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ADATTÁR. 1 SO 

A classikusokkal való társalkodás s' egyébb ügyes bajos dolgai 
miatt tehát csak 43 éves korában ért rá Rimay a házasságra gondolni. 
Ki tudja, hogy barátjai sürgetése nélkül rá szánta volna-e fejét valaha erre 
a lépésre? — De Ághy Orsik asszonyban úgylátszik mindenben magához 
méltó élet társat talált s talán épenséggel csak a gondos, vezető feleség 
hiányzott még, hogy sorsával tökéletesen elégedett legyen. Az 1616. év 
farsangján haza is hozta a menyecskét s most már nem utasította többé 
vissza Thurzó György nádor özvegyének ajánlatát, hogy hivatalt, szolgá
latot vállaljon tőle. Nem kellett az udvarban laknia, Czobor Erzsébet 
csak azt kötötte ki »hogy mikor kívántatik, mellettünk maga kocsiján 
és lovain böcsületesen jelen legyen«.1 Csakhamar kölcsönösen megked
velték egymást, gróf Thurzó Imre nagyra becsülte és barátjának tekin 
tette Rimayt s nemsokkal utóbb született leánykájának kereszt apja 
lett. Az 1618-ik év fotyamán együtt voltak a pozsonyi országgyűlésen, 
honnan Rimái sietve távozott, mentegetvén magát, hogy vendégei vol
nának. Thurzó Imre azonban eltalálta távozásának igazi okát! »a kgyd 
szerelmes házastársa és kedves kis leánkája vonták az kgld szivét 
magokhoz, azoknak kedvekért és látásokért, nem annyira az vendé
gekért sietett.« — tréfálkozik vele augusztus 3-án kelt levelében.2 Rimay 
családi élete tehát boldog lehetett. Megérdemelte az a boldogságot, a ki 
mások örömében, bánatában mindig szíve szerint osztozott. 

DR. KOMÁROMY ANDRÁS. 

HIVATALOS ADATOK DAYKA GÁBOR ÉLETÉHEZ. 

Újhelyi Dayka Gábor rövid élete pátyájának története csaknem a 
legapróbb részletekig ismeretes. Többen írtak róla, köztük — tudtomra — 
legtekintélyesebben Abafi Lajos az általa szerkesztett és kiadott »Figyelő« 
VIII-ik kötetében. Abafi felhasználta a költő tanártársainak s személyes 
ismerőseinek egykorú följegyzéseit s a különböző könyvtárakban elszórva 
található kéziratait. Nem használta azonban a m. kir. Országos Levél
tárban őrzött hivatalos adatokat, melyek Dayka tanári működésére 
vonatkoznak. E hiány pótlását itt veszi az olvasó. Sok új dolgot nem 
fog ugyan találni, de néhány ismeretlen adalékra — milyenek a tanári 
pályázatok alkalmával készített pályamunkái — mégis akadni fog az 
itt következőkben. 

1 Rimay János állam iratai és levelezése 208 1. 
a U. o. 218 1. 
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K a s s a , 1793. j u n. 12. 
Br. Sahlhausen Móricz kassai tankerületi aligazgató 632. sz. 

felterjesztést intéz a Helytartótanácshoz, mely szerint a lőcsei grammatikai 
osztály senior professora Prachary János Lőcse város birájának meg
választatván, helyébe fokozatosan Hubert Józsefet ezen osztály proseniorat, 
ennek helyébe Kis Farkast, ennek helyébe a fiatalabb grammatikai osztály 
tanárává Dayha Gábort tette, ez utóbbit ideiglenesen addig is, mig a 
jul. 7. pályázat le nem jár. Folyamodott ezen állásért Dluholuczky 
Hubert minorita páter, a ki 9 évig mint a humanitási osztály tanára 
ez iskolában működött, de attól betegeskedése miatt megvált, most azon
ban már felgyógyult. Minthogy azonban az 1790. máj. 4. kelt 14585. sz. 
rendelet meghagyja: ut religiosi in propriis scholis pro re nata sensim 
exteris surrogentur, de meg a magyar nyelvet sem birja tökéletesen, 
ennélfogva őt másod helyen jelöli. Kéri ez intézkedés jóváhagyását. Ebbe 
a Htt. 1793. jul. S-én 14642. sz. a. bele is egyezik azzal a hozzáadással, 
hogy Dluholuczky pályázata figyelembe nem vehető. (14642/793 Htt. sz.) 

