségében katolikus német-szerb falu Károly főherceg béllyei uradal-
mában (1296 lakos) 
Virágos: német falu a bólyi uradalomban (280 lakosának többsége katolikus) 
Viszló (ma Diósviszló): magyar falu a siklósi uradalomban ref. egyházzal (1170 la-
kosából 1150 ref.) 

Egyéb helynevek 

Brod (Szlavonszki Brod): az egyik ezred központja a határőrvidéken, mely a Ma-
gyarországot az Adriai tengerrel összekötő út szempontjából 
Ciffer: szlovák mezőváros a pozsony-nagyszombati országút mentén 
Szered: vásárairól híres magyar-szlovák mezőváros a Vág-parton 
Wolfthah falu Alsó-Ausztriában, Pozsonytól mintegy 10 kilométerre Bécs irányában 



A felhasznált levéltári források és irodalom 

1. Levéltári források 

Magyar Országos Levéltár (MOL) 

Mikrofilmtár 
A. 646. a diósviszlói ref. egyház anyakönyvei 
A. 762. a sellyei ref. egyház anyakönyvei 
A. 806. a terehegyi ref. egyház anyakönyvei 

Baranya Megyei Levéltár (BML) 

IV. 3. a. a közgyűlési jegyzőkönyvek 
XI. 601. a Battyhány-Montenuovo uradalom levéltára 

Dunamelléki Ref. Egyházkerület Ráday Levéltár (DmREL) 

A/4. Felsőbaranyai Egyházmegye levéltára 

Tiszántúli Ref. Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár (TtREL) 

II. 1. e. Classificatio Generális Academiae 

Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium 
(Csurgói Ref. Gimn. Lev.) 

Protocollum Gymnasii Csurgoiensis, 1829-1856 (osztálynapló) 
Protocollum Scholae Csurgoiensis (felvételi napló) 
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