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oh hagyjatok nekem csupán csak 
egyetlen egy szerentsés Éjtszakát 
örömtől árva életemben! Oh 
Fiúcska, kérleld őket éltedért. 
Atyád elégtelen most arra. Isten 
te látod őtet! Adj ezen mered'tt 
Fagy Testbe érzeményt! — Király, Magyarság! 
véllem jön a' Kiűzettésbe — szám ki
vetésbe véllem és Öcsémmel e' 
Szegény Teremtés. Mindenét ti néktek 
itt hagyja Ő; csupán az életért 
rimánkodik. 

KIRÁLY 

Hisz Ő nem a' tied. 

MlCHÁL 

Az Attya adta én nekem 's nem is 
fogom 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

HORVÁTH ISTVÁN MINDENNAPIJA. 

(Hatodik közlemény.) 

18. Tiz óra után Eggenberger könyves holtában öszve akadtam 
Schreier Ádám Plébanus úrral. O meg kívánván szálasomon látogatni, 
íhozzám jőve. Meg mutattam neki a' mi nálam szemlélést érdemel. Tizen
két óra előtt haza sietett ebédre. — Mihelest az asztaltól föl keltem, 
•azonnal Révaihoz sétáltam. O ma is a vármegye gyülekezetében buzo
gott a' tiszta magyar nyelv mellett. — Innend ki sétáltam az Uj piatz 
.nevű helre, hol tzifrában állott vala a' fegyveres Pesti polgárság vár
ván, és meg tisztölni akarván az ide jövő Eszterházy Hertzeg Rege
mente be léptét. Mivel ez valami ötödfél órakor történt tsak meg, tehát 
itt való várakozásom miatt, mint egyébb oskola társaim, mind a' két 
oskolai óra alól ki maradtam. Öt órakor el válván Markovits Jánostól, 
kis Hertzegeimet tanítani mentem. Estve Trézsit tanítottam, vagy is 
inkább gyakoroltam, a' Tsókoló tudományokban. Vatsora után Wenzelt 
olvastam. 

19. A mai napot részszerént egy Mária nevű Ifjú Aszszony s 
Rokonomnál, részszerént Trézsinél töltöttem. Olvastam, de nem sokáig, 
Wenzelbol valami keveset. Estve az ötsém számára igen álmos szemmel 
ezen álmos fordítást készítettem Livius I. könyvének XXV-dik feje
zetéből. 
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»így haza vezettettek onnand a' Hadi seregek. Leges leg elől ment 
a' Horatzius maga előtt vivén a' hármos zsákmányokat. Mentében sze
mébe akadott az egyik Kuriátziustól már el jegyeztetett Húga a Hape-
nai kapu előtt. A Leányzó megösmervén kedves jegyesének önön kezei
vel készítette köntösét, haj bontva és siránkozva föl kiáltozza meg öletett 
jegyesének nevét. E' közönséges öröm között és győzedelmes állapotban 
föl háborította a' szilaj Ifjú szívét Húgának rívása. Kirántván azért 
hüvelyéből pallosát kevés pirongatás után körösztül döfte a' Leányt 
mondván: Hord el innend magadat éretlen szerelmeddel együtt jegye-
sedhöz, kiért élő s meghalálozott testvéreidről, sőt magáról a' Hazáról 
is meg feledkeztél. így veszszen ki minden Római Fehérszemély, ki 
siránkozni íog ellenségünk ki vesztén.« 