K a s s a , 1793. s z e p t. 1. 
Gr. Török Lajos kassai tankerületi főigazgató 839. sz. a további 

eljárás végett a Helytartótanácshoz átteszi Dajka Gábornak, a lőcsei 
magy. nyelv és irodalom tanárának in Institutionum linguae Hungaricae 
adumbratione készült 20 lapra terjedő szótárát. 

A Helytartótanács 1793. szept. 20-án 21832. sz. a. a tanker. 
főigazgatónak visszaküldi a kéziratot azzal a meghagyással, hogy a 
hazai nyelv és irodalomban jártas 3 tanárral vizsgáltassa meg s ezek 
Írásban nyilatkozzanak, hogy a kitűzött czélnak megfelel-e, kellő gonddal 
van-e az anyag összeválogatva, milyen az irálya, nyelvbeli készsége ? stb. 
(21832/792 Htt. sz.) 

K a s s a , 1793. s z e p t . 12. 
Gr. Török Lajos kassai tankerületi főigazgató a Helytartótanács

nak beterjeszti a lőcsei gynasium alsó grammatikai tanári széke betöltése 
iránt hirdetett pályázat eredményéről fölvett jegyzőkönyvet. 

E szerint a vizsgáló bizottság tagjai a következők voltak: Gr. Török 
Lajos tankerületi főigazgató, mint elnök, Br. Sahlhausen Mór a kassai 
akadémia és tankerület igazgatója^ Bárdosy János a lőcsei gymn. igaz
gatója, Komáromy Ambrus és Mészáros János kassai főgymnasiumi 
tanárok és Dr. Svajtzer Ferencz a kassai tankerület tollnoka. A szept. 
9-én tartott előértekezlet megállapította a vizsgálat módját, mely szerint 
csak a magyar nyelvben teljesen jártas pályázók vétetnek figyelembe, 
a pályázók valamely szerzőt magyarra fordítanak, latinul és magyarul 
egy-egy levelet írnak. A szóbeli vizsga reggel 8 órakor, az írásbeli pedig 
d. ü. 2 órakor kezdődik s végül szept. 12-én a feladott tárgyról szóbeli 
előadást tartanak. 

Összesen 4 pályázó jelentkezett, u. m. Wolny András, Újhelyi 
Dayha Gábor, Fekete Mihály és Bertha György. 
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A vizsgái jegyzőkönyv Dajkáról a következőt tartalmazza: 
2-o. Gabriel Dayka de Ujhely, catholicae religioni addicttts, 

Miskolcziensis, saecularis, uxoratus, annorum 23, philosophus absolutus, 
prout id dubitare vetat illius ad professoratum linguae et litteraturae 
hungaricae apud Leutschoviense gymnasium per benigno-gratiosum inti-
matum dto 7-mae January 1792 No 99 facta adpücatio, hungaricae, 
germanicae, slavonicae, italicae et gallicae linguae peritus nec anglicae, 
graccae et hebraicae ex integro ignarus; valetudinis ob toleratam gra-
viorem infirmitatem non dum plene restitutae, praeadtactae lingvae hun
garicae in antelato Leutschoviensi gymmasio alterum in annum proFessor. 

Concurrens iste in verbali tentamine, si arithmetica excipiatur, in 
qua antecessorem suum (t. t. Prachari János) nullatenus superavit, spem 
de se conceptam cumulate explevit, expleturus indubie amplius, nisi 
praecedens difficilis aegritudo ut animum, ita vires fregisset, de quo ipse 
vultus pallor non obscuram fidem fecit.« 

A vizsgálati feladatok a következők voltak: 
Attestationes a concurrentibus pro Leutschoviensi 1-a gramma-

tica verbotenus resolvendae. 
1-mo. Ex Auctore: Exponatur tam latiné, quam hungarice história 

de Agesilao contenta in Chompé volumine l-o. pagina 193. 
2-do. Ex Geographia: Recenseatur Illyrici divisio generalis et 

specialis, illius limites, fluvii et urbes magis praecipuae. 
3-io. Ex história regum Hungáriáé: Referatur sub quibus regibus 

felix et sub quibus infelix fuerit Hungária. 
4-to. Ex história naturali: Enumerentur in specie corpora, quae 

regnum minerale complectitur: 
5-to. Ex Arithmetica: Reddatur ratio, cur 2 /3 multiplicatae per 1 /2 

factum dent minus multiplicando, et 2jB divisae per 1j2 quotum dent 
majorem dividendo; praeterea exponatur meíhodus resolvendae regulae 
aureae compositae. 

