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A vers genesise pedig a következő : a verses levél második harmadá
ból (31—72. sor) három részre tördelve lett a költemény II—IV. része, aránylag 
kisebb változtatásokkal : még a látszólag más szövegezésű sorokban is csak 
egyes szavak és képek változtak, a tartalom nem. A levél bevezető részéhez 
— első harmadának nagyobb feléhez (1—24, sor) —• hozzácsapta azután 
Batsányi a levél a harmaditc harmadát (73—96. sor) s ebből a két részből 
alkotta meg a Búsongás V. részét. Ama2t, az eredeti bevezetést, alig változ
tatta meg, emezt, gyökeres en átdolgozva: nemcsak új alakba öntötte, hanem 
még a gondolatokat is újakkal cserélte föl, s csak az eszmeláncot záró utolsó 
szem maradt a régi. Végül az így költeménnyé emelkedett szöveg elé meg
írta a bevezető I. részt, a Búsongás leghangulatosahb nyolc sorát. 

A két változat, egymás mellé állítva» élesen megvilágítja Batsányi művészi 
érzékének fejlődését: a költemény mind kompozíciójában, mind stílusában 
magasan áll a verses levél fölött. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUMI ÉS EGYETEMI 
TANULMÁNYAI. 

Katona iskoláztatásának adatait Csányi családi emlékezésen alapuló 
rövid közlése után Toldy próbálta összekeresni, megnézvén néhányat a pesti 
piarista gimnázium anyakönyvei közül. További hiteles adatokat csak Haj
nóczy kecskeméti kutatásai szolgáltattak. Ezek után is több hézag mutatkozott 
s a hiteles tények és kivált a Csányi és Miletz nyomán továbbszármazó egyes 
állítások itt-ott ellenmondóknak látszottak. Ezek tisztázása végett újból 
áttanulmányoztam — Friedreich Endre rendi könyvtáros úr szíves támogatá
sával — a pesti piarista gimnázium K. idejéből való névkönyveit, továbbá 
az egyetem bölcsészeti és jogi karának jegyzékeit. Ezúton sikerült a hézagokat 
pótolnom, egyes kérdéseket helyesbíteném. 

A grammatikai és humanista osztályok elvégzésének helye és ideje 
tekintetében Hajnóczy adatai teljesen helytállók. K. pesti tanárairól, elő
meneteléről s egyéb körülményekről az eddigieknél pontosabb felvilágosítás 
nyerhető a pesti piarista gimnázium informatióiból. Tanára az első két 
grammatikai évben (1802—4.) Szemes Imre, a neves hitszónok volt. Az első 
évben, mint ismeretes, Rotsnik Ignác könyvtárszolgánál lakott, a másodikban 
azonban valami Virmernél a molnárok terén («in piatea Molitorum, 925.» 
Az első évben, amint már Toldy közölte, instructora is volt : Telek István 
másodéves humanista. E két évben kitűnő eredményt is ért el : az első év 
•első felében 80 tanuló közül vallástanból 12., egyéb tárgyakból 18. eminens, 
a második felében 75 közül 12., a második év első felében 84, a második
ban 82 tára közt 16,, eminens volt. A harmadik osztályt Kecskeméten járta 
— Hajnóczy közlése szerint Fitos Antal osztályában. Az 1805/6-i iskolai 
•évet ismét Pesten- kezdte, Belessay István osztályában volt «rhetor», de 
már az első félévet a korábbiaknál gyöngébb eredménnyel végezte : 6. lett 
a prima classis-ban. Vagy ezért vitte haza atyja már a második félévre 
vagy gyönge egészsége volt oka, mint gyanították, ennek is, hanyatlásának 
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is, Kecskeméten Bálint Antal osztályában fejezte be ezt az évet, a követ
kezőt pedig Bieliczky Páléban. 