20. Tizenegy óra tájba meg kerestem Révait. Mutatta 's egy
szersmind le írásra által adta Kazintzi Ferentz Úrnak hozzá utasíttatott 
levelét. Többnyire a' sötétben tapogat ez az érzékeny szívű Hazafi is 
többekkel együtt nyelvünk belső természetére nézve. De nem lehet 
ekkorig e' közös homályt senkinek is vétekül tulajdonítani, mert egy 
az : Kiki önön maga fáradsága után nem juthat el a' tiszta forráshoz; 
más az: Révaim könyveit eddig egész végig, mivel még el nem készül
tek, senki sem olvashatta, sem pedig örök állást 's fönmaradást igérő 
alkotmányának minéműségét által nem érthette a' magyarázatnak ki 
nem jötte miatt. Ezután, ha valaki hibásan ír édes anya nyelvünkön, 
ki nevetést fog érdemleni, nem ugyan hibájaért, mellyet bajos akárkinek 
is elkerülni; hanem tunyaságáért, melly gátolta őtet attól, hogy fő köte
lessége szerént a' nyelvet nem tsak szokásból egyedül, hanem Gramma
tika szerént is tanulta volna. — Estve felé be tekintettem Eggenberger 
boltába, hol öszve akadtam Tekintetes Jeszenitzei Jankovits Miklós úrral, 
kinek a' Magyar dolgokról drága gyűjteménye vagyon, és Schwartner 
Mártonnal. Külömbféle tárgyokról folyt a' beszéd. Elválásunkkor kért 
Jankovits úr, hogy régi ígéretem szerént látogatnám meg holnap házá
ban. Köszönettel engedtem kérésének, 's örülök is nem kevéssé rajta, 
hogy újra kegyessége alkalmatosságot nyújt szaporítanom tapasztalásai
mat tudományaimmal együtt. Már 1803-dik esztendőben örömmel olvas
tam régi Magyar kéziratit egyébb ritkaságaival egyetemben. 

21 . A' nagy eső és szél miatt meg nem jelentem ígéretem sze
rént Jankovitsnál, hanem oskolai letzkénk nem lévén, hon íro
gattam addig, míg a' Gazdálkodást tanítót nem mentem hallgatnom. 
Tizenkét órakor hozzám jőve ma Pesten vendégeskedő Vitkovits 
Mihályom. Olvasta egy kevés üdéig mindennapimat. Délután Trézsimnél 
enyelegtem. 

Estvefelé meg látogattam Markovits János Barátomat. Olvasni el 
kértem tőle ime' könyvet: »Immanuel Kant's physische Geographie. — 
Für Freunde der Welt und Laenderkunde und zum Unterricht für die 
erwachsene Jugend. Allgemein faszlich mit Benutzung des neuesten 
Zuwachses für die physische Geographie bearbeitet von K. G. Schelle. 
Zwey Bändchen. I. Bändchen. Leipzig, bey J. B. Schiegg in 8. esz
tendő nélkül, — Ez a rész a tengerről értekezik. Markovitstól kis 
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Hertzegeimhöz siettem. Vatsora után egészen az előbbi könyv olvasásba 
merültem, 

22. Tíz órakor kerestem Jankovits Urat, de ő Vadas nevű jószá
gába ki rándult. Viszsza térvén szálasomra be fejeztem az olvasást a' 
Geográfia Fizikának első részere nézve. Szaporán olvashattam e' mun
kát, mert foglalata tsak nem egészen ösmeretes előttem szívből szeret
tem Mitterpacher Lajos Tanítómnak oktatásaiból, és ezen könyvéből: 
»Physikalische Erdbeschreibung von Ludwig Mitterpacher. Wien. 1789. 
Délután oskola társaim nagyon sarkaltak, hogy jelenném meg estvére 
a' hét választó hertzegek nevű tántzos palotába. Teljességgel meg nem 
ígérhettem el mentemet, hanem mondottam, hogy iparkodni fogom be 
tölteni, ha lehet, 's kedvem duzzanik, keresőket. Öt órakor el mentem 
Trézsimböz, 's hivtam a' mulatságra. Meg köszönte, de el nem fogadta, 
jelentésemet. Tőle haza térvén úgy határoztam meg magamat, hogy, 
ha el küldi Markovits Testvéremtől, kit hozzá küldöttem, a' Schelle 
munkájának második Darabát, el nem megyek sohova is; ha el nem 
küldi, el megyek. Az ötsém semmit sem hozott magával, nem tudom 
mi okból, folyton folyt hát a' következés. El mentem a Bálba kilenczed-
félkor. — Most (reggel négy órakor) bolyongtam haza. Testemet 's 
Lelkemet meg untam, úgy szólván a' Bálba. Többnyire Kultsár István 
úrral és Somsits Pongrátz volt tanítványommal beszélgettem. Semmi 
szépség meg nem vakított most egyszer. Alkalmatlan vala a' bő izza
dás, melly az embereknek sokaságok miatt szükségképen következett. 
Jelen volt a mulatságon József nándor Ispány is bajuszosan. — Meddig 
viseli ezt, igen kívánnám tudnom. 