Themata pro codem concursu : 
l-o. Concinnetur epistola latiné et hungarice qua necessitas et 

utilitas lingvarum latinae, hungaricae et germanicae in Hungáriám 
demonstratur. 

2-do. Fiat dialógus inter duos professores de lingvae latinae puri-
tate, elegantia et copia colloquentes. 

Az Írásbeli feladatokat Dayka ekkép oldotta meg: 

Epistola 
qua necessitas Lingvae Latinae, Germanicae, Hungaricae in Hungária, 
demonstratur. . . . 

Philopater sito nepoti S. 
Desertis patérnis laribus Pesthinum petiisti, ut artibus ingenuis 

tanto majori cum eniolumento dares operám. Neque enim ignorabas 
bonarum artium eulturam iis, quos aut natura ipsa, aut nascendi c'órt-
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ditio snpra vulgus euexit, viam esse ad felicitatem. Laudo generosam 
nec maiorum ceris indignam indolem. Sic Parentum expectationi, sic 
amicorum votis satisfeceris. Mihi quidem, quem et sanguinis coniunctio, 
et necessitudo mutua arctius Tibi obstrinxit, hae summa votorum est, 
ut Te dum posito studiis fine patrias aedes reviseris et artium optimarum 
disciplinis et virtutibus, indole Tua dignis egregie excultum amplecti 
liceat. Atque hoc sincerum meum Tui stúdium, quod ignorare non potes, 
sperare me jubes, ut pauca, quae e re Tua esse videntur adferentem, 
eä qua, soles facilitate accipias. Equidem Tu ipse pervides, ita totum 
studiorum tuorum cursum esse instituendum, si fructus eorum non 
poenitendos olim legere desideras, ut nihil eorum omittas, quae atit ad 
Generis Tui dignitatem, aut ad propriam felicitatem aliquid momenti con-
ferre possunt. Quod meo quidem iudicio praestares, si Lingvam Latinam, 
ríungaricam et Germanicam insuper habere pergeres. 

Est enim ea regni nostri conditio, ut cum nationes aliae unius 
alteriusve duntaxat lingvae cognitionem postulent, natio Hungara trium 
harum egeat adminiculo. Nam ut primo de Latina loquar, huius notitia 
destituti, nec Leges patrias interpretari, nec vacare literalibus studiis nec 
nobilissimos partus Romanorum Ingeniorum legere, nec gustum veterum 
in amoeniori Literatura possumus emulari. Enimvero quod aliis gentibus 
lingva vernacula hoc nobis inde a primis nascentis Hungáriáé incuna-
bulis fuit Romana. Hac conscriptae leges, peracta Divina, agitatae in 
foro causae: hac in consvetudine familiari usi sumus. Illud genti nostrae 
singulare : hoc commune cum omnibus: sine perfecta Latinarum Literarum 
eognitione neminem eruditi nomine posse gloriari. Ouemadmodum enim 
Grais scriptoribus primas deferimus, ita iniurii simus, si inficiemur gentem 
Románam operum eruditorum praestantia aliis nationibus longo intervallo 
antecessisse. Roma nöbis Virgilios et Cicerones, Livios et Tacitos pro-
tulit, quorum imitatione vicini nobis populi aeternam eruditionis famam 
consecuti sunt. Hos Tu igitur nocturna diurnaque manu versabis, tanquam 
elegantis styli et gustus aesthetici exemplaria. 

