
"108 ADATTAR. 

Megtagadok hitet és tudományt, bölcsészetet és észt 
Hogyha ki engem e nő isten elé bevezet; 

És a . . . . ójában amaz istenanyára találok, 
A ki mikor kinoz is, csak mi javunkra teszi. 

Hol van az a papbölcs, ki nekem megfejtse e rejtélyt ? 
Erre felelj, legfőbb hierophánta, ha tudsz ? 

Itt beleszakadt a g madzag. Nem akartalak gyötreni tovább 
azok emlékezetével, mik most következtek volna; de magával a száraz 
verssel sem. Küldöm a helyett egy legújabb fordított darabomat Horatz-
ból, melly legalább, ha fordításom ki nem elégítne, nekem mint misera-
bilis aquae potomak, mentségemül szolgálhat. 

Tudod, most meg mi jutott eszembe tőled kérni ? Kétségkívül birni 
fogod atyád minden költői dolgozatait. Kimondhatlanul szeretném azokat 
még egyszer éltemben végigolvasni. Haj be derék gyerek lennél, ha ne
kem azokat, vagy majd mikor Aradra jössz magad meghoznád, vag}^ 
ha nem jössz, hozzám átküldenéd, csak rövid időre. 

Szeretem hinni, hogy az ujabb csapás, melly házadat fenyegette, 
már elhárult fejed fölül, s jó kedvvel végezheted a szüretet. Nálunk is 
a jövő héten octob. 11-kén kezdődik. Ölellek 

szerető feled 
Fábián Gábor. 

KÖLCSEY LEVELE. 

Dobos Kálmán m. kir. honvédalezredes Debreczenből Kölcsey 
Ferencznek egy 1835. márczius 16-án kelt eredeti levelét ajándékozta örök 
letétképen a M. Tud. Akadémiának. E levél Wesselényi perbefogatásának 
történetének előzményeihez tartalmaz érdekes adatokat s ezért közlésével hasz
not vélünk tenni az irodalomtörténetnek. A levél hű másolatban a következő: 

Cseke, Mart' 16d. 1835. 
Édes Laczim, kedves barátom, 

Hogy Wesselényi jövő Május' 5-dikére a' Kir, Táblára e capite 
notae kihíva van: e' hír Biharban már tudva van. Tudva az is, hogy 
e' kihívás azon beszéde miatt történt, melly et múlt December' 9-dikén a' 
Szathmár megyei közgyűlésben mondott. E' környülmény miatt az ügyet 
nem tekinthetni magányos ügynek. Köz helyen szabadon szolhatni: 
constitutionalis jog; 's ha valaki e' joggal vissza élt, nincs más bírája 
azon gyűlésen kívül, mellyet a visszaéléssel megsértett. Míg a' bíróság 
a' gyűlés' birtokában marad: addig az csak a' féketlenséget korlátoz
hatja. De ha a' gyűlésen kivűl más bíróság is bele szollhat a' dolog
ban : akkor nem többé a' féktelenség, de a' szollásszabadság ellen vet
tetik gát. Ki fog közgyűlésen, vagy diaetán merész szavakat mondani, 
bár igazságos ügyben is, ha a' távolban tömíöcz és pallos mutatta tik? 
Azt hiszem, minden törvényhatóság a' köz jus fenntartása miatt köteles 
ez ügyet fontolóra venni; 's a' diaetán a' port még kezdete előtt 
elenyésztő indítványt tétetni. Mikor lesz Biharban közgyűlés ? nem tudom. 
De a' kir. székben esett változás miatt, úgy hiszem, nem sokára lesz. Lehe-
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tetlen, hogy a' lelkes Bihar, melly legközelebb Erdély mellett felszollalV 
a' W . . ügyét is elhagyja. Jó lenne e' tárgyban a' több Megyéket is 
megyei körírat által felszollítani. Könyörgök, édes Laczim, méltóztassál 
e' levél tartalmát több barátainkkal közleni; 's a' remélhető sikerről 
engem idején tudósítani. Élj szerencsésen édes barátom, ölellek változat
lan szeretettel 

rokonod 's barátod 
Kölcsey Ferencz. 

Kívül: Tekintetes Péchujfalusi Péchy László Urnák, több N. Megyék' 
Táblabírájának. Érsemjén. 

Közli: DR. BOROVSZKY SAMU. 

JÁSZAI PÁL NAPLÓJA. 

— Tizenharmadik közlemény. — 

25. Szombaton. Reggel a lovakat bevitték Pestre a vásárra eladní.-
Fejérváry és Rednernéék elutaztak. Én délig olvastam. Délben a Bethlen 
pénzit a Grófnak által adtam, s neki ajándékoztam, a mit a mint láttam 
nagyon kedvesen vett. Délután a Theatre des Dantes könyvet elvégez
tem. A Grófnak emiitettem, hogy egy 5-dik István diplomáját is hoztam 
hazulról. A Guszti Comtessal mind ebédnél, mind vacsoránál nagyon 
nyájasan beszélgettem. Estve Laczitól lehoztam a Barthelémy és Mery 
satyrikus munkáit és két darab Lexicont; s sokáig azt olvastam. Meleg 
borús idő volt. 

26. Vasárnap. Reggel a tisztartó jött fel hozzám. A Grófék mind
nyájan elutaztak Pestre. Guszti emiitette, hogy Alcsúthra is el fognak 
menni a Nádornéhoz; Laczi pedig, hogy a Gróf 9-dik Szeptembernél előbb 
vissza nem jön. A Gróf indultakor ezt mondta ; »No aztán igyekezzen az 
úr hogy jól mulassa magát.« A grófék elmente atán a boltba, onnét a 
patikába, onnét a tisztartóhoz mentem. A patikáriustól hallottam, hogy 
egész Magyarországon nincs annyi megromlott személy mint a Kiskun
ságon és Fehérvármegyében. A tiszttartó beszélte hogy a Kleinmann leányát 
a Grófné nevelte, a ki, valamint az anyja is pápista volt. A leányt a 
Grófnak akkori Sekretáríusa Boros megszerette, s viszont a leány is; 
elakarta venni, de a Grófné ezt meg tudván, nagyon ellenzetté. Borossnak 
a háztól el kellett menni. A leány pedig bújában megholt. Mutatta a 
Szirák városi privilégiumot is, melyet a Gróf ezelőtt 2 esztendővel nyert 
ki. Estve felé felhurczolkodtam a felső emeletbe, a hol 3 igen szép szoba 
volt a tetszésemre bízva. Itt a Grófi egész família és a Róth és Vattay 
ágon levő eldődeik vágynak lefestve. A többi között egy szakállas Róth 
1621-ből két czimerrel s felibe ez van irva: »Insignia Germanica ac 
Hungarica Familiae Rothianae de Királyfalva. Vacsora után éjfélig Bart
helémy t olvastam. A tegnapi jegyzésemből kihagytam azt, hogy délután 
a Gróf parancsolatjából Plachy fiskálisnak a Gróf nevében egy levelet 
concipiáltam, s irtam egyaránt, hogy a váczi püspök Szept. 17-re 