A filozófus-évekre vonatkozó adatokban volt legnagyobb a zavar. Ez 
részben abból származott, hogy Csányi 4 grammatikai osztályt számított, 
holott az első Ratio Educationis érvényessége idején is csak 3 volt, részben 
— a kecskeméti adatok közlése óta — abból, hogy a poéta-osztály befeje
zésétől a jogi tanulmányok kezdetéig Katonánál nem két, hanem három év telt 
el. így K. minden életírója 1808/9 és 1809/10-re teszi filozófiai tanulmányai 
idejét, az előbbit tartják a család emlékezetében megmaradt szegedi évnek, 
sőt Miletz, mivel az öreg Katonának 1810 január 22-től kezdve maradtak 
csak meg Pestre írt levelei, azt írja: «a második évet is itt (Szegeden) 
folytatta, de ezen tanszakot 1810-ben Pesten fejezte be». 

A pesti egyetem bölcsészeti karának névjegyzékeiből , kiderül, hogy 
K. az első filozófiai évfolyamot már 1807/8-ban elvégezte s csak ezt az évet 
tölthette Szegeden, 1808 őszétől már Pesten volt, itt kezdte ekkor a 
második évfolyamot, de ezt kétszer kellett járnia : ezért telt el három év 
a poéta osztály és a jogi tanulmányok közt. A Classificatio Phylosophiae 
Auditorum secundum in annum in Regia Scientiarum Vniversitate Pesti-
ensi Semestri 1° Anni 1808/9 c. jegyzék szerint a 17 éves Katona (élet
korát az egyetemi anyakönyvek mindvégig helyesen állapítják meg) kifogás
talan magaviseletű volt, de vallástanból és elméleti filozófiából már e félévben 
nem osztályozhatták. Alkalmazott mathematikából két 2-es, fizikából 1/2 és 
l-es, egyetemes-történetből 1/2 és 2-es osztályzata van. Vallástant Sigel Th.. 
Aqu., filozófiát Szüts István, mathesist Fabrici Lajos, fizikát Tomtsányi Ádám, 
történelmet Trenka Mihály Alajos tanított. A második félévre is beiratkozott,. 
de a vizsgálatok előtt eltávozott (deseriiit scholas; és 1809/10-ben újból járta a 
második évfolyamot; ez évben ott is áll neve után aláhúzva a Repetit jelzés. 
Ezúttal az első félévben vallástanból 1/2 és l-es, filozófiából 2-es, mathesisből 
2-es osztályzatot érdemelt, fizikából 1/2 osztályzat után ott áll a jelzés, hogy a 
I. classisban 7. Történelemből azonban az eminensek közé emelkedett : 86 
hallgató közül e tárgyból 71-en vizsgáztak, s ő a 17. Epen ez az egyetlen 
tárgy, amelynek tanára megváltozott : most Stipsics Alajos Emánuel tanította. 
A második félévben vallástanból 2/1, filozófiából 2-es, fizikából (Hadaly 
Károlynál) 1/ és l-es osztályzatot kapott, történelemből az újonann kine
vezett Keresztúry Józsefnél a rangsorban mindössze egy hellyel került hát
rább, mint az előző évben, de már csak 2-est kapott : a 75 közül vizsgázott 66 
tanuló közt 13 eminens után a I. classis 5. helyére került. Magyar nyelvi és 
irodalmi órákon, magyar anyanyelvű lévén, sem a gimnáziumban, sem az egye
temen nem vett részt : az egyetemen épen azokban az években Révai tanítvá
nyainak el lenállása folytán alig is tarthatott Czinke előadást, osztályzatot magyar
ból akkoriban senkinek sem írtak be, noha volt rá külön rovat. Hogy a kötelező 
tárgyakon kívül mást hallgatott-e Katona az egyetemen, annak semmi nyoma. 