Quod dum Te monitum volo, cave intellexeris Patriae Lingvae 
curam esse abiiciendam, quod tantum abest, ut svadere Tibi velim, ut 
potius omni conatu in eam excolendam incumbendum tibi sit. Nec enim 
Latina Hungarae inimica est, nec altera florente altera eliminanda. Nam 
et olim cum Eloquentiae Romanae Principes Cicero et Hortensius, divi-
nique prope modum vates Virgilius et Horatius florerent, colebantur 
Musae Graecae, harumque adminiculo eloquentia Latina ad summum 
perfectionis apicem adsurrexit. Quod cum magno tibi esse debet incita-
mento, ut Lingvae Hungaricae perfecta notitiä imbuaris, tum profecto 
illud maximum apud Te pondus habeas, necesse est; indolem nationis 
— caracterem vocant — conservandi Lingvam nationis, et unicum et 
validissimum esse praesidium. Quid, quod Lingva peregrinä et dudum 
cum ruderibus expirantis imperii Romani extinctä perarduum ne dicam, 
impossibile sit eam consequi loquendo scribendove gloriam, quam verna
cula olim Graeci, Romanique his extremis temporibus Itali, Galli, Angli, 
Germani consecuti sunt ? 
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Dabis igitur operám aliis quoque lingvis, primas tarnen patriae 
semper deferes. Equidem fateor Germanicam quoque non modo vilem 
esse in Hungária, sed etiam plerumque necessariam. Nam, ut alia taceam, 
magna pars incolarum regni theotisce loquitur, quin Hungaricae Lingvae 
gnara Sit. Accedit quotidianum cum Germanis commercium, praeclaris-
sima tantorum auctorum edita opera aliaque, quae, ne iusto longior sim, 
consulto praetermitto. Id unicum Te etiam, atque etiam rogo, cum quem-
admodum nullus dubito, Latinis, Germanisque Musis dederis operám, 
peregrinis tarnen patrias anteponas; quo facto et ex cultura duarum 
illarum ingens in Te redundabit utilitas et Literaturae amoeniori Huri-
garicae egregie consulueris. Vale. 

DIALÓGUS. 
Inter II. Professores de Puritate, Copia, Elegantia 

LINGVAE LATINÁÉ. 

Phylomusus. Theophron. 

Phylomusus. Saepenumero mecum ipse reputo, quí fieri possit, ut 
non pauci eorum, quos fortuna nascendi ac conditio supra vulgus evexit, 
lingvam Latinam postremo fere loco habeant. 

Theophron. At verő, si dotes, quibus illa prae multis aliis instructa 
est, probe nossent, tum profecto ipsam nulli alteri posthabendam censerent. 

Phylomusus. Inter diversas contemptus causas fortasse non ultima 
fuerit, Romanum sermonem, quemadmodum ipso in consvetudine familiari 
et negotiis tractandis utimur scatere vocibus obsoletis et barbaris. 

Theophron. Id verő et mihi verosimile videtur. Sed si ad lingvam 
ipsam, ut eam in lingvis veterum et inde a renatis literis recentiorum 
quorundam legimus, animum advertamus, tum verő nemo inficias iverit, 
nullám ab aliis lingvis labem accepisse. 

Phylomusus. Illud quidem fatendum est abundare Latinam vocibus 
graecis, sed hoc ipsum Romanorum cum Graecis commercium plurimum 
ad id contulisse videtur, ut lingva Romana immensam illám vocum, 
phraseonque copiam nancisceretur. Ducentis vicibus et amplius sententiam 
eandem variari posse, quotidianum jam ferme est. 

Theophron. Nihil igitur mirum, cum Graecis magistris usi sint, 
Atticos quoque flores in Lingvam suam tam feliciter transtulisse, 
quos cum voluptate legimus in Cornelio Nepote, Cicerone etc. Illud 
certum est, sive commercio cum Graecis, sive alteri causae sit adscri-
bendum, Lingvam Latinam soni harmónia nulli, phraseon elegantia solis 
Atticis cedere. 

Az előbbi deák levél magyarra fordítva. 

