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Jwra dabas populis prefectos sorté legebas 
Nunc Turce pateris impia iussa ducis 
Grata deo templis faciebat vota precesque 
Hew patitur templis gens scelerata tuis. 
Splendida tu fueras multis ornaía tropheis 
Hew nunc inculta splendida Buda iaces. 
Dum fortuna fűit letam te widimus omnes 
Perpetuis hew nunc fletibus or a rivas. 
Nescio quid dicam aut quibus te patria plangam 
Hew ruit Wngarie gloria prima domus. 
Te populi, cuncteque gentes defleant omnes 
Que fueras nostry perquam decusque soly1 

At deus omnipotens rerum cui sommá [így !] potestas 
Tocius orbis adhuc te dominum facit. Amen. 

Közli: HEGEDŰS ISTVÁN. 

A »MAGYAR FAUST« ÉLETRAJZÁHOZ. 

Hatvani alakja ma is inkább a mondák, mint hiteles élet- és kor 
rajzi adalékok tükrében áll előttünk, a minek oka a babonás dolgok 
szivósabb természetén kívül főleg abban keresendő, hogy e híres férfi 
pályáját érdeklő forrásaink máig felette egyoldalúak, sőt töredékesek. 
A mit eddig róla itt-amott elmondva találunk, jobbára ismert biographiai 
vonások, melyek tudományos érdemeit alig érintik, vagy ha igen, 
akkor sem annyira magukért, mint inkább a hozzájuk tapadt ördöngös 
elemekért. Ezek forrása és természete pedig Imre Lajos és Heinrich 
Gusztáv dolgozataiban ma már jórészt tisztázottnak vehető. — De 
Hatvani sokoldalú és jeles tudós volt; nemcsak a debreczeni kollégium
nak, hanem magyar korának is tiszteletreméltó alakja, a ki ha ifjú korában 
külföldön marad s kedvezőbb viszonyok között fejlődhetik, talán a 
tudományok egyetemes történetében is számottevő szerepet játszik. Ám 
hanyatló fajának szeretete, mint annyi más neves kartársát, őt is 
mihamar visszaszólította, mert »jobban szerette — úgymond — gyászos 
helyzetben levő egyházát és a csekély jövedelmű tanári hivatalt hazájá
ban, mint Hollandia virágzó szabadságát és dúsgazdag tanári fizetését«. 
Oly nagy és fennkölt gondolat, mely az Apáczaiak és Bessenyeiek 
pályájával rokon, s melynek szent hevében annyi fényes elme és magasra
vívó szív hamvadt el közöttünk,... nemzeti művelődéstörténetünk egyik 
tragikai vonása. Mellőzve alacsony sorsból felküzdött voltát, hosszabb 
svájczi és németalföldi iskolázását — miközben két egyetem, a marburgi 
és leydeni, ajánlja föl néki tanszékét —• elég, ha azt említjük, hogy mint 
egy Bernoulli és Musschenbrock tanítványa s a magyar eredetű Hell 
Miksa barátja, egyesíti magában a korabeli tudósok szinte minden kiváló 
vonását. Megvan benne a fanatikus tudományszeretet és elmélkedő-hajlam, 
az örökös kutatóvágy és kitartás az észlelésben, s nemcsak a tanszékén, 

1 E sorban a perquam a pentameter második felében tűrhetetlen. Itt egy 
trochaeicus szónak kellene állani, lehetne : gemma. 
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a hol új, kísérleti alapokra fekteti a természettudományok tanítását, 
hanem még inkább azon kívül. A kollégiumban végzett vegyi és meteorológiai 
vizsgálatai, a melyekről a külföld legjobb folyóirataiban ad számot, nemcsak 
rá, hanem a debreczeni főiskolára is soká méltó fényt vetettek s nevét a 
franczia, holland, svájczi, német, olasz és pétervári tudósok körében is 
ismertté tették.1 A mellett messzeföldön keresett orvos és nemes ember
barát, úgyhogy majdnem azt mondhatnók rá, a mivel Faguet jellemzi 
oly szépen Buffont, hogy »ő sem akart egyéb lenni és ez majdnem 
sikerült is neki, mint örökkévaló dolgokkal foglalkozó tiszta értelem, 
mely azokat szemléli s azokat felfogni iparkodik«. Egy bizonyos — és 
ez örök érdeme, úgyszólván dicsősége — hogy korán elhunyt lángeszű 
tanára, Maróthy mellett, a kiből mintegy kinőtt (és Sinayval együtt) a 
XVIII-ik századbeli debreczeni kollégiumnak egyik legkitűnőbb szelleme, 
a kinek példája hosszú időre irányt mutat, tanításaiban és tanítványai
ban pedig részesévé lesz annak az úttörő munkának, mely Debreczeni a 
magyar természettudományok bölcsőjévé avatta. 

Ez alkalommal, alábbi végrendelete nyomán, Hatvani jellemének 
egy olyan vonását óhajtom kiemelni, a mely nemcsak ördöngös hírének 
szolgál méltó czáfolatul, hanem egész egyéniségét újabb, positiv világításban 
tűnteti fel. Mély és buzgó vallásosságára czélzok, mely kora hitbeli vívódásai 
közepett, a mikor magán az »Isten« szón is annyi mindenfélét értettek az 
emberek: meg tudta őrizni nemcsak szigorúan krisztusi, hanem örökölt 
dogmatikai felfogását is egyszersmind; hogy az életet és feladatait valami 
magasabb harmóniában látta s az ész vallása mellett híve maradt az 
érzelem vallásának is. — Ifjabb korában, már mint a mértan és bölcselet 
tanára, soká megtartja papi jellegét: prédikál és úrvacsorát oszt; később 
meg, a mint orvosi gyakorlata mindjobban leköti, legalább egyháza 
sorsát kíséri éber figyelemmel, és hogy a félreértések ellenére is mily 
buzgó odaadással, legszebb bizonysága ép e hő vallomásokban és 
áldozatokban gazdag testamentuma. Szinte előttünk áll komoly, tisztes 
alakja, a mint élte alkonyán, az ó-év hangulatai közt magába mélyed 
s pályafutását áttekintvén, végrendelkezni kezd. »1000 Rhénes Forintokat 
hagyok — úgymond — a Debreczenben levő Reformátusok Collegiumá-
nak az én jó Istenemhez való háládatosságomnak, avagy csak valami 
részben való megbizonyítására és az ő ditsősségének terjesztésére, s' 
Anya Szent Egyházának lehető épületire.« Ez a vezető gondolata, ezt 
emlegeti megható intelmül azon esetre, ha gyermekei talán kevesellenék 
a rájuk hagyott örökséget. Hiszen ő rá meg annak idején semmi sem maradt, 
mindössze a rhetorikáig taníttatták szülei, és mégis eleget adtak, mert az 
istenfélelemben kívánták nevelni. »így én is elhitettem magammal 
— folytatja tovább — hogyha az én gyermekeim az Úr Istent félik és 
igazán szeretik, tehát nagyobb kintsek marad és lészen, mintha én 

1 Például: pontos csillagászati számítások alapján meghatározta Debreczen 
földrajzi fekvését (1757); az 1769 augusztusában feltűnt üstökös pályafutását, 
majd az 1770 január 18-iki éjszaki fényt tette tanulmánya tárgyává a mellett, 
hogy mint a debreczeni gyógyszertárak felügyelője számos vegyi és orvosi 
vizsgálatot végzett. 
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őnékiek sok pénzt vagy falukat hagyhatnék.« Még eladásra szánt könyvei 
közül is csak azokat kívánja megtartani, a melyeket kiskorú fia esetleg 
»manuálisukul« használhat, aztán a »magyar bibliákat, magyar énekes 
és imádságos könyveket és a vallásra tartozókat, — különössen a kegyesség 
gyakorlására. Ezeken osztozzanak meg gyermekeim magok között.« 