Jogi tanulmányainak kezdetén, 1810/11. első felében MaTkovics Pálnál 
hallgatott természetjogot, egyetemes közjogot és nemzetközi jogot (Jus natu
rae, publicum universale et gentium) igen gyönge eredménnyel (61 hall
gató közül 14 eminens és 29 príma után 9. helyre került a II. classisban), 
Winkler Párnál Magyarország s az örökös tartományok statisztikáját jó 
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eredménnyel (11 eminens után a I. elassisban 10.) A második félévben 
Winklernél statisztikát és bányajogot, most már valamennyi társa közt a 
leggyöngébb eredménnyel (62 közül 11 eminens és 85 I. cl. után 16. a II. 
elassisban !), Markovicsnál nemzetközi jogot s egyetemes és magyar köz
jogot (J. publ. Univ. Gent. ; J. publ. part. Regni Hung.) ugyancsak gyönge 
eredménnyel (15 eminens és 40 I. cl. után második a II. elassisban, utána 
hatan következnek). E rendkívül gyönge eredmények nyilvánvaló magyarázata 
az, hogy ebben az évben kezdődött a színészekkel való barátsága, s egész 
érdeklődését a színház kötötte le: épen a második félévben dolgozott első 
drámafordításain. 

1811/12. első felében Vuchetich Mátyásnál hallgatott római jogot és 
Sax Mihálynál politikát : az előbbinél 51 közül 12 eminens és 27 I. cl. után 
4. a II. elassisban, az utóbbinál 50 közül 17 eminens után 21. a I. elassis
ban. A második félévben Saxnál büntető és hűbéri jogot, Vuchetichnél 
kereskedelmi, pénzügyi és váltójogot tanult közepes eredménnyel (50 közül 
16 eminens után 24., ill. 49 közül 13 eminens után 17. a I. elassisban). 
Végül a harmadik évben, 1812/13-ban az első félévben Brezanóczy Ádámnál 
egyházjogot, Kelemen Imrénél magyar megánjogot, a másodikban Breza-
nóczynál egyházi magánjogot, Kelemennél hazai jogot és stylus curialist 
tanult ugyancsak közepes eredménnyel (I. félév: 46 közül 16 eminens után B.-nál 
10., K.-nél 16. a I. elassisban. II. félév : B.-nál 42 közül 18 eminens után 15., K-nél 
47 közül ugyancsak 18 után 12. az I. elassisban). Vizsgálatail818-ban augusztus 
19-én értek véget ; egy-két héttel utóbb megkezdte a. joggyakorlatot.1 

Hadd jegyezzem még meg e kapcsolatban, hogy Bárány Boldizsár egy 
évvel Katona után jött a jogi karra s mindvégig egy évvel mögötte járt, 
noha vele egykorúnak jelzik az anyakönyvek. Kiderül ezekből még az, hogy 
B. teljesen árva volt, neveléséről Kroneker nevű nagy atyja (egyben gyámja) 
és nagyanyja, Thulmon Julianna gondoskodtak. Többnyire a I. classis 
legjobbjai közé tartozott, másodéves korában azonban (1812/13) mindkét félév
ben minden tárgyból az eminensek közé emelkedett. Az ö évfolyamában külön
ben kezdettől fogva mindvégig Helmeczy (Serfőző) Mihály az első eminens. 

-. WALDAPFEL JÓZSEF. 

SZENCZI MOLNÁR ALBERT RELIGIO-EMBLÉMA JA. 
Ismeretes, hogy Szenczi Molnár Albert minden magyar verse latin és 

német vers fordítása vagy kedves olvasmányaiban talált verses és prózai 
mondások paTaphrasisa ; némelyiket többször is idézi, majd eredeti alakjuk
ban, majd saját fordításában. így a Postilla Scultetim előszavába szúrt 
magyar distichon is (Számkivetésben járt ez földön Christus Urunk-is, Járjuk 
el ez járást hát mi is, ö tagai) oly latin versből készült, amelyet Idea 
Christianorum... c. kiadványa ajánlásában eredetiben idéz (Exul erat Christus, 
qui nunc super omnia régnât). 

Arról a verséről, amelyet Kálvin-fordítása címlapjának hátára nyoma
tott, a címlap egyik képének magyarázatául, Dézsi azt írta ; : «a gondolatok 

1 Erről és K.' ügyvédi vizsgájáról 1. Badics : Magyar írok ügyvédi 
vizsgálatai. IK. 1901. 206. 1 