Hazádat elhagyván Pestre mentél által, hogy a' szép tanulmányokat 
a'nál nagyobb elő-menetellel gyakorolhassd. Mert jól tudod vala, hogy 
azoknak boldogsága, kiket vagy a' Természet, vagy a' Születés a' köz-

Irodalomtörténeti Közlemények. 13 
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ség' felibe emeltt, a." józan tudományok' gyakorlásával eggybe-függ. 
Ditsérem nemes indulatodat, mellynél fogva érdemesnek tetted magadat 
nemzetes őseidhez. így tessz majd eleget Szüleid' várakozásának és Rokonid 
kívánságának. Az én vágyásimnak ugyan, kit mind a' vér-szerént való 
Atyafiság, mind a' belső Barátság erántad le-kötelezett ez a' summája, 
hogy midőn tanulásodat elvégezvén, haza térendessz, a' Szép Tudomá
nyoknak és nemes indulatodhoz illő virtusoknak tellyeségében Ölelhesselek. 
És ugyanez az irántad való szeretetem, melly előtted ismeretlen nem 
lehet unszolt az irásra oly reménységgel, hogy hasznodra tzélozó sorai
mat szokott indulattal fogod olvasni. Te ugyan magad is által-látod, 
hogy az Iskoláknak gyakorlását úgy kelletik elintézned, hogy mind azokat 
véghez vigyed, mellyek vagy nemzetednek ditsősségére, vagy saját javadra 
szolgálhatnak. A' mi ugyan az én ítéletem szerént a'kor történnék még, 
ha a' Deák, Magyar és Német nyelvnek tanulásával nem gondolnál. 
Mert a mi országunk olly állapotban vagyon, hogy midőn más nemzetek 
eggy két nyelvet kíván, a' magyar mind a' hármat megkívánja. Mert, 
hogy a' Deákról szólljak elsőben, e'nek tudása nélkül sem a' Haza 
törvényit magyaráznunk, sem a' tanulmányokra adni magunkat, sem a' 
Római emléknek legnemesebb szüleménnyeit olvasnunk, sem a' Régiek' 
ízlését a' Szép Tudományokban hímeznünk sem lehet 's a' t. 

Dayka Gábor. 
(Egy egész ív eredeti kézirat.) 

A vizsgáló bizottság a vizsgálat eredményét a Helytartótanácshoz 
fölterjesztvén, kijelölését a megürült tanszékre ilyen sorrendben tette 
meg: 1. Dayka Gábor, 2. Bertha György, 3. Fekete Mihály. — Wolny 
Andrást a magyar nyelvben való járatlansága miatt nem ajánlhatta. 
A Helytartótanács egyetértvén a kijelöléssel, azt jóváhagyás, illetve kine
vezés végett a Felség elé terjesztette. (22562/793. Htt. sz.) 

K a s s a , 1793. s e p t. 12. 

Gr. Török Lajos kassai tankerületi főigazgató, a Helytartótanács 
ez évi 14642. sz. rendeletére jelenti, hogy a lőcsei gymnasiumban meg
üresedett legalsó grammatikai osztály vezetését Dayka Gáborra szeretné 
bízni, illetőleg őt erre fokozatosan előléptetni; az ily módon megürülő 
tanszékre pedig első sorban Fekete Mihályt, másod sorban pedig Kertész 
Gábort ajánlja. 

E javaslatot a Helytartótanács jóváhagyás és megerősítés végett 
fölterjeszti ő felségéhez. (22563/793 Htt. sz.) 

Bécs, 1793. okt . 14. 
A kanczellária a Helytartótanács 22562/793. sz. fölterjesztésére 

Dayka Gábort kinevezi a lőcsei gymnasium alsó grammatikai osztályá
nak tanárává. 

Ezen legfelsőbb határozatot a Helytartótanács 1793 okt. 29-én közli 
a kassai tankerületi főigazgatóval. (11268/793. canc. sz. • - 25696/793. 
Htt. sz.) 
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K a s s a , 1793. n o v. 18. 
Gr. Török Lajos, kassai tankerületi főigazgató 64. sz. a. jelenti 

a Helytartótanácsnak, hogy Dayka Gábor e hó elsején elfoglalta tanári 
székét s megkezdte az alsó grammatikai osztály tanitását. 

Erre a Helytartótanács 1793. decz. 13-án utasítja az alapítványi 
pénztárt, hogy Dayka Gábor évi 350 frt. fizetését folyósítsa s egyenlő 
részletekben fizesse ki. (28782/793. Htt. sz.) 

1795. j u n . 12. 
A Helytartótanács 11889. sz. a. értesíti a kassai tanker. főigaz

gatót, hogy Schwarzbauer Elek expaulinus a székesfehérvári gymn. II. 
hum. osztály tanárságáról egészségi okokból lemondván, helyébe Novich 
József ungvári II. human, oszt. tanárát helyezte át. Utasítja, hogy az ily 
módon megürült ungvári tanárságra pályázatot hirdessen. (11889/795. 
Htt. sz.) 