De becses adalékokat nyújt ez a testamentum, ha már Hatvani 
levelezése, iratai, szinte egész szellemi hagyatéka elkallódott: az ő családi 
és vagyoni helyzetének, sőt széles orvosi praxisának eddig alig ismert 
viszonyaira. Látjuk, hogy még a külföld legelőkelőbb köreiben is akadtak 
betegei, a kik »gyakran álltak kúrája alatt«. Ez magyarázza meg jórészt 
azt a feltűnő jelenséget is, hogy a különben szerény jövedelmű kollégiumi 
tanár olyan kedvező anyagi körülmények közt hagyhatta hátracsaládját.. . 
Magasabb hitbeli és emberbaráti gondolkozását mutatják azok a nyilat
kozatai, a melyekben pl. a két protestáns felekezet unióját érinti (»melyet 
adjon az Ur Isten már valaha«) s hogy ő, a szintén sokat küzdött, idősebb 
testvér, mint taníttatta, támogatta »gyermekségétől fogva egész meg-
házasodásáig« Mihály öcscsét (később debreczeni szenátort), vette föl a 
saját költségén s fáradozásai árán megerősített nemességük birtokosai 
közé. Sőt »idegeneknek is, a kiket soha nem ismert, nevelője, tanítója és 
tutora volt«, s még legbensőbb természetű reliquiáit, a feleségétől kapott 
jegyajándékokat, (egy aranynyal varrott fehér keszkenőt, hálósüveget, egy 
aranygyűrűt valami rubinttal) is eladatni rendeli, hogy árukat egy 
újabb összeggel kikerekítve majd a városi árvák sorsának enyhítésére 
fordítsák. Mind, mind oly szép és nemes lélekről tanúskodó bizonyságok, 
a melyek után joggal mondhatjuk Heinrich szavaival: hogy »alig érthető, 
hogy e szent hivatású és életű Hatvani Istvánból hogyan lett halála 
után — az ördöggel szövetkezett és pokoli hatalommal fölruházott magyar 
Faust?« Végrendelete1, melyet 1780 deczember 31-én kezd papírra vetni 
s később (1782—84—86-ban) az egyes pontokhoz tett megjegyzésekkel 
ki-kiegészít, a debreczeni városi levéltár birtokában van s szószerinti 
másolatban így hangzik: 

Copia 2015. a. cu. d. 31* Decembr. Anno. 1780. 

Hatvani Istvánnak Testamentum tétele. 

Meg-emlékezvén az én utolsó végemről, még most az Úr Istennek 
különös kegyelméből elmémnek ép és csendes, 's testemnek egésséges 
állapattyában; az én utolsó dolgaimról, előre kívántam rendelést tenni 
ekképpen: 

1° Minthogy engemet az én jó Istenem, a' porból és ganéjból 
méltóztatott fel-venni, és ingyen kegyelméből fáradtságos tanulásom által, 
még gyermekségemtől fogva mindenkor adott annyit, hogy nem tsak 
magam sorsához képpest volt valami kevés, hanem néhánkor másoknak 

1 Mivel az eredetije (vagy talán csak az első fogalmazványa) rendkívül 
nehéz olvasású, telestele kihúzásokkal, betoldásokkal és utalásokkal: mi itt 
alapul az u. ott található gondos, hiteles másolatát veszszük. 
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is, a' kik szűkölködtek adhattam keveset, tehát én is, az én jó Istenem
hez való háládatosságomnak, avagy csak valami részben való meg
bizonyítására, és az ő ditsősségének terjesztésére, 's Anya Szent Egyházá
nak lehető épületire, az én kevés vagyonombol, hagyok a' Debreczenben 
lévő Reformátusok Collégiumának Ezer * 1000 Rhénes Forintokat, illyen 
meg-határozással: 

1° Ezen Ezer Rhénes-Forintokból bejövő hét száz Forintoknak az 
Interesse, Prémiumul adattassék minden Esztendőben annak a' Togatus 
Deák Iffjúnak (mig Togatusok lesznek) a' ki három közzül leg-jobb 
Dissertatiót fog írni. 

2° Offeraltassék a' Dissertatio irás háromnak a' Seniortól fogva, a' 
négy Esztendős Deákokig, vagy harmadikig, azoknak tudnillik, a' kik a' 
Deákok közzül Tiszt. Professor Uraiméktól, legalkalmatosabbaknak ítéltet
nek ; ha ki pedig extra ordinem et Denominationem azon Argumentumról 
jobb Dissertatiót ir, azé légyen a' Premium. 

3° A' Dissertatio Argumentumát magok adgyák ki Tiszteletes 
Professor Uraimék, meg edgyezett akaratból, még pedig úgy, hogy első 
Esztendőbe a' Dissertatio Argumentuma légyen Theologica, vagy lehet 
Theologico-Critica-is, úgy hogy belőlle a' Zsidó és Görög nyelvbe való 
Crisis is meg-tessék. Második Esztendőbe, légyen Philosophica ex Ethica 
vei Jure-Naturali, non exclusa Doctrina de Spiritibus, seu Anima Humana 
et Brutorum. Harmadikba ex Physica, vei Mathesi mixta, idest Astronomia, 
Chronologia aut Geographia Generali etc. A' negyedikbe ex História 
Ecclesiastica Critica, és ha lehet 's 'telik, a' Magyar-Országéból is, melyből 
a' tiszta és szép Deákság is kitessék. 

És az a' rend fordullyon elől, minden negyedik Esztendőbe. 
4° Az Ezer Forintokból el-maradott három száz Forintoknak 

Interesse, a' hét száz Forintokén felyül légyen a' Tiszteletes Professor 
Uraméké egyaránt, a' rendes fizetések felett, a' Capitalisnak ki adásáért, 
gondviseléséért; ismét a' Dissertatiok Argumentuminak ki-adása, a' meg 
irt Dissertatioknak meg olvasása, és fontos 's jó Lélekkel való meg-
itélléséért. Tsekély lészen a Sportula, de nagyobb lészen az öröm, midőn 
Tanítványik előmenetelit fogják magok látni. Értek pedig itt Református 
Professorokat, 's Deák Iffjakat, vagy is Helvetica-Confession lévőket, és 
nem másokat: mig a' Reformátusok a' Lutheránusokkal nem unialtatnak, 
vagy egy Ecclésiát nem tesznek. Mellyet adjon az Úr Isten már valaha! 

5° Ha a Capitalisból valami el-vész: tehát suspendáltassék mind 
addig a' Beneficium kiadása kinek-kinek, mig a' mi elveszett, egészlen ki 
pótolódik. 

2° Mig az én hűséges és jó Feleségem Csatári Mária özvegyen 
marad: tehát mind addig minden keresményem, és így minden ingó és 
ingatlan Jószágom: az ő gondviselése és igazgatása alá hagyom; mig 
elméje épségébe meg marad holta napjáig: úgy hogy azoknak szabados 
bírásába, őtet egy gyermekem sem háborithattya meg, sem a' Debreczeni 
Péterfiai Házamba, sem a' Monostor Pályiba, 's éhez tartozó minden ott 
való Prossessoriumomba; akár a' Faluba, akár a' Falun kívül; mivel 
mind a' Debreczeni Ház, mind pedig ezek, tsupán a' magam keresményim. 
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Úgy mindazáltal, hogy sem ingó sem ingatlan Jószágimat, gyermekeinek 
meg edgyezése nélkül, sem másnak nem ajandekozhattya, sem költsön 
nem adhattya, sem tserélésképpen, vagy másként el-nem adhattya. 

Értem pedig itten kivált a' két Leányim Máriát és Juliannát és-
Vejeim T. Paxi András és T. Milesz Józseff Uramékat: mert hogy ezekbe 
Hatvani Pál Fiamtól fügjön: semmiképpen nem akarom. Sőt jó lészen,; 
ha egyéb dolgaiba is; a' Vejei 's Leányi tanáttsából fog valamit 
tselekedni. Istvánka úgy is még most tizennégy Esztendős gyermek. Die 
23 a Decembr. 

