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lehet mégis remélni, hogy ha első beléptünkkor mindent nem nyertünk is 
úgy, a' mint kellett volna, a' mint a' megye becsülete kívánta volna ; de 
mégis utat törtünk; 's talán talán időről időre liberálisb instructiót esz
közölhetünk. E' kinézés miatt engedek Miska tanácsának; s ez úttal még 
hivatalomat jobb remény' fejében le nem mondom. Noha — kénytelen 
vagyok vallást tenni — e' hivatal nagy terhemre van. 'S csak szerencsés 
siker a' haza ügyére nézve teheti, hogy még továbbra is megtartsam. 

Dolgaidról annyit tudok, hogy pöröd megkezdetett; 's hogy a' miatt 
a Nádor Bécsbe járt. Méltóztassál valahogyan tudósítani, — talán Darvay 
a' megyei relátiókkal elküldhetné leveledet — mint állasz ? 's a diéta 
teszen-e, 's mikor, valamit Reád nézve ? 

Deák beteg-e? Bártfay után neki is írtam. Kérlek tudasd vele e' 
levelet, hogy lássa, mikép még hivatalban vagyok, 's mi okért ? 's mi 
remény miatt ? 

Balog, mondják, nincs Pozsonyban. Barátainkat egyről egyig ölelem. 
Élj szerencsésen! Ölellek szent barátsággal 

Kölcsey. 
Czím: Méltóságos B. Wesselénvi Miklós Urnák. Pozsonv. [W. jegyz : Maj. 

29-én — 835.] 
Kiadja a b. Wesselényi-család levéltárában [Erd. Muz.-Egyl. levéltára] 

levő eredetiekből 
FERENCZI ZOLTÁN. 

BAJZA JÓZSEF LEVELE KOSSUTH LAJOSHOZ. 

Minister úr. 
Én Gyurmánt a lap külföldi rovatától elvenni veszteségnek tar

tom, de miután vezérczikk-írók igen kevesen ajánlkoznak, végtére is 
kénytelenek leszünk őt a meghatározott rendes díj mellett inkább állandó 
vezérczikkíró képen alkalmazni. A vezerczikkek legfontosabb rovata a 
lapnak s ha e részben gyengék leszünk, leginkább szembe fog tűnni. 
A külföldi rovatnál sokkal inkább eltakarhatjuk gyengeségünket, mint 
itt. Azért gondolnám tegyük Gyurmánt a vezérczikkrovathoz, a külföld
höz pedig Matisz Pált, ki ha most még nem is az, a kit óhajtanánk, 
egy pár hónap alatt bele tanúi és kielégít bennünket, mert jó tehetségű, 
tiszta felfogású embernek látszik, írni jól tud. Ábrányi Emil ennél még 
jobb volna főnöknek a külföldi rovathoz, de ő hivatalban levén, csak 
segédül alkalmazható; egyébiránt így is hasznát vehetendjük s ő vezér-
czikket is fog némelykor írni és a külföld mellett jó egyén lesz. 

Stullernek két hivatala összeférhetetlen lesz. Vagy egyiket vagy 
másikat nem lesz képes betölteni, mi a lapra nézve annál nagyobb baj, 
mert Vörös is hivatalban van, Dobrosi pedig nem kapacitás, ámbár azt 
hiszem, hogy jó segéd lesz. 

Bátor vagyok figyelmeztetni és kérni, hogy a lap első számába 
egy bevezető czikket méltóztassék írni, s azon fölül, ha lehetséges, az 
első 7—8 számba legalább két vezérczikket, hogy meg legyenek czáfolva 
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azon nem-barátink, kik már is hirdetgetik, hogy Miniszter úr nem fog 
a lapba dolgozni. 

Igen tartózkodom Minister úrnak alkalmatlankodni, de még is 
bátor vagyok kérni, méltóztassék Gyurmán és Stuller iránti akaratát 
velem tudatni. 

Toldy 1 nevezetű ex-franciscanus, ki, mint mondja, Minister úrnál 
írnok volt, kért, hogy hoznám nevét emlékezetbe Miniszter úr előtt. 
0 valami kis hivatalt kért volt, de még választ nem nyert. 

Tisztelettel vagyok 
Pest, június 19. 1848. 

alázatos szolgája 
Bajza József s. k. 

Külső czim: Kossuth Lajos pénzügy-minister úrnak. Budán. 
Vörös viasz pecsét a Bajza-család czimeres-gj'űrűjével. 

(Eredetije a M. Nemz. Múzeumban.) 

Közli : K O V Á T S L Á S Z L Ó . 

BOLYAI FARKAS TÖREDÉK JEGYZETEI. 
i. 

Újévi gondolatok. 
Purgatórium tüzébe vetettem, hogy ne maradjon földi mocsok a 

szent barátságban. 
A helyett, hogy az új év angyalától várnék, azt nézem mit 

vihet el. 
Mi kevésért éltem eddig, s mennyire élek meg, tapogatom a szivem 

melegét s pulsus verését. Számítom mit vett az elmúlt el, s mi kevés 
maradott. 

Feloldom a sok, részint holtig nyiló sebeket, részint sebhelyeket 
s keresem a tiszta helyet, a hol még nyíl érhet, s elébb úgy tetszik, 
hogy nincs s a sincs a mit elvegyen az új év. Oh, de a más pillanat
ban észreveszem, hogy minden szegénységem, szerencsétlenségem mellett, 
mily gazdag vagyok s mennyivel lehetek még szerencsétlenebb. Oh 
Isten, csak azt ne vedd el, a mi Tiéd! Vagy végy el együtt Tiédet 
magam is, 

II. 

Köszöntő koszorús anyákra s Máriákra. 

Tartsa meg Isten a kevés koszorús anyákat, hogy példájuk nevelje 
számát honunkban, mert az előhaladás óramutatója az anyákban van 
s a Fő anya (t. i. a haza) csak a kicsin anyák által boldog. Dicséret 
és dicsőség az anyáknak! Az erkölcsi kiképzésnek legelső szent műhelye 
is nálok van: az okos anyai szeretet melegében s napfényében csíráz-

1 Toldy József mint nagykőrösi tanár halt meg 1873. decz. 21-én. 