1795. j un . 30. 
Br. Sahlhausen 694. sz. a. jelenti a Helytartótanácsnak, hogy 

ennek jun. 12-én 11889. sz. alatt kelt rendelete következtében az ung
vári II. humanitási osztály megürült tanári állomására a pályázatot sept. 
19-re tűzte ki, kéri egyszersmind a Helytartótanácsot, hogy e pályá
zatot közölje az egyetem, akadémiák és gymnasiumok igazgatóival. 
(18332/795. Htt. sz.) 

K a s s a , 1795. s ep t . 20. 
Gr. Török Lajos kassai tanker. főigazgató 967. sz. a. beterjeszti 

a Htt. 1795. máj. 1. és jun. 12-én 8810. és 11889. sz. a. rendeletére 
a kassai I. és ungvári II. humanitási osztály tanári székének betöltése 
iránt szept. 14., 15., 19., 20-án megejtett pályázat jegyzőkönyvét. 

Ebben Daykáról a köv. foglaltatik: 
»Dominus Gabriel Dajka, Catholicae Religioni addictus, Ungarus, 

Miskolcziensis, annorum 25. idiomatis Hungarici, Germanici, Gallici et 
Italici exacte peritus, uxoratus, praeprius uno anno Leutschoviae lingvae 
et literaturae Hungaricae nunc autem in tertium annum ibidem gram-
maticus professor, virium integrarum, Philosophus absolutus. 

Concurrens iste expectationem integre equidem haud delusit, in 
Arithmetica tarnen, et aliquot materiis, in se aliquid desiderari passus, 
a prioré aemulo suo superatus est.« 

A pályázatnál írásbeli tárgy ez volt: 
Pro soluto stilo: Ereptum e vivis Leopoldum Alexandrum Pala-

tinum Ungaria omnís merito dolet. 
Pro Ugató: Poesis latina, hoc tempore multis Ín Ungariae gym-

nasiis neglecta, quaeritur; utque veteri suo honori restituatur, arden-
ter petit. 

A szóbeli vizsgálat tárgyai: 
Ex Rhetorica: Quomodo oratio construenda est, et quid de sin-

gulis ejus partibus observandum? 
13* 



19Ö' ADATTÁ-R. 

Ex Oratoribus: Exponentur orationis Cic. pro Milone §-phi 81-us 
et 82-us etiam Ungarice. 

Ex Poetis. Explicabitur Horatii ode 221-us »Nullus argento 
color . . .« 

Ex Geometria practica: Quomodo altitudo crucis supra turrim 
positae invenienda ? Item, quomodo, et quibus e fundamentis demonstratio 
sphaerae soliditas ? 

Ex História Natur. Vegetab.: Quae horum classes, et quae cir-
citer singulis classibus continentur? 

Animálium: Quid de insectis ? 
Ex Geographia: Quid de Illyrico Ungarico ? 
Ex Gaesarologia: Quinam ex Imperatoribus de literis bene meriti, 

quinam atro calculo notati ? 
Ex História Eccles.: Quae Gentes, et quibus saeculis conversae ? 
Ex Jure naturali: Quid de pactis ? Nunc contractui emtionis ac 

venditionis aliquis praeterea contractus adjiciatur ? 
Ex Mythologia: Quid de septem miraculis mundi ? (20551/795. 

Htt. sz.) 

Dayka Gábor Írásbeli pályaműve. 

I. Brevis oratiuncula in laudem Augusti feliciter regnantis ob clementiam, 
quod per Tribunalia Regni damnatis ad gladium aliquibus vitae 
gratiam impertitus sit. 