3° Mivel pedig a gyermekeim között leggkissebb Hatvani István, 
neveletlen lévén; igy még az ő tanulásinak és neveltetésének sok hijja 
vagyon: annakokáért hagyok néki a' kész pénzbűi, a' magam tulajdon 
keresményéből őt száz ~ 500 Rhénes forintokat, úgy hogy ez lészen az 
ő részén felyül, mely néki a' közönségesből fog-jutni a' több attyafiaival 
edjütt. Még pedig ez az akaratom, hogy ezen Ötszáz Forintok, mindgyárt 
az én halálom után Istvánka számára valamely Városnak, vagy Helység
nek, és nem magános Embernek, ámbár kisebb Haszonra is, ki adattas
sanak, így ennek különösen vegye hasznát Istvánka mindgyárt. Ezt 
fogja az édes Annya ki adni, Tiszt. Professor Uraimék tanátslásából, és 
a' Leányim 's Vejeim megedgyezéséből. Jól tselekeszi a' Feleségem, ha 
az Interesből is a' fiának Capitalist tsinálhat addig, mig reá szorul, és 
itt a' hazába Tanulásit el-nem végezi. Hogyha pedig az édes Annyának 
halála történik 's árvaságra marad: igy ebbe a' történetbe kérem Tiszt. 
Debreczeni Professor Uraimékat, az öt ~ 500 forintból álló Capitalissát 
vegyék a' magok gondviselése alá, és adgyák ki bátorságos helyre, és 
az Interessét adgyák Esztendőnként Leányom Hatvani Mária Paxi Andrásné 
kezébe, hogy ez fordittsa István Fiamnak szükségére. Mikor pedig 25. 
vagy 27. Esztendős lészen, akkor adódjon a' Capitalis is a' kezébe és 
nem elébb. Ha pedig ezen Esztendők előtt István meg-halna: ebbe ar 

történetbe, légyen a' Capitalis a' több gyermekeimé, és osztozzanak vele 
az élők, a' kiket az Isten meg hagyánd közzülök edgyaránt; vagy is a* 
három gyermekeim, úgymint Mária, Juliánná és Pál, és ezeknek maradékL 

Emlékezzenek meg arról Tiszt. Professor Uraim, a' kiket az Úr 
Isten fog adni, hogy az én szorgalmatosságom és szoross vigyázásom 
által is lett az a' többek között, hogy a' Collegiumnak kevés vagyonots-
káját 1750. Esztendőiül fogva 1780n a d i k Esztendőig, az Úr Isten tiz-
annyiból, száz annyivá tette. Tekintsék meg a' Collegiumnak Ratioit, és 
megláttyák ezen Írásnak igaz voltát, holott az alatt sok és terhes 
Költségeket tettünk. Éppen nem a' Vejeimhez való diffidentiából irom ezt, 
midőn T. Professor Uraimat kérem; hanem hogy sem itt nem laknak, 
sem pedig hivataloktól távol létek miatt erre nem érkeznének. Remény
lem, testvér Ötsém Senator Hatvani Mihály Uram is, meg fog arról 
emlékezni, gyermekségétől fogva egész meg házasodásáig, mint neveltem, 
taníttattam, és miket cselekedtem vele; ezeket maga leggjobban tudgya, 
azért többet arról nem is szóllok. Hogyha Tiszt. Professor Uraiméknak, 
ez terhes volna, igy a' mitskéje marad szegény fiamnak, conscribaltatván a' 
Ns' város árvái Inspectora gondviselése alá adják tsekély capitalisotskáját 
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a' Testvérei és T. Professor Uraim, hogy abból tápláltassék, taníttassák 
és ruháztassék. Én az idegennek, kit soha nem ösmértem: nevelője, 
tanítója, és minden jószágának Tutora lettem ingyen, mellyet Nemes 
Bihar Vármegye jól tud: nem kétlem, hogy Ötsém Uram, mint Istenfélő,. 
vér szerént való Atyafi, szivére fogja venni, ezen gyámoltalan fiamnak 
sorsát, és azon igyekszik, hogy a' kegyességben neveltessék, a' jó 
tudományokban úgy taníttassák, hogy valaha hasznos Ember lehessen 
belőlle. Sőt elhitettem magammal azt, hogy mind Feleségemet, ki Annya 
helyett való Annya volt sok Esztendőkig, mind pedig többi gyermekeimet, 
bajos dolgaikba, hasznos tanáttsával fogja Ötsém Uram segíteni, és hogy 
kivált a' két fiamnak tsekély vagyonotskájok conserváltassék, 's el-ne 
vesztegetődgyön azon fog igyekezni. 

4° Halálom után, hogy az én könyveim, tsak kevés idő múlva 
mindgyárt eladattasanak, ezt akarom; ki vévén azokat, ha mi manuális 
könyvek kellenek Istvánkának, és a' Magyar-Bibliákat, magyar Énekes 
's imádságos könyveket, és a' Vallásra tartozókat 's különössen a' kegyesség 
gyakorlására. Ezeken osztozzanak meg gyermekeim magok között. 

Minden Manuscriptümim pedig, vagy is kezem irásai maradgyanak 
a Famíliámnál 's conserváltassanak, míg azokhoz tudó Ember lészer> 
közöttük. Értem itt a' férjfi ágat és igy Pált. Az ő halála után pedig Istvánra 
maradgyanak minden irásim, akár be-kötve, akár kötetlenek légyenek, úgy a' 
Levelek is. Ha pedig ezeknek maradékik között azokhoz tudó nem lészen; 
ellenbe pedig a' Hatvani Mihály ötsém Uram gyermekei között arra 
született ember lészen, a' vegye minden Manuscriptumimat keze alá, 's 
tartsa meg. Ezt az edgyet kivévén, ha az én fiaim, vagy ötsém Uramé-
Vallásokat változtatnák (melytől őket az Úr Isten oltalmazza) igy Hatvani 
Mária Leányomra, 's maradékira szállyanak 's néki adódgyanak; vagy 
az ő halálával Juliannának és ennek maradékinak maradgyanak. Ha ők: 
hozzá nem tudnak, ajjándékozzák a' Debreczeni Reformatum Collegium 
Bibiiothecájának, ha ott azoknak hellyet adnak. 

5° Nem akarom hogy edgyik gyermekem is az édes Annyát legg-
kissebben is meg-háborittsa mind azokba, valami tsak én róllam áll és 
marad; hanem hogy azokat egész jussal bírhassa, mint már a' második 
Punctumban fel-tétetődőtt. A Mester-Uttzai Kerti Szőllőtt, mely bigettséve* 
edjütt négy kapa Szőllő volna, még életébe nékem adta b. e. Ipám 
Csatári István Uram sok fáradtságomért; ez még akkor tsak gyenge 
palant volt, és többet felénél én magam rakattam bé szőllővel, mivel 
gyep volt a' fákat is nagyobb részint én ültettem. A Kóllyi Szőllőnek 
is felét Csatári János Uramtól én vettem pénzenn, ott Házat és Pinczét 
csináltattam, 's a' Pesten folyt Perre is Gróff Dietrichstein ellen én 
költöttem, 's a' Leveleket is kezemhez pénzen váltottam 's a Prókátornak 
én fizettem: Csatárba is a' Szőllőbe, a' Házát, Konyhája 's borházával 
én csináltattam. A' Csatári két darab Szőllő, a' feleségemre édes Attyáról; 
maradott; de itt is a vén Szőllőt én vettem ki parlagos állapottyából L 
a' veres dombon való parlagos Szőllőt oda hagytuk. A' Hatvan-
Uttzaí két nyilas kerti Szőllő is Attyáról maradott a' Feleségemnek,, 
mely az előtt a' nagy Annyáé volt Jóna Katáé, Csatári János 
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feleségéé. A' három Malmok is Péterffián, a Csatári János Uram 
Háza előtt, mellyeket most ketten birnak, édes Attyokról valók; 
de én azokra is és az ott lévő Házak építtetésére sokat költöttem, 
igen csekély haszonért, gyakran csaknem semmiért. Az édes Attyok 
Házát Péterfián a' Malmokkal által ellenbe Báttya Csatári János Uram 
magához váltotta és a' feleségemet belölle 1500. Magyar Forintokkal ki 
fizette. Ennek ezer két száz vagy is ezer Rhénes forintya ma is meg 
van, és N. Debreczen Várossának Interesre adta; a' három száz forintokat 
pedig az Attya Ura reá maradott adósságiba fizette, némely részét el-is 
költötte, úgy hogy én a' magaméból pótoltam a' nálla meg-maradott 
pénzt ezer rhénes forintokra. 

