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Magát a költeményt nem tartom szükségesnek, hogy közöljem. 
Vallásos költemény, ez semmiféle vonatkozással sem Magyarországra, 
sem az ő személyére. A gondosan leirt szöveg végén ez áll: 

»Aus dem Gesangbuch von Kronstadt. 1759.« 
Most még csak egy levelet teszek közzé, mely DÖbrenteinek egy 

tervezett, de soha napvilágot nem látott munkájáról tesz említést. 
E munka kiadásában megakadályozta a közlendő levél kelte után való 
ötödik hónapban bekövetkezett halála. 

Nagyságos Királyi Tanácsos Ur! 
Folyók (sic!) 9-éről kelt soraiban nyilvánított becses bizalmát Nagy

ságodnak egész készséggel méltányolván, abbeli felkérése folytán, misze
rint ősöm Nádasdi Tamás Nádor 72, magyar leveleinek kinyomtatására 
megkívántató száz tiz pengő for. és 30 krt. áldoznék : Van szerencsém 
ezennel Nagyságodnak mindenek előtt őszinte köszönetemet családom 
iránt tanúsított nagybecsű tudományos figyelme és szolgálatáért lekötnöm : 
egyszersmind a kívánt költséget jelen soraimnak meghozója által nagy
ságodnak kezeihez azon kérésem kíséretében juttatni; miszerint néhány 
példányt magam és családom számára küldeni méltóztatnék. 

Különös tisztelettel maradván Nagyságodnak 
Kalocsán mindsz. hó 15-én 1850. 

lekötelezett szolgája 
Gróf Nádasdy Ferencz. m. p. 

kalocsai érsek 
E levelek 32 év multán egyéb levelekkel bővítve tényleg megje

lentek, de a terjedelmes bevezetés Döbrentei fent jelzett tervéről nem tud 
semmit vagy legalább nem tesz említést. 

REXA DEZSŐ. 

PETŐFI LEVELE BACSÓ JÁNOSHOZ. 
(Hasonmással.) 

Pest, július 16. 1848. 
Barátom Jancsi! 