Pátere nos, Rex Auguste! beneficium hic paucis commemorare, 
quod iis praestitisti, qui laesae Majestatis rei, hostes Patriae, publicae 
pacis inimici digno malefactis suplició vitä fuerant exturbandi, nisi de 
mentia Tua latam per summa Regni Tribunalia sententiam pro innata 
lenitate mitigasset. Equidem non reos liberatos, qui publica tranquillitate 
perturbata, Regiam famíliám per summum nefas throno moturi erant, 
non inquam hos liberatos gratulamur: verum hanc eximiam animi Tui 
lenitatem, qua hostes regni, Tuosque, iudicio publico ad gladium dam-
natos, hac poena absoluisti, taciti praeterire nullo modo possumus. 
Perennabit hoc clementiae Tuae argumentum apud seros posteros, nec 
facti memóriám obliterabit antiquitas. Nec maior Tibi laudum seges 
sürget ex damnatis nuper ad gladium reis quibusdam, quam nunc ex 
facilitate ignoscendi, dum vitám üs reddidisti, qui Tibi eam ereptum 
ibant. Enimvero quis non admiretur hanc animi magnitudinem! Alii, 
proh dolor! quamplurimi tantum abest, ut illatas sibi iniurias oblivione 
sepelire velint, ut potius alios ultro lacessant iniuriis: Tu verő unctum 
oleö caput! cui summa in nos potestas Dei nutu commessa est, homi-
nibus laesae maiestatis reis, deposito iustissimae vindictae studio, veniam 
impertiuisti. De horum gratitudine quidem nihil est, quod dicam: cum 
nulluni ingenii flumen, nulla vis eloquentiae tam immane facinus perdi-
tissimorum hominum defendere possit: sed nos spectatores, aut saltem 
Auditores, omnes certe admiratores huius Tuae virtutis quibus Te laudi-
hu$ prosequemur ? Erit hoc in animis nostris perenne Tuae clementiae 
monumentum, et quam arcte, dum supplicio reos addiceres, Tuum in omnes 
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aequitatis stúdium corda popularium devinxit: tarn vehementer gentem 
Hungaram universam Tibi obstrinxit nuperum lenitatis argumentum. 

II. Epigramma deductum ex Lemmate Augusti ob reductos postliminio 
Exhortatores. Lemma est : Fide, Lege. 

0 Franeisce ! Tuis sacro sub Praeside rursum 
Auspiciis Pietas iam redit, atque Fides : 

Qui Patriae docilem informet virtute Juuentam 
Et doceat studiis iungere verba Dei, 

Scilicet haud satis est quem sola Lege teneri: 
Lex ruet, o mea Gens ! ni teneare Fide. 

Gabrielis Dayka. 
Ad 20551/795. Htt. sz. 

B é c s , 1795. o k t . 19. 
A kanczellaria 11617/775. C. sz. a. jóváhagyván a Helytartó

tanácsnak 1795 okt. 2-án 20551. sz. a. kelt felterjesztését, a htt. 1795. 
okt. 30-án 22701/795. htt. sz. a. tudatja a kassai tanúim, igazgatóval, 
hogy a tanári testület egyéb személyváltoztatása között a Novits József 
áthelyezésével megürült Il-ik humanitási ^osztály tanárságára Dayka 
Gábort nevezte ki Lőcséről; meghagyván, hogy hivatalaikat mielőbb 
foglalják el, mert flzetésök ettől folyósittatik. 

K a s s a , 1795. d e c z . 27. 
Br. Sahlhausen 174/795. sz. a. felterjesztést intéz a Helytartó

tanácshoz, hogy az Ungvárra áthelyezett Dayka Gábor, noha Zvilling 
Károly lőcsei orvosnak 1795. decz. 14-kén kelt bizonyítványa szerint in 
haemophtoe infirmum fuisse s ennélfogva hivatalát csak decz. 21-én kezd
hette meg, fizetése ne a hivatalba lépéstől, hanem kinevezésétől folyósíttassek. 

Ehhez 1796. jan. 12-én 765/796. htt. sz. a. hozzá is járult a 
Helytartótanács, ily értelemben utasítván a fundationalis cassat, azt azon
ban nem engedélyezte, hogy a Daykát helyettesítő Kricsfalusy és Bélteky 
tanárok külön remuneratióban részesüljenek. 

K a s s a , 1796. m á r ez . 29. 
Br. Sahlhausen Mór 357. sz. a. jelenti a Helytartótanácsnak, hogy 

az Ungvárra áthelyezett Dayka Gábor, mint lőcsei tanár az évi 400 frt. 
fizetéséből m. é. nov. 1-től decz. 20-ig járó részletet még nem kapta ki, 
mire a htt. 7675/796. sz. a. utasítja a lőcsei alapítványi pénztárt (fun
dationalis cassa) annak kifizetésére, egyszersmind értesíti erről a tan
kerületi igazgatót is. 