6°. Jól fogja tselekedni a' Feleségem, ha mind a' Lovakat, mind 
a' Marhákat, sertéseket etc. mindgyárt halálom után el-adja, és magának 
két tehénnél többet meg nem hagy; nem özvegynek való a' Majorkod-
tatás, sem a' Hegyi-Szőllő tartás. Tartsa meg magának a' két kerti 
Szőllőt, mig egésséges lészen, adja fiainak és Leányinak a' Hegyi Szölleit 
hadd miveltessék, ha nekik tettszik, mig rajtok meg osztoznak az Annyok 
halála után. 

Ha pedig edgyik sem akarja a' gyermekei közzül miveltetni, adja 
el az Annyok a' . Szőllőket 's vélek ne bajoskodgyék. A' Kólyi Szőllőt 
adgya valakinek gyermekei közzül miveltetni, oda engedvén egész hasznát, 
a.' meddig ezt a' Szőllőt tarthattya, tartsa mind házastól, mivel ez úgyis 
öröke a gyermekeinek, és attól még több is füghet idővel. így tsendesseb-
•ben élhet. 

7° Hogyha az én Feleségemnek halála utánn is ingó vagy ingatlan 
Jószágok maradnak; azokkal az én két fiaim Pál és István 's úgy két 
Leányim Mária és Juliánná mind edgyaránt osztozzanak. A'mely jegy 
ruhát énnékem adott vala Feleségem; tudnillik egy arannyal varrott 
fejér Keszkenőt, ismét egy fejér arannyal varrott háló Süveget, egy 
arany gyürücskét valami rubintal: ezeket mindgyárt halálom után 
adgyak el, és ezeknek árrokhoz tegyenek található kész pénzemből 
>huszon-öt Rhénes-Forintokat; és mind ezeket adgyák a' fiúi és Leányi 
oskolákban tanuló árva gyermekek számára, a' Venerab. Reformatum 
Debreczeni Consistoriumnak a' kezébe: hogy azon Esztendőben, melyben 
kézhez adódik, vegyenek azoknak szükséges Könyvetskéket 's ruhátskákat, 
semmit ezen Summátskából le nem tévén Capitalisnak: 

8° Ezenkívül azt akarom, hogy a' Nemességünkről való Leveleket, 
úgy a' Famíliára tartozókat 's egyéb Litterale Doumentumokat 's 
Acquisitionalisimat, Obiigatoriakat, Contractusokat a' Feleségem mint 
gyermekeimnek Természeti Tutrixa conservallya: úgy is sok költségeimbe 
állott az énnékem, hogy Kis és Nagy-Hont vármegyékből Testimonialisokat 
vegyek ki Nemességünkről, 's ezen felyül, hogy Bihar Vármegyében is 
publicaltattam 's Testimonialist vettem, melyben fiaim 's Testvéreim 
neveket is bele tétettem. Mindezekért én magam egyedül költöttem 's 
fáradtam, azért ezt is rendelem a' Famíliám díszére, hogy akárminémű 
irásim, Manuscriptumim osztályra ne mennyének a' gyermekeim között; 
hanem maradgyanak a' Feleségem keze alatt, az ő halála után pedig a' 



ADATTÁR 459 

fiam Hatvani Pál keze alatt, a' Nemességrül 's Famíliánkról való Levelek
kel edjütt. Hasonlóképpen, im e' következendő apróságok se osztassanak 
el: Egy arany pixis, aranyakat nyomó, mellyet Méltóságos Gróffné 
Károlyiné 0 Nagysága édes Annya M. Báró Haruckerné egy benne lévő 
Levéllel Bétsből nékem küldött; ismét két Numisma, második Jóseff 
Római Császár ő Felsége házassága emlékezetire verettettek, edgyik 
arany, másik ezüst, ezeket Anhalt Berneburg fejedelem egy Levéllel 
ajándékba küldötte emlékezetnek okáért, mivel Curam alatt volt kétszer 
is. Ismét egy fából petrificalt 's aranyba foglalt Pixis, ezt M. Báró Vétsei 
Jóseff ajjándékozta volt más drága kövekkel, mivel gyakran Curaltam. 
Ismét egy nagy vastag Nummisma ezüstből, melly 5. német' Forintosokat 
nyom. Nem különben Néhai Felséges Mária Theresia meg-koronáztatása 
emlékezetire veretett ezüst pénz: úgy hasonlóképpen a' Szent István 
Király-Ordójának felállítása emlékezetére F. Mária Theresia Királyné 
által verettetett egy tallérnyi nagyságú ezüst pénz; mindezek a Levelek
kel, írásokkal edjütt emlékezetnek okáért, a' nagyobbik atyafinál 
gyermekeim között conservaltassanak, de a' nagyobbik a' gyermekeim 
között számadással tartozik a' több atyafiaknak valamikor kivánnyák, 
hogy lássák azt, hogy semmi belöllök el nem idegenítődőtt. Mikor 
utolsó szükségre jutnak maradékim, akkor azután adgyák el, és azoknak 
árokkal edgyaránt osztozzanak. 

Hogyha pedig az én gyermekeimnek idegen dolognak fog tettszeni, 
és reménységek ellen fog esni, hogy róllam ő reájok olly kevés marad, 
tudgyák meg, hogy az én szüléimről én reám semmi nem maradott, 
hanem ez az egy, hogy édes Szüleim a' Rhetorikájig taníttattak, és a' 
kegyességbe 's Isteni félelembe kívántak nevelni. így tehát énnékem 
eleget adtak. Én el-hitettero magammal, hogy ha az én gyermekeim is 
az Úr Istent félik, és igazán szeretik, tehát nagyobb kintsek marad és 
lészen, mintha én őnekiek sok pénzt, vagy falukat hagyhatnék, úgy 
kinek kinek közzülök fog az Úr Isten annyit adni, a' mennyit böltsnek 
és szükségesnek fog látni a' meg elégedésig, és a' ki én reám gyermek
ségemtől fogva a' semmiből gondot viselt bővenn, úgy hogy nem tsak 
árva atyámfiainak, hanem más szűkölködő szegényeknek is mindenkor 
még eddig adhattam valamit, hasonlóképpen ő róllok is kegyeimessen 
gondot fog viselni, a' kikre talám én általam több fog maradni semminél, 
ha az Úr Isten addig én tőllem is szabadossan mind #l-nem veszi. 

9° Minthogy pedig a' nagy Famíliák is el-fogynak 's egészlen is 
kihalnak, ha az én Ágam mind fiúi, mind Leányi ágon ki halna, tehát 
ebbe a' történetbe, a' magam tulajdon keresményem ez három oskolákra 
maradgyon; tudnillik Debreczeni, Losontzi és Rima-Szombati oskolákra, 
mivel tanúlásimat itt kezdettem, abba gyakorlottam, az elsőbe végeztem, 
illy meghatározással, fele minden keresményemnek légyen a' Debreczeni 
Reformatum Collegiumé az én Manuscriptumimmal edjütt, a' mellyek be
kötve találtathatnak, és tétessenek a' Bibliothecaba emlékezetül, ha erre 
méltóknak ítéltetnek; fele pedig keresményemnek légyen az említett két 
Oskoláké edgyaránt, ha ezekbe Alumnus Deákok tartatnak; de ha Rima-
Szombatba tsak valami falusi forma, vagy Vernacula oskola lészen, 
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melybe Syntaxison felyül Rhetorica, Logica 's Theologia, vagy Hejdelbergai 
Catechesis nem taníttatik; igy ide tsak Száz Rhénes Forint adódjon, 
mellyet a' Rima-Szombathi Tiszt. Praedikator az Ecclesia Curatorával 
edjütt a' leggnagyobb szükségére fordittsák az oskolának. Jó lenne 
Capitalisúl ki adni, és az Interesséből Examen alkalmatosságával a 
gyermekek számára classicus Könyveket venni és a' legjobb igyekezetű, 
de jó erköltsű gyermekeknek, kiket a' Praeceptor is commendalna, 
Tiszteletes Praedikator Uram által ki osztogattatni, ugyan ott publice az 
Examenbe. 