Nem szeretem a levélírást, nem is igen érek rá a levélírásra, azon-
fölül épen ma adtam postára egy hozzád szóló levelemet; mindezek 
daczára sem hagyhatom felelet nélkül most kapott leveledet. Mi annak 
első részét illeti, sok hamis állítás között sok igazat mondasz. Igaz, hogy 
ollyan a nép, a millyennek te rajzolod, de csalatkozol abban, ha hiszed, 
hogy én valami ideális testületnek képzelem, nem, barátom, én egy szik
rával sem képzelem különbnek, mint a millyennek lenni te állítod, de 
életem főtörekvése az, hogy ollyan ne maradjon, a millyen jelenleg. Sokan 
a nép nemesítését, művelését sysiphusi munkának tartják; én nem; s 
épen azért van erőm csüggedetlenül küzdeni az ő érdekében, s ha én nem 
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érném meg a boldogabb szebb időt, megéri más, s enyészszék el bár 
az óriási munkában az én fáradozásim nyomdoka, ne említsék bár az én 
nevemet a népregeneratorok nevei között, azért én boldogan halok meg azon 
öntudattal, hogy lelkemből is cseppent egy harmat azon szentelt vízbe, 
melly az emberiséget újonnan meg fogja keresztelni. — Leveled második 
részét a párbajt illetőleg, attól én nem kevésbbé undorodom vagy^ is nem 
tartom kisebb bolondságnak, esztelenségnek, mint te. Tudom én, hogy 
becsületemet senki el nem veszi, el nem veheti, és ha valaki elvenné, 
azt ugyan párbajjal vissza nem szerezhetném; de itt nem is becsületem 
jött kérdésbe, hanem bátorságom, s annak tanuját, fényes tanuját kellett 
adnom, nehogy feljogosítsak, felbátorítsak minden pimaszt, minden sehon
nait, hogy velem paczkázzék, hogy insultáljon, hogy piszkoljon. Nagy 
Károly azt mondja azon szemét czikkében, hogy »ha bajom van vele, 
álljak ki nyílt sisakkal, ő nem fog hátrálni előttem semmiben!« Nem a meg
hiúsult követség, nem Nagy Károly czikkének csárdai gorombaságai, hanem 
ezen szavai, ezen hetvenkedése tetette velem, a mit tettem. Ez nyilvános ki
hívás a párbajra, s ha én hátrálok vagy is ki nem lépek, minden ember 
leköphetett volna, és leköpött volna s diadalmaskodott volna bizonyosan 
Nagy Károly, pedig ezt soha sem fogja velem tenni nem csak olyan 
ember, kinek a vezeték neve Nagy, hanem még ollyan sem, a kinek a 
nagy epithetona! — Soha magam iránt mellőzhetlenebb kötelességem 
nem volt, mint ezen nyilatkozata után őt provocalnom, s ezt megtettem 
Jókai és Pálfi által. Ok elmentek hozzá, s kihíták, de ő semmi szín 
alatt el nem fogadta a párbajt, s miután secundansaim elhagyták őt, 
rohant Perczelhez, s föladott bennünket. Perczel kinevette őt . . . épen 
azután találkoztam vele, hogy Nagy Károly eltávozott tőle s kaczagva 
beszélte el a megtörtént jelenést. Ekkor irtam azon néhány sornyi kis 
nyilatkozatot, melly a Pesti Hírlapban s egyéb lapokban megjelent, melly-
ben előadom, hogy Nagy Károly gyáván hátrált. Más nap azon hír ter
jedt, hogy már kész elfogadni a párbajt,. s én — túlságos lovagiasság
ból — azonnal küldtem secundansaimat az övéhez Szeleshez, ki a ki
hívott nevében kijelenté, hogy ez kész vívni karddal, mibe secundansaim 
nem egyeztek bele, ajánlván a párbaj szabályaival megegyezőleg a pisztolyt, 
mint erősebb fegyvert. Én nem akartam puszta parádét, puszta kardpengetést 
vagy legfölebb néhány karczolást, én koczkára akartam tenni életemet 
azon remény fejében, hogy lelövöm azt a silány fattyút, ki vakmerő volt 
olly veszettkutya módon nekem rohanni . . . . de, a ki néhány nap 
előtt azon hetvenkedő phrasissal ijesztett a közönség előtt, nyomorúságosan 
visszahökkent a pisztoly előtt. És ennyiből áll az egész affaire. Én eleget 
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tettem magam iránti kötelességemnek, ő pedig szép mellékneveit a gyá
vával szaporította. Hogy föl nem pofoztam, annak köszönheti, mert nem 
akarom tenyeremet bemocskolni piszkos pofájával . . . . a mit mások 
tesznek vele, ahhoz semmi közöm, én senkit se nem csillapítok, se nem 
inger lek ellene. — A ki ennyit mond ez ügyről, mint én mondtam, az 
igazat beszél, a ki kevesebbet vagy többet mond, annak ne higy, mert 
hazudik. — Végre a mi a követséget illeti, annak megnyerése végett 
soha és sehol egy lépést sem teszek többé ez életben . . . ha széles e 
hazában egyetlen egy kerületnek, sem lesz annyi becsületérzése vagy 
tulajdonképen belátása, hogy engem megválaszszon, ugy isten szenthárom
ság úgyse nem érdemli meg Magyarország, hogy képviseljem ! 

Isten veled ! őszinte barátod 
Petőfi Sándor. 

(8-adrét papír összehajtva.) 
Kívül: Bacsó Jánosnak barátilag. 

Laczháza. Fülöpszálláson. 
Kún-Szentmiklós. 
Posta bélyegen: Pesth 17/7. 

Veres viaszba nyomott töredezett pecséten: P S betűk felső vonásai látszanak. 

Bacsó János, a kihez Petőfi ezt a levelét írta, Halason született 1818. 
február 8-án. 1848. május 1-től kezdve fülöpszállási ref. s. lelkész volt 
s még abban az évben ságvári lelkészszé választatott meg. Lehet, hogy 
csak Fülöpszálláson, a követ választási mozgalmak idején ismerkedett meg 
Petőfivel, de nem lehetetlen, hogy már elébb is ismerték egymást, mert 
1843-ban Szalk-Szent-Mártonban, 1846-ban Laczházán káplánkodott, mely 
helyeken Petőfi nem egy költeményét írta. Eszes, tanult ember volt, a 
kinek egypár egyházi beszédén kívül az Életképek 1848. évi decz. 24. 
és 31 . számában két költeménye is jelent meg, Búmat elzengeni és 
Kiadó czímmel. 1871. decz. 27-én hirtelen halállal halt meg Kaposvárit, 
hova megyei közgyűlésre ment. — E levél közölhetését Sáfár János 
úrnak, Bacsó János egyik vejének köszönhetjük. Tartalma érdekesen egé
szíti ki a Bankos Károlyhoz 8 nappal elébb írt levélben foglaltakat. 
Megnevezi ellenfele segédjét is, a ki bizonyosan Szeles László, szabadszál
lási úri ember volt. Perczel Mórral történt találkozását amabban nem 
emliti. A miket a népről s annak műveléséről, a párbajról és képviselővé 
választathatásáról mond, lelkületének, idealismusának, őszinteségének s ön
érzetének tulajdon természetes nyilatkozatai. 
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