23. Tsötörtök nap lévén magamat jól kialudtam a' Rendetlenség 
után. Föl öltözvén Révaihoz mentem, s nála trécseltem. — Ebéd után 
két órakor hozzám hozta Markovits János Schelle munkájának máso
dik Darabát, melly a Szárazról és Szigetekről tanít. El beszélettem 
barátomnak, hogy ő vala oka bálozásomnak. — Mihelest elhagyott 
Markovits, azonnal Trézsimhöz lódultam, hogy elő számláljam neki teg
napi kedvetlen mulatásomat. Tőle estvefelé Eggenberger József könyv
áros boltába mentem, hol öszve akadtam Jankovitstsal. Kért újra, hogy 
holnap látogatnám meg: ígértem neki okvetetlenül. Innend Hertzegeimet 
ballagtam tanítanom. Estve késő éjjelig Schellet olvastam. Ebben a' 
részben sok új dolgokra találok. Szép p. o. a' mit azok ellen föl hoz, 
kik az embereket a' leg régiebb üdőkben okosaknak lenni képzelik. 
Hasonlók valának bizonyára leg először az emberek a' tsötsömös gyer
mekekhez, 's tsak későn kezdettek okosodni. így a 23-ik lapon ezeket 
beszéli: »Noch beschränkter waren ihre Geisteskräfte. Die meisten Völker 
konnten nicht drey, die anderen nicht zehn, die gebildetesten nicht über 
hundert zählen. Haare waren das Zeichen für sehr, sehr viel. Ezen utolsó 
tapasztalás nekem annál inkább meg jegyzésre méltó, mivel Anyai nyel
vünkben is találok illyetén szokást. Mi a sokat p. o. Tengernek (Maré) 
vagy Leg-nek (Pascuum) szoktuk ma is nevezni: nem származott e' 
ezen szokás első gyermekségünkből reánk? Ugyan mi a sokaságot tsu-
dálkozás által is szokjuk jelenteni. így mondjuk p. o. iszonyú sár vagyon 
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mindenfelé; szörnyű népség jelent meg a' Tántz helén 's. a. t. ezek is 
nemzetünknek gyermeki korából lehetnek. — Több illyeneket találhatni 
nyelvünkben, mert illyen p. o. a' magam, magad, maga 's a' t. szó 
is az Én helett, melly bizonyosan amannál későbben jöhetett szokásba. 
Lásd a maga szónak alkalmas magyarázatát Révai Régiségeinek első 
darabokban. — Közönségesen szólva ebből a' Részből, a' ki nem tsupa 
tök, eleget tanúihat. Áldás érette mind Kantra, mind Schelle úrra ! Ide, 
ide írom még a5 28. Lapról ime sorokat: Nach dem schon angestellten 
Beobachtungen und Resultaten über die Menschen der neuen Welt ist 
der erste Anfang der Menschheit bey weitem kein so glänzender Zustand, 
als man sich ihn meist in der Phantasie träumt. Wie viele Jahrtausende 
mögen, nach der Analogie zu schliessen, die hier der einzige leitende Grund 
der Erfahrung bleibt, nur vergangen seyh, eh sich der Mensch, vom 
ersten Zustande der Thierheit, wo er nur noch vegetirte, zur ersten 
schwächsten Kraftäuserung des Geistes erhob! — Sokat tanulok én 
ezekből a' sorokból! ! — — 