Ebbe a' történetbe tehát kivévén az én keresményemből a' száz 
Rhénes Forintokat, a' többinek három negyed része légyen a' Debreczeni 
Reformatum Collégiumé, egy negyed része pedig a' Losontzi oskoláé; 
ezen egy negyed rész Interesséből, ha telik, tartassák egy Alumnus a' 
Losontzi oskolába, a' ki szegény, de jó erköltsű és jó igyek ezetű, kit a 
Rector deminállyon (sic!), és mások is némely részbe esmérnek, adjanak 
Tiszteletes Prédikátor Uraimék és Tekéntetes Ecclesiae Curator Uram 
tizen-nyólc Rhénes Forintokat Esztendőnként a' kezébe, vagy a' Convictus-
sába az Alumnusoknak ő helyette fizessenek tizen-nyóltz Rhénes-Forinto-
kat ; ha mi a' 18 forintokon felyül marad az Interesből, abból prémi
umnak való könyveket vegyenek, és Examenkor osztogassa ki publice 
Tiszteletes első Prédikátor Uram a' leggjobb Speciment adott, de jó 
erköltsű Iffjaknak a könyvet, mely kinek kinek Studiumihoz való, ha 
ki pedig meg bizonyíthattya, hogy az én Atyámfiai közzül való: erre 
különös tekintettel lesznek reménylem Tiszteletes Professor, Prédikátor és 
Tekéntetes Curator Uram. Ha a' Capitalisból valami el vész; suspendal-
tassék addig a' Beneficium kiadása, mig lassan helyre pótolodhatik. 

A' mi illeti pedig a' Debreczeni Collegiumnak jutandó három 
negyedrészt, ennek Interesse fordíttassék a' Professorok Sallariuma 
fizetésére mostani Sallariumok fizetésén felyül, és ezt a' Collegium 
Perceptorátol magok Commissiója mellett ki vehessék: úgy is csekély 
lévén a' Sallariumok. Ugyan ez jussok lészen Tiszteletes Professor 
Uraimnak a' Deákok számára rendelt hét száz y 700. Rhénes, és a* 
magok számára hagyott három száz ~ 300. Rhénes forintok Interesséhez, 
hogy magok Commissiója mellett kivévén ezenn említett Ezer Rhenes-
Forintok Interessét a' Collegium Perceptorátol, a' Premiumot magok 
adgyák annak a' ki legg jobb Dissertatiót irtt, a' három Száz Forint 
Interessével pedig osztozzanak edgyaránt. A' most említett három negyed 
rész eventuale Interusurium is T. Professor Urak között edgyaránt 
osztassék akár hányan legyenek, de az fenn említett Dissertationak való 
Stúdiumokat a' Togatus Deákoknak tanittsák. De ha Esztendőnként 
való rendes Sallariumok Tiszteletes Professor Uraiméknak hat száz Rhénes 
Forintokra nevelkedik, az aprólékos és eddig szokott Sportulákon felyül, 
akkor azon csekély eventuale Legatumomból váló Interes légyen a* 
Debreczeni Reformatum Collégiumé, ennek Interesse oda fordíttassák, a' 
hová Tiszteletes Professor és Collegium Curator Urak meg edgyező 
akarattal szükségesnek itéllik, akár Alumnosok Tartására, akár Bibliothé-
cara, akár a' beteg Deákok és beteg szolgátskáknak orvosoltatására, de akár 
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mennyire nevelkedjen a' rendes Sallariumok, mindenkor az első Articulus 
szerint T. Professor Uraim a háromszáz Forint Interessét az ott megirt 
mód szerént percipiállyák; ide ertem azt, hogy ha az én Atyámfiai 
közzűl szűkölködő lészen, a' ki hozzám 's feleségemhez való atyafiságát 
meg-bizonyittya, erre Tiszteletes Professor Uraiméktól különös gond 
lészen, hogy az Alumniumi vagy más éhez hasonló jótéteménybe 
részesűllyön; úgy is Tiszteletes Professor Uraimékat rendeltem fő 
Dispositoroknak ebbe a' dologba, a' mely nézi a' Premiumoknak rendelt 
ezer Rhénes forintokat, és az három negyed rész eventualis Successiot 
illeti. Hogyha pedig Tiszteletes Professor Uraimék a' Dissertationak való 
Argumentumot vagy Matériát ki nem adgyák a' Deákoknak, sem meg 
nem olvassák, mellyet Istenfélő hűséges Tanítókról fel sem kell tenni 
(ha tsak ő Klmeket a betegség, Hadakozás, Pestis és ezekhez hasonlók 
meg nem akadályoztattyák) igy azon Esztendőre eső hét f 7. száz Rft 
Interesse, Tiszteletes Professor és Collegium Curator Uraiméktól adattassák 
a' legg szegényebb Deákoknak vagy Exspectansoknak Alumneumul, a' 
következendő Esztendőbe pedig fordittassék ismét Praemiumnak, és 
Tiszteletes Professor Uraimék vegyék hasznát a' 300. forintoknak, a' 
mint van sub Puncto 1° . 

A' nyóltzadik szám alatt megnevezett arany Pixis pedig, és ott 
felirtt Nummismák, a' Nemességre tartozó Levelekkel edgyütt, maradjanak 
Testvér Hatvani Mihály Uram fiaira, úgy a' Mester-Úttzai Szőllős Kert 
is pajtájával edjütt; a Kólyi Szőllő pedig mind tőllem építtetett Házával 
és Pinczéjével Csatári Istvánra Feleségem Testvérjétől való Öttsére, vagy 
ha ez mag nélkül meg halna, említett Hatvani Mihály Ötsém Uramra 
s fiaira maradgyanak, kik mind addig bírhassák mig a' Csatarianusok 
azon Portión fekvő Summákat, Perre tett Költségeket és épületeknek 
árát le nem teszik. A' Mester Uttzai Kerti Szőllő pedig, és a' Kóllyi 
Szőllő hozzá tartozókkal, úgy maradnak Hatvani Mihály Ötsém és 
Csatári István Sógor Uramra: ha az én fiaim Pál és István, vagy 
Leányim is Mária és Juliánná maradék nélkül meghalnak. 

Hogyha pedig az Úr Istennek szabados és bőlts tettzéséből, a' 
Debreczeni Reformatum Collegium egészlen el-töröltetik, tehát ezen történetre, 
a' Venerabilis Tiszán innen lévő Reformata Ecclesiák, Ecclesiasticus 
Curatori, vagy is Tiszteletes Superintendense, Professorok és Esperestek, 
a' Secularis Statusból meg maradott egy vagy két Curator Urakkal 
közölvén a' dolgot, olly Collegiumra vagy oskolára fordittsák (jó Lelki 
esmérettel meg-fontolván a' dolgot) azon Legatumomat egészlen, melyről 
az első Punctumban szóllottam, sőt azon Eventualis Successiot is, melyről 
közelebb a* 9d i k Punctumban emlékeztem, vagy is ezen Legatumomnak 
másuvá lejendő által tétetését; a' hol az Úr Isten ditsőssége elő 
mozdítását, a' Krisztus Evangéliumi Országának terjesztését meg edgyező 
akarattal legg szükségesebbnek itéllik; Jól tudván hogy átkozott az a' 
Szolga, a' ki az Úrnak dolgát tselekeszi restül, vagy tsalárdul. 