K a s s a , 1796. o k t . 15. 
Br. Sahlhausen Móricz tanúim, igazgató 946. sz. a. jelenti a 

htt.-nak, hogy Dayka Gábor az ungvári gymn. 2-ik humanitási osztályá
nak tanára ez év ápr. havától mellbajban annyira szenvedett, hogy szavá
tól is megfosztatván, mint a látogatási jelentésemben 582. sz. a. elő
terjesztettem, őt mással kellett helyettesíteni. Minthogy, pedig baja egyre 
súlyosbodik, úgy hogy felépüléséhez a legcsekélyebb remény sincs, tisz
téről ő maga leköszönt s minthogy alig öt év óta működik s rendes 
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nyugdíjra igényt nem tarthat egy évi fizetésének: 450 írtnak kiutal-
ványozása által végkielégítését kéri. E kérést teljesítendönek véli az 
igazgató s a decz. 10-kére kitűzött pályázati határidő lejártáig a mostani 
I. osztály tanárának Kovalik Györgynek fokozatos előléptetésével tartja 
a hiányt pótlandónak. 

Mellékelve: 
ATTESTATUM. 

Infra scríptus praesentibus fidem facio, Clarissimi Dni Gabrielis 
Dayka Professoris Humanitatis Senioris in Gymnasio Unghvariensi, anno-
rum Ín circa 30. Religionis Catholicae congenitam corporis sui disposi-
tionem anno abhinc in nervum prorupisse, iterata largiori Haemoptoe, 
unde Phtysis copiosissimis sputis purulentis subsecuta, febri consumptiva 
indies adeo invalescentc, ut nonnisi ossa pelle tcgantur proin nullum 
vei probabilcm curae locum rclinquat, ac tanto minus par est muncri 
suo gerendo, voce Ejus, pulmonibus consumtis, pcnitus abolita. Signatum 
Cassoviae 15. 8-bris 1796. Ludovicus Majer m. p. Incl. Cott. Abauj 
Phys. ord. (Mindkettő eredeti.) (24153/23660/796. htt. sz.) 

K a s s a , 1796. o k t . 25. 
Br. Sahlhausen 968. sz. a. értesíti a Helytartótanácsot, hogy 

Dayka Gábor c hó 20-án meghalt. Az üresedés betöltésére decz. 27-re 
pályázatot hirdetett és pedig az I. oszt. tanárának Kovalik Györgynek 
fokozatos előléptetésével, az I. oszt. tanárságára. Addig is a Dayka 
működési köre a f. é. ápril hó óta oda kinevezett Béltcky Györgyre 
volna bízandó. Javaslatba hozza, hogy az özvegynek orvosi és gyógyszer 
költségeire férje egy évi fizetése kiutalványoztassék. (24153/796. htt. sz.) 

1796. nov. 8. 
A Helytartótanács a kassai tanúim, igazgatót, ennek 1796. okt. 

25-ki 968. számú előterjesztésére, értesíti, hogy Dayka Gábor özvegyé
nek végkielégítés iránti kérvényét ő felsége elé terjesztette s addig is, 
mig a megürült tanszék pályázat utján betöltetnék, annak ellátásával 
a magyar nyelvtanításban jártas Béltcki ottani tanárt bízza meg. 
(24153/23660/796. htt. sz.) 

1797. j a n . 20. 
A kanczellária 359. sz. a. értesíti a Helytartótanácsot, hogy ennek 

24153/796. sz. előterjesztésére ő felsége engedélyezte Dayka Gábor 
özvegyének a 450 frt végkielégítés kifizetését. (2884/797. htt. sz.) 

1797. f e b r . 14. 
A Helytartótanács utasítja az alapítványi pénztárt, hogy az ung

vári gymn. 2-ik osztályában tanárkodott Dayka Gábor özvegyének férje 
egy évi fizetését: 450 frtot végkielégítésül fizesse ki. 

Ugyancsak e szám alatt értesíti a kassai tanúim, igazgatót a fizetés 
kiutalványozásáróí. (2884/797. htt. sz.) 

DR. ILLÉSY JÁNOS. 