24. Tíz órakor Jankovitshoz siettem, hogy már egyszer be telje
síthessem ígéretemet. Örömmel fogadott, a' min én is örülök. Hozzá 
vittem a' nálam lévő sok Kolosvárott nyomtatott XVI-dik századi régi
ségeket. Meg nézte; nekem pedig sokról eredeti régi német, vagy latán 
nyomtatványokat mutatott. így láttam nála a' Markalf Históriáját régi 
Latán, a Griseldis s egyebeket pedig német régi kiadásban, mellyből készült 
a* Magyar későbbi fordítás. Láttam nála ismét a' Magyar, XVI-dik század 
elejéből fön maradott régiségeit, mellyeket már 1803-dikban öszve meg 
öszve fürkésztem. Vagyon azon könyvben, melly Sz. Elek élete folytatásán 
veszi elejét, r egy Régi Kalendáriom: ezt ő, mivel maga meg nem fejtheti, 
ítélet hozásomra hagyta. Más alkalmatossággal be írom okokon épült ítélete
met. Mutatta illy tzímű eddig mindenfelé hallatlan s ösméretlen könyvét: 
Ordinarius fm verä notula" fiue rubrica alme ecclesie Agriensis de observatione 
divinorum officiorum et horarum Canonicarum. Impressum Venetiis per 
Nicolaum de frankfordie germanum iussu tarnen et Impensis spectabilis 
viri Jacobi Schaller Librarii Budensis. Anno MCCCCCXIIII. (1514-ből 
való) Die quinto Augusti. Ihol ismét valamit tanúihattam a' kegyes úr 
jó szívűségéből! — És ugyan 1) Ez a könyv inkább és inkább meg 
győz régi vélekedésemről, melly szerént mindég abban a' hiszemben 
valék, hogy nem tsak az Esztergomi, Pétsi és Zágrábi Püspöki megye, 
hanem a' többiek is, különös Mise mondó könyveket, 's Breviáriumokat 
nyomtattak magok számára. Most már Egret közökbe számlálom: de 
hol vagyon még Kalotsa, Weszprém, Nagyvárad, Győr ' s a ' t . ? Várjunk 
az üdőtől, még talán ezekről is akad elő valami. 2.) Ismét egy ujjal 
szaporítom a' Budai Könyvárosoknak lajstromokat. Schaller Jakab eddig 
ösméretlen mindenek előtt, pedig ő spectabilis nevet viselt maga üdéjé
ben, a' mit ekkorig senkiről sem olvastam Társai közül. Müer János 
zágrábi Polgár s könyv áros tsak Egregius és Providus nevet érdemlett. 
— Ide iktatom rövideden a' Budai könyvárosoknak lajstromokat: (Kezdi 

1 Peer- c. 

*s 
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Hess Andrással s folytatja Feger Theobald, Paep János, Rüm György, 
Kaym Orbán, Heckel István, Schaller Jakab, Prischvitz Mihály neveinek 
s általa látott kiadványaik éveinek megemlítésével.) A könyvárosok 
között helet érdemel, ha nem Budán lakott is, zágrábi könyváros Müer 
János. Költségén jött ki egy XVI-dik századból való Missaléja a' Zág
rábi Püspökségnek. Vajha meg tekintenék e könyvet a' Horvátországiak ! 
Ha ezt látták volna a Horvát nevendék Papok Pesten József uralkodása 
alatt, nem vesztek volna öszve a' Magyarokkal a Loretomi Litánia 
éneklése alatt ime tsekélységért: Regina Patrona Vngariae és Regina 
Paérona Croatiae. Ebben a könyvben (látni aJ Pesti főoskola könyv
tárában) a' kezdet előtt egy kép vagyon, mellyben közép helet foglal 
Mária képe illy aílárással: 5. Maria. Patrona. Regni. Hungáriáé. — 
Jobról Mária mellett áll: S. Stephanus. Rex. Hungar. fiával, kinek illyeten 
aláírás adatott: S. Emericus Dux Sclavonie. (Lásd ugyan e' tzímet az 
illy homlok írású könyv nevében: Praefationes et epistolae Dedicatoriae 
Doctissimi viri Desiderü Erasmi Rotterodami in quatuor evangelistas etc. 
Adiuncta est pia Sancti Stephani Regis Hungáriáé ad filium suum Emeri-
cum Duceum Sclavonie admonitio, etc: Opera et impensis Joannis Per-
gossich (ez fordította Illiriai nyelvre Werbőtzit) typis renovata. Varas
dini Joannes Manlius excudebat 1587.) Balról áll: S. Ladislaus. R. 
Hungarie. Ezek alatt vagyon Magyar ország tzímere. — Ihol! e' korban 
még buzgó Magyarok voltak a' Horvátok, sőt ők szegezték leg inkább 
magokat Pázmánnak vak buzgóságú rendelése ellen is, midőn az a' 
Magyar Mise mondó könyvek helett Rómaiakat tolt be. — Ma már 
igen alá száll bennök az egyességnek lelke, 's félő, hogy a' magyar 
nemzetet gyűlölés mind nekik, mind nekünk tetemes kárul ne szolgáljon. 
A' mai üdőkben Horvát ország többé különös fejedelem alatt nem élhetne, 
sőt olly szoros másképen is Magyar országgal az ő kaptsolata az életre 
meg kívántatokra nézve, hogy inkább javasolja fekvése a' Magyar 
országgal való szoros egyetértést. Neki is, valamint nekünk vigyázni 
köll inkább a' köz jó fönt art ás dolgában, mintsem velünk, szerentsétlen-
séget okozván, ujjat vonni; különben vigyáz szorgalmatosan az ellenség, 
tekintvén, kit űzzön kötéló'dzésével terhes igája alá. Egyszer tsak reánk 
rohan a' fejünkre, 's politikai lételünkre törő veszély: ha mozgásait az 
öszve érzés által hiúkká nem teszszük. Homályosan szólok: de világosan 
emlegetek. — Horvátok, Ti a' Magyar Nemzetnek régi Polgár társai! 
ébredjetek föl álmodozástokból, s halhatatlan őseiteknek útokra térvén, 
oda iparkodjatok, hol közös a' mi és ti számunkra a' ditsőség, a' bol
dogság, a' végbe nem szakadó hálaadatosság. Tizenkét órakor 