Jussa lészen pedig az én Successorimnak vagy maradékimnak 's 
Legatariusimnak azt Tiszt. Professor Uraiméktól meg tudakozni, mint 
administraltatik azon csekély Fundatio ? sőt kedves dolgot fog cselekedni 
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az én maradékimnak az a' Deák Iffju, a' ki a' Praemiumot el-fogja 
nyerni, ha Esztendőnként tudtára adja avagy tsak a' Litterarum Conser-
vatornak, vagyis idősbb Atyafinak az én gyermekeim közzül, hogy 
Tiszteletes Professor Uraiméktól, most ő néki adjudicaltatott a' Praemium, 
a' mely ennyi vagy annyi Forintokból áll. 

A' Juhoknak pedig ama Fő-Pásztora az Ur Jesus Kristus maga 
visellyen gondot a' nyájjra, melyet tulajdon vére által keresett magának, 
és az ő Anya Szentegyházát a' földnek utolsó határáig terjessze, az ő 
Szegényeinek Gyülekezetét, mint az ő Szemeinek fényét, úgy őrizze és 
tartsa meg. És ugyan ez az egy fő Mester a' Szent Lélek által küldgye 
ki szakadatlanul a' Debreczeni Reformatum Collegiumból a' Pásztorokat 
és Doctorokat, a'kiknek munkájok által Sok Tanítványok gyűjtessenek, 
sok fiak születtessenek az Úr Jesus Kristusnak, szivessen kívánom. 

Én pedig midőn illy gondolatokban és munkában végezem el ez 
fáradtságos és nyomorúságos Esztendőt is; adja az én Fő Mesterem az 
Úr Jésus Kristus, kinek gyermekségemtől fogva engedelmes Tanitvánnya 
kívántam lenni, ez az én edgyetlen egy Meg-váltom 's Idvezitőm, kinek 
érdeméhez egyedül folyamodom 's bizom, hogy ő nálla és ő általa 
kegyelmet és irgalmasságot talallyak ama naponn az én Istenemnél és 
Atyámnál, hogy midőn a testi halál által nem sokára újj életre tétetem 
által, derüllyön fel énnékem a' Jésus Szent Vérében való Hitnek általa, 
ama boldog újj Esztendő az egekben az ő Szent Attyának országában : 
holott ő néki az Attyával és Szent-Lélekkel vég nélkül mind Lelkemmel, 
mind testemmel szolgálhassak a' Szent Angyalokkal, és az én kedves 
gyermekeimmel edjűtt, kiket már magam előtt el-eresztettem, és kik az 
Urnái vágynak, sőt minden megditsőült Szentekkel edjütt, mind örökké 
Ámen. így írtam és így rendeltem Debreczenbe 3 1 a Decembr. Anno 1780. 
Hatvani István mk L. S. 

A' Kilenczedik Punctumhoz ezt hozzá teszem: Mivel az Asszonyi 
állat, ha az ő Férje el-aluszik, szabadcs hogy el-mennyen Férjhez a' kihez 
akarja; tehát ebbe a' történetbe, hogy ha más férjhez megyén, azon naptól 
fogva semmi Jószágom kezébe nem maradhat: hanem a fiaim és Leányim 
vegyék által minden Jószágom mind Debreczenbe, mind Monostor-Pályiba 
's Kólyon is, tudnillík a' Debreczeni 's Pályi Házaimat, a' Kólyit is én 
csináltattam Pinczéstől. A' Csatári Szőllő egészben és Kólyinak is fele 
Attyáról való a' Feleségemnek (mert ennek felét Csatári János Uramtól 
én meg vettem: nem külömben a' Hatvan Uttzai Szőllő is nagy Annyáról 
való, úgy a' más fél malom is Atyai jussa. A' Péterfiai el-adott Ház 
árából a' mi meg maradott, azt én pótoltam Ezer Rhénes forintokra; 
ez ki van adva Contractusra, de ez is mind el-ment volna, ha én nem 
takargattam volna. Mi fog maradni Contractusokon tőllem ki adott pénz ? 
ezt a' Levelem és Jedzéseim meg mutattyák: mi marad ismét kész 
pénzül ? az is felvagyon papirosra jegyezve és az Iskatulába téve, most 
közelebb 20° Augusti jedzettem fel, maga legg jobban tudgya, de 
gyermekei is tudgyák, hogy azok az én keresményim; a' ki adott, ezer 
forintyának Interessét is oda fordította ebbe az Esztendőbe is, a' hová 
magának tetszett, ambar most 4. Esztendő alatt a' Malmokra és ott 
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lévő béres Házakra, többet költöttem 200. Forintoknál, meg lehet látni 
a' Jedzéseimet; a Mester-Uttzai Szőllő is az enyim, mint a' mellyet nagy 
részént magam építettem, rakattam, 's sok fáradtságimért adták. Külömben 
mind a' meg maradott özvegyet, ha az a reámaradott Jószágot el 
idegeníteni kezdi, mind a' Férjhez mentet a' Hazánk Törvényei bőltsen 
meg határozták és környülirták, mely szerént a' gyermekek Szüleik eránt 
élhetnek : mert allaturája a' Feleségemnek a' ruháján és ágy némünn kivül 
semmi sem volt, Szülei halála után pedig, mi maradott reája, a' Transactio 
Báttya Csatári János Uram és Csatári Mária között megmutattya. 
Signatum Debreczini d. 25 a Augusti 1782. Per me Stephanum Hatvani 
mpr. L. S. 

a. (x). Epigramma in Effigiem propriam. Cui juxta ponitur Mensa, 
in hac jacet Crux Christi, hujus medio impositus cernitur Calix Sangvine 
Christi plenus, in extremo autem Crucis videtur Cranium humánum, cui 
imposita S. Biblia, manibus tenet ipsa effigies. Horum Symbolorum 
explicatio haec est: 

Corpus et ossa scio, Mors vis tua dira resolvet 
Quae modo sunt junctim, cespitis umbra teget. 

Numinis hanc poenam meruit foedissima labes 
Haec mentem pariter polluit ipsa meam 

Poenitet ex animo Scelerum DEVS oro trementi 
Da Veniam misero, linqvaque, corque petit. 

At tuus in Crucem diffusus Sangvis Jesu 
Eluat oh sordes, quas habet iste reus. 

Respice quem fracto pascebas Corpore Vivum 
Et Calicem plenum soepe cruore dabas 

Tu Mediator enim es unicus, Tu Victim a Mundi. 
Flecte Patrem precibus, mens animusque rogat. 

Cum meus ergo Cinis sparsim volitabit in Auras 
Ultima tunc menti, jungat utraque dies. 

Tunc quern nulla potest Chironis reddere dextra 
Credo dabit vivum Mors Tua Christe sola 

Hanc spem me docuit Christi Sanctissima Coena 
Vox simul: ut tradunt Biblia Sacra Dei. 

A' Testamentom 5 k Articulussára ezt jegyzem meg: mivel ar 

Csatári János Uram halála után adósságiért a' Malombeli fele része 
exequáltatott, az adóssokat az Ekklésia adósságán kivül én fizettem kir 
és a középső Malmot, mely le rogyott volt az executio előtt; én tsinál-
tattam újonnan, 's az előtt is sokat költöttem reájok, de a' mellyeket 
soha sem bonificalt Csatári Uram, így a Malmoknak fele az enyim, 
mellyet pénzen vettem; kinek mit fizettem meglátszik az Exequens 
Bírónak Relatoriájából, de dato 22a Marty 1783. mellyet a' Protocolumból 
kivettem, és a Creditorok Quietantiája reá vagyon írva, a' három Mal
moknak fele része a feleségemé, mely édes Attyáról maradott reá, feléért 
pedig én tettem le a' Convictiva Summát a' Creditoroknak. A Debreczeni 
Ecclésia részére Senator Mihályházy János Uram akarta exequálni a' 
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Csatári János Uram adósságáért valamely részit a' Malmoknak, legalább 
a Malmokra akarta investiálni, de én Prókátoromat oda küldvén Sáróy 
István Uramat Contradicáltam, és soha e' mái napig az Ecclésiát ususába 
nem eresztettem, és ezt azólta soha senki nem tentálta, sem elő nem 
hozta, sem rólla szót nem tett, mivel a Malmokra tett köcsségekért 
még életében Csatári János Uramat Törvénybe citáltam volt, de soha 
tett kölcségeimet sem maga, sem felesége ki nem fizették nékem, az 
2 1 a Marty 1783 k Esztendőbeli lett Executio utánn is, a középső le-rogyott 
Malmot egészlen én állítottam fel ujj onnan, a' Molnár Házát is a múlt 
Esztendőbe ujjonnan építettem egészlen. Signatum Debreczini die 25 a Juny 
1786. Per Stephanum Hatvani mpr. 

A' második Articulus végéhez ezt teszem: A' gyermekeim az 
Annyokat semmi módon arra nem kénszeríthetik, hogy holtom után 
vagy a kész pénzt, vagy a Contractusokat ossza fel közöttök, mert 
mindezeket is az ő gondviselésére hagytam haláláig, ekkor marad ő 
reájok s nem elébb; mindazáltal csendessen meg-tudhattyák az Annyoktól, 
mi maradott kész pénzül a' kezénél, és ez az Iskatulába bezárt papiross-
jegyzésbe, magam kezével felvan írva, a Contractusok is a' kiadott 
pénzről, mind az elzálogosított Jószágokra, mind Interesre, egy tsomóba 
vágynak kötve, de a Jegyző könyvembe is felvagynak írva. Ezeket írtam 
's rendeltem mint Codicillust, a' fellyebb die 3 1 a Decembr 1780 és die 
2 5 a Augusti 1782 már feltett Testamentumomhoz, midőnn a' Felséges 
Király Parantsolattyából az oskolák dolgába Bétsbe kelletik mennem, 
hozzá adtam és tettem. Signatum Debreczini d. 5 a Novembr 1784. Per 
Stephanum Hatvani mpr. L. S. 

Hatvani Pál tartozik a' Monostor-Pályi Ház árát 210. idest két
száz tiz Forintokat, mellyeken Drávetzky Miklós Uramtól zálogba vettem 
a Teleket, a.' tesvérjeinek kinek kinek rátáját belőlle idejébe osztálykor 
ki fizetni, d. 8 a Novembr Debreczenbe 1786. Hatvani István mk. 

Apert. et Publicat. in Senat 20 a Novembris 1786. in praesentia 
Domini Francisci Szőke, Electae Communitatis Jurati, qua per Titt. Dnam 
Viduam pro Exauditione Testamentariae hujus Dispositions Specialiter 
requisiti. Signat. A0 die ut prius. Per Jur. V. Notar. G. Komáromy mpr, 

Collatum cum Suo Originali in Archivum Cittis reposito, eidemque 
conforme repert. Debr. 28 a Novembris 1786. 

Per Jur V. Notar. 
Georg Komáromy. 

A kép, a melyre itt az epigramma hivatkozik, a sors szeszélyes 
jóvoltából máig megvan, s talán mindjárt a végrendelkező halála után 
a debreczeni kollégium birtokába jutott s ma annak nagy tanácstermében, 
-abban a díszes galériában látható, melyben a magyar protestáns egyház 
egyházi és világi nagyjainak: fejedelmeknek és államférfiaknak, püspökök
nek és főgondnokoknak, kitűnő tanároknak és jótevőknek arczképe 
tekint ránk a falakról. Mintegy 83 cm. széles és 110 cm. hosszú 
alapon, életnagyságban ábrázolja Hatvanit, a mint parókásan, fekete 
orvosi talárban dolgozószobája asztalánál áll és figyelve ránk tekint. 
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Az asztalon egy feszületnélküli, lapos fakereszt, ezen egy barokk-serleg, 
mellette emberi koponya, melyekre a tudós professzor balkeze áldó 
mozdulatával mutat, míg a jobbjában levő Biblia Sacrát a koponyán 
nyugtatja. A kép felső hátterét nehéz, sötétzöld függöny takarja, míg szét
húzott szárnyai közt egy könyvespolczra esik tekintetünk, lent pedig, 
az asztalhoz támasztva, középütt, Hatvani nemesi czímere tűnik elénk.1 

A kissé élesen rajzolt, sötét tónusú kép élete virágjában, 36 éves korában 
(1755) ábrázolja Hatvanit, a ki már ekkor hatéves tanár, elismert nevű 
tudós és messze földön keresett orvos hírében áll. Minden bizonynyal 
kartársai példájára, meg az önbecsérzet tiszteletreméltó gondolatában 
határozhatta el magát, hogy képmását megörökíti, ő, a ki szerény 
családjában elsőnek emelkedik ki a »porból és ganéjból«, mint végrendelete 
elején oly megkapó realitással hangsúlyozza. Bár testamentumában e képről 
külön nem rendelkezik, (lehet, hogy már előbb a kollégiumnak ígérhette) 
de hogy mily meleg érdekkel tekintett rá még élete alkonyán is, mutatják 
azok az ihletett distichonok, melyekben egész mellverő hittel s bölcselő 
lélekkel magyarázgatja a képén ábrázolt symbolumok kapcsán a bibliai bűn 
miatt ránk szállt emberi nyomorúságokat és végességünket, (jele a 
koponya) melyet csak a Krisztus keresztfán kiontott vére (a kereszt jelé
ben) moshat le rólunk és a könyörgőről. Ezért esedezik Hozzá szinte a 
középkori hymnusok sajátos hevével, hogy engesztelje meg mint 
»egyedüli közbenjáró« s »e világ váltságáldozata« az Atyát az ő 
számára is, a mikor majd az utolsó napon »a légürben szerte röpdöső 
pora lelkével egyesül«. Legalább erre a reménységre oktatta őt — mondja — 
Krisztus szent vacsorája (a pohárban), egyszersmind az ige, a mint azt 
az Isten »szent bibliája« hirdeti. — E jelvények tehát eddigi természetes
nek tetsző, de téves magyarázatainkkal szemben (L. Heinrich: Faust
éinak 248. 1.) Hatvaninak tisztán hitbeli felfogására utalnak, míg tudós 
voltának hármas: theologus, bölcsész és orvosi körét inkább a kép 
hátterében levő könyvek jelzik, melyeknek szerzői sorban: Josephus 
(Flavius), Justinus Martyr és Irenaeus, ókori írók és bölcselők; Hip-
pokrates és Aristoteles meg az ó-görög orvosi és természettudományokat 
képviselik. 