váltam el Tekintetes Jankovits Miklós Úrtól. — Estve felé láttam 
Trézsimet, vatsora után pedig Schellet olvastam. 

25. Oskola után olvastam a fő oskola könyvtárában Pallas Úrnak 
ujjabb utazásait. Szép dolgokat emleget a' buzgó öreg a Kaukasus lakosi-
ról, elő adja a' Madzsar nevű helnek düledékeit is, mellyeket lehetetlen 
örömmel nem tekinteni egy Magyarnak, ha igaz, hogy nevét akármiképen 
a' mi Őseinktől vette. — Délben által adta Potyondi következendő ver
seit Bárótzinak : 
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A' 
múlt Redoutban tiszteletére lekötött hív baráttya küldi Ürményi Náninak. 

Nyájos mindenekkel Múlik Ifiúság 
hódító szemekkel de marad barátság 
Náni szívet szívre fűz szerelemnek helyében : 

Édes a holdúlás Akkor állandóság 
ott hol nintsen tsalás feddetlen nyájosság 
sem pusztító fene tűz. buzog ember mellében. 

Ellent áll szélvésznek 
időnek, penésznek 
rozsdát nem húz magába, 

Hívség tzímerével 
s barátság tüzével 
úgy száll végre sírjába. 

Bárótzi a Bálházban jött legesleg először ösmeretségbe kegyelmes 
Aszszonyunkkal Ürményi Annával, midőn ez, mint Referendáriusné Béts-
ben lakott. Másnap Bárótzi ezen verseket küldötte hozzája. Azóta egy
mással leveleznek. Trézsim tsókaiból részt vévén, ki mentem 
annak üdéjén kisded Hertzegeimhöz. 

26. Voltam Révainál, voltam Markovits János barátomnál is.. 
Révainál látám a' Magyar törvényes toUnak saját szavait, mellyekre ő-
most Pest vármegye kérelmére különösen észrevételeket ír. O készít szá
mokra egy illendőbb könyv tzímet is, hogy e' részben is kellemes legyen, 
a' munka. — Estve az ötsém számára következendő fordítást készítet
tem Livius . . . . könyvének . . . . Fejezetéből: 

(Két lap tisztán hagyva a kéziratban.) 

27. Ma vettem mostanában ki jött könyvét Budai Ésaiásnak illy 
tzím alatt: Magyar Ország Históriája a' Mohátsi veszedelemig. Készí
tette Tanítványi számára Budai Esaiás. Debretzenben 1805. — Délután 
Révainál is valék, Trézsimnél is: mert jó a' nyelvet egyik helen Theoria 
szerént, a másikon practice beszéleni, hogy a' Theoriat szünet nélküli 
kövesse a' Praxis. — Estve Budai könyvét olvastam. Benne elég tudnii 
méltóra lehet találni, de a' munka még sem olly remek munka, mint a 
Tudós világ Históriája. Későbben írok reá talán néhány észrevételeket. — 
Közönségesen eddig még egy jó történet írónk sintsen, mert Katonai 
egész az unalomig szentes; Pray pedig ha nem oly buzgó Pap is köny
vében, mint Katona, még is mind szentes, mind igen fog a' fejedelem 
mellett akkor is, mikor a' Nemzetnek tagadhatatlan igazsága vagyon. 
A' többi ujjabb Történet írók nagyobb részént ezeket tették által Papi
rosról papirosra: a régiek pedig tsupa tsuda tevők. Egyikben sem lát
hatni le rajzoltatva a' Haza állapotát a' külömbféle Fejedelmek alatt. — 
Más üdők is kívántatnak, meg köll engednünk, a' hoz, hogy szabad 
legyen tudományunk szerént derekas Magyar Históriát készítenünk. 