És mégis ez epigrammákban kifejezett forró hitvallás ellenére mi 
is azt hiszszük, hogy a híres professzornál megfordult patiensek s a jövő
menő diákság naiv képzelete előtt ez a halálfejes kép is oka lehetett 
azoknak az ördöngös mende-mondáknak, melyek már Hatvani életében meg
indultak, halála után pedig lassanként a »magyar Faust«-tá avatták 
minden különösebb ok és alap nélkül. Hiszen, ha szabad egyéni reminiscen-
tiákra hivatkoznunk, ma is élénken él e sorok írójának lelkében, hogy mint 
körösi kis diák társaival együtt minő szent borzalommal nézett az iskola 
múzeumában őrzött emberi csontvázra, vagy tán még inkább egykori 
öreg tanárára, a ki előadása alatt-után minden rettegés nélkül tudott bánni 

1 E több tekintetben figyelemreméltó arczkép tüzetes leírásába itt nem 
bocsátkozhatunk; ezt majd másutt más alakban ejtjük meg. Külömben két 
igénytelen reproductiója révén (Vasárnapi Újság 1871. 6. szám és a debreczeni 
reform, kollégium millenáris értesítőjében.) úgysem egészen ismeretlen. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XXVI. 3C 
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e zörgő csontreliquiákkal. Bizony hajlandók lettek volna őt is holmi boszor
kánysággal megvádolni, ha ez ellen különben túlontúl igénytelen egyénisége 
nem tiltakozik. Mindehhez vegyük hozzá a XVIII. századbeli Debreczen-
nek és kollégiumának kisszerű viszonyait: sok, ma már alig érthető* 
dolog természetesnek és világosnak fog feltűnni előttünk. Csak képzeljünk 
például egy Hatvani korabeli fizikai előadást a régi főiskola szűkes,, 
alacsony és homályos termeiben, melyekben 50—60 főnyi különféle korú 
és rendű szilaj ifjúság szorong. Az előadások egy része, a mint még 
Csokonai, Kölcsey, sőt Arany idejében, télen is a kora reggeli órákra 
esik. A terem sötét, jobbra-balra álmos diákok bóbiskolnak, mert 
a magukkal vitt vékony faggyú-gyertya, melyet saját levébe ütve raknak 
szét a padokon, felette gyér világosságot szór közzéjük. S most e 
kísérteties félhomályban — belép a t anár . . . »A suhogó fekete öltöny, 
halkkal seper végig a földön,« s miként szokása, megint a természet 
titkairól kezd lassan prelegálni. Majd műszereihez nyúl: egyszerre 
minden szem oda tapad. Valóban, ilyen csodás instrumentumokat még 
nem látott az öreg kollégium. És sorban előkerülnek az esetlen baro- és-
thermometerek, a magdeburgi mester híres félgömbjei, alig nagyobbak 
mint az öklöm, de ha a Reverendissime — a mint mutatja is —• a 
levegőt kikergeti belőlük, 8 —10 markos legény se bírja szétválasztani 
őket. Aztán jönnek a különféle kisebb-nagyobb prismák, henger- és kúp
alakú tükrök, a melyek vagy a belenéző arczát torzítják el ördögi módon, 
vagy az alájuk tett ákombákomokat varázsolják pompás emberi alakokká. 
Ám mindez hagyján, de a mikor végre működni kezd a hírhedt »machina 
electrica« : még a légyzugás is meghallik a népes teremben. Pedig ugyan 
igénytelen alkotmány, alig 3—4 sukknyi az egész, de mikor üvegtányérja 
forogni kezd: pattog, szikrát hány maga körül s »ha hozzá érsz, megüt 
a menykő.«1 Nem, ez már valami megfoghatatlan, nem emberi, hanem 
mágikus mesterség. Csoda-e hát, ha e naiv és erős képzeletű diákság 
Hatvani kísérleteit egyre rendkívüliebbeknek érzi és látja; hiszen odahaza 
is folyton kormos edényei között kotyvaszt a professzor, esténként meg 
a csillagokat vizsgálja, s még képmása alá, a kereszt mellé is halálfejet 
festet. S ez apró mende-mondák egyre színesednek, nemsokára már kintr 
á nádas tetejű polgárházakban is suttognak róla, de nem »a lenézett 
cívisek megtréfálására«, hiszen ösmerik ők is a csodadoktort, naponkint 
hallanak híres gyógyításairól... Tudják, mennyire keresi szegény-gazdag,. 

1 Az itt felsorolt fizikai eszközök korántsem légből kapottak, hanem mint 
Hatvaniról maradt taneszközök, ma is megvannak a ref. főgimnázium természettani 
múzeumában. Az a híres »machina electrica« azonban, melyet H. 1776 májusá
ban Gaffur Péter és Béza dr. olasz kereskedőktől vásárolt 100 rhénes forintért, 
jóval igénytelenebb az Aranytól leírtnál. Két részből áll: egy üvegkorongot övező 
mágneses ívből, mely apró asztalával együtt se nagyobb egy méternél, s egy 
kisebb, villa-alakú conductorból. Azonban ismervén Arany mindig valami reálishoz 
tapadó képzeletét, mely akarva sem nagyít alaptalanul, azt kell hinnünk, hogy 
itt alighanem egy más e nemű gépre gondolt. Valóban, a kollégium épen az ő 
diáksága ideje táján (1831) jutott »egy nagy electromi machinához, mely egy öl 
hosszú és felöl széles padon álló, 4 láb tartja, hozzá tartozó készülékkel,« a 
mint Sárvári prof. leírja. Erre ráillik a »nagy bálvány« kifejezés is. Sajnos, 
hogy ez ma már nincs a főiskola birtokában. 
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a minap is egy külföldi fejedelem állott kúrája alatt két egész álló 
hétig. — Ilyen környezetben és hatások alatt vájjon mi állhatta útját, hogy 
önállóan is kerekedjenek bizonyos Hatvani-mondák, mikor a deák- és 
polgári elem akkor (s még igen soká) valami, ma alig érthető meleg, 
patriarchális viszonyban élt egymás mellett. A diák a »civis honestus«-nak, 
mint a korabeli írás nevezi őket, nemcsak szívesen látott lakója, családi 
ünnepein mesélő és borozgató társa, hanem mint jól szervezett »tűzoltó-
sereg« vagyoni jólétének is soká egyetlen sőt hősi védelmezője volt. Mennyi 
megkapó, kedves jelenetnek, adomának, deáki történetnek lett mindez 
melegágya, melynek hervadó virágaiból még Jókai is sietett összeszedni 
egy marékravalót. 

De visszatérve: az eredeti Hatvani-mondák nyomozása vagy pláne 
összeállítása természetesen ma már felette nehéz, csaknem lehetetlen, de 
hogy támadt és élt jelentékeny anyag itt a helyi talajon is, azt Révész 
és Szilágyi föltevésén kívül bizonyítja Hatvaninak a nép ajkán ma is 
élő emléke. »Hatvani professzor mágyikás ember volt«, mondogatják máig 
az öregebb civisek s szavaik hiteléül apáik elbeszélésére hivatkoznak; 
a minthogy a Kazinczi Sámuel-féle constructio is jórészt azért támadt, hogy 
egy meglevő babonás hiedelmet gúnyoljon, de a mig gúnyol, itt-ott maga 
is népi elemeket csillogtat. Arany pedig, a kinek epikai hitelében nem 
lehet kételkednünk, határozottan jelzi, hogy »népmonda után« dolgozott. 

PAP KÁROLY. 

SZENTMIKLÓSSY ALAJOS LEVELEI. 
(Második és befejező közlemény.) 

VI. Levelek Toldy Ferenczhez. 

Toldy előbb levéllel kereste fel Szentmiklóssyt, majd egy verset 
intézett hozzá. (Szent-Miklóssyhoz. Hebe 1823, 192. 1.) Szentmiklóssyt, 
nem lévén vezérszerepet játszó író, Toldy figyelme kellemesen lepte meg, 
és sietett a fiatal írót barátságába fogadni. Szentmiklóssy alábbi levelei 
a M. Tud. Akadémiában őriztetnek. (M. írod. 4°. 113. sz.) 

1. 

Schedel Ferencz Józsefnek szíves viszont-idvezletét 
Primóczi Szent Miklóssy Aloyz. 

A' milly véletlenül olly gyönyörrel leptek meg kedves soraid. Egy 
szent hévre gyúlt, szép, tiszta érzésű lélek festi magát azokban, melly 
ellenállhatatlanul bájol vissza ama' múló boldogabb korba, mellyben én 
is úgy érzettem, úgy égtem, úgy hevültem, mint Te most. Fogadd el 
ölelésemet a' távolból! Kétszeresen örvendek ismeretségednek, résszerint, 
mert rajtad kenetet látok; résszerint, mert ízléseinknek egyezése rokon 
érzést hagy sejtenem. Verseim közül Neked Khloe' Ajaka tetszik leg
inkább, megvallom, hogy az nekem is legkedvesebb darabom minden 

30* 