28. Tíz órakor Tekintetes Jankovits Úrhoz mentem látogatásul-
Ma a* kéziratoknak egy részöket mutogatta meg. Láttam nála sok 
Diplomákat, 's egyébb régi iratokat. Vágynak gyűteményében a' régi 
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Királyaink Törvényeiknek sok régi másaik; vagyon egy Sigmond király 
üdéjéből való Diplomatarium; szemléltem közöttök Verantziusnak több 
eredeti hagyományait is. Említést érdemel Bornemiszának magyarul íra
tott Történeti jegyző könyve 's a' t. — Tizenkét óra vetett haza Tőle. 
Délután ismét kívánsága szerént hozzá mentem. Ekkor ki mentünk a' 
Hatvani kapun kívül fekvő Házába, hol tartja ő számosabb ritkaságit. 
A' mi XVI. századi könyveit illeti, láttam nála a' Heltai ki adta Magyar 
Ó Testamentumot, Bornemisza Péter Predikátzióinak minden részöket, 
Székely Krónikáját, Telegdi munkáit, Heltai Magyar Krónikáját, Mátyás 
királynak Heltai szerzetté Latán életét, Werbőtzinek többféle ki adatá-
sait; Komiati leveleit Szent Pálból fordíttatva 's a' t. A' kézíratok 
közül láttam Wagnernak, Fejérvárinak, Bélnek, Székelnek több vagy 
kevesebb Gyűteményöket. — Ötödfél órakor hagytuk el a' külső lakást. 
Be érvén menedék mellet oda adta egy Magyar kéziratát velem hazára, 
kérvén, hogy szerzőjét tanulnám ki valahogyan. A KI. (Kéziratot rövi
deden nem tehetnők így ki ?) Ín fol. vagyon készülve versben min
den szerző 's tzím nélkül és zöld bőr borítékú. Ez a' kezdete vagy 
is hogy jobban kifejezzem magamat a' folytatása, mert ki szakadott eleje: 

Az ky regen fegyvert fogott hazájáért, 
Küszködik is annak meg maradásáért, 
Mint amaz nagy Hector regenten Trójáért, 
Avagy Horatzius Róma vakságáért. 

A' könyvnek zöld borítékú a' kötése 's bőrbűi készíttetett. Ali 42 
levélből in folio, azaz 84. lapokból. Egyik táblájára vagyon íratva: 
Ex Libr. Illrimy Dnj Com. Caroli Zichy. — így végződik: 

Aszszonya is magát arra kötelezi 
Valamiben tudgya híuen uédelmezi 
Ezzel kiki maga szauat be fejezi 
Es az vers író is munkáját uegezi. 

Ha üdőm akad rajta leszek, hogy valamit ki tanuljak a' kézirat
ról, mellyben a' mint öszve veszem, sohol semmi név elő nem fordul. — 
Estve felé valék Révainál, Trézsimnél és kisded Hertzegeimnél. — Vatsora 
után Schelle könyvével társolkodtam. y 

ADATOK TOMPA MIHÁLY ÉLETÉHEZ. 
(Első közlemény.) 

Egy gömörmegyei kis falucskának, özörénynek könyv- és tudo
mányszerető, fenkolt gondolkozású református lelkésze: Szkárosy 
•Gusztáv, ki 1911. febr. 24-ikén hunyt el, 2000 kötetből álló szép 
könyvtárát 1910-ben a sárospataki ref. főiskolának ajándékozta. 
E fejedelmi ajándék 69 kötetnyi kéziratában, néhány XVII . és 
X V I I I . századbeli levélen kívül, kétségtelenül legbecsesebbek azok 
az i t t közlendő részint Tompától írott, részint hozzá intézett, részint 


