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Die 22. Januárit a Klobusitzkio accepi donum, et subsidium, a te 
mihi tarn amice suppeditatum, florenos omnino 60.x De reliqua pecunia, 
mutua danda, ipse vltro praeoccupauit, negatione rotunda. Cui doleo hac 
in re pulchras literas fuisse a te scriptas. Ego Piuni Sacerdotium expe-
rior Musis inimicum; Eos, qui minus sunt Pii, amiciores. Tetricum 
illud genus fugi dudum; vos colui, et colam semper. De altero hoc, et 
prioré illó Posoniensi műnere, gratum mé experieris ; vt es semper exper-
tus etiam de superíoribus. Ardua habeo initia, et temporum, et hominum 
iniquitate. Perfer, et obdura: multo grauiora tulisti. Dabit Deus his 
quoque finem. Peribunt inglorü aeris corrassores auarissimi; qui nunc tot 
pauperum aerumnis ditantur, exaggerato rerum omnium pretio iniquis-
simo. Plaudunt nunc sibi pecuniam pluere, non venire, vt antea. Sic pluat 
illis et Dei ira! per quos tarn male est immerenti humano generi, cui 
siccus panis lacrimis madescit. 

Felicissimam, habui hyemis partém potissimam, quod liber fuerim 
a solitis meis affectionibus, praesertim in capite. Februario mense ad 
finem vergente non tarnen effugi omnem ictum. Aureae venae molestiam 
tantam experiri debui, quantam nunquam antea. Lecto me affixit. Nudius 
tertius sensi leuationem aliquam, vt hodie aliquomodo consurgere potu-
erim; et has ad te literas tentaui exarandas cum multa difficultate, vt 
sedarem angustias meas. Vale, et me tui amantissimum ama. Pestini, 9. 
Mártii 1803.1 

FABIAN GABOR LEVELEI ÉDES ALBERTHEZ. 

— Harmadik közlemény. — 

X. 
• -

Arad, augúst 1-én, 875. 
Szerelmes Albertem ! 

Hát ! ha tülem nem jő tüstént leveledre a válasz, 
Már félsz, orrom hogy félrecsavarta ez, az ? 

O tê  szegény flautás, ki felőlem fölteszed azt, hogy 
Én az üres szavakért megharagunni tudok. 

Ismerem a haragot •— hisz az én májam se kemény kő, 
Melylyen kénye szerint fenje fogát a kaján. 

Férfias a z : nyílt tényeken indul s nem.hiu ábránd 
Vak bolygótüzitől hagyja vitetni magát: 

S melly létezte jelét nem ugy adja, miként gyerek és nő, 
Hogy némán duzzog, rejtve szivébe buját. 

Ámde a'sikra kiszáll — nem hol gladiátori vér foly : 
Vív a palaestrán, hol fegyver a toll, meg az érv: 

S ott a ki megsérté, jól megszabdalja : barátját 
Nem soha, mint ki felét sérteni képtelen is. 

1 Ez az 1802. évi deczember hó óta az első levél. Abban kölcsön kért 
Paintnertől 200 frtot.és vagy ez a folytonos segélykérés, vagy mint ebből az 
ujabb levélből látszik valami más félreértés szakította félbe a két jó barát szel
lemi éiintkezését. 
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Második én a barát, az nem bánthatja meg egymást, 
Köztök az j]y küzdés nem haragon alapul : 

Ők szépért, igazért vívnak csak, s bármelyikök győz, 
Mind kettőnek öröm — nyer vele mindenikük; 

És a nemes harcnak köz taps a vége, meg az, hogy 
A toll- s szájhős pár csókja pecsétli meg azt. 

Ennyit versben a versedre e-tárgyban. Most prózában még hozzá 
-néhány szót. Éppen amint tegnap Szabó Jóskához irt levelemet bevégez
tem, jön a postás a tiéddel július' 26-káról, melyben féket vesztett 
költői fantáziáddal a kételyek sötét vadonába vetődve azon töröd közép
kori bús lovagként a fejedet, vajjon nem megharagudott-e rád, vagy 
hogy tán halálos beteg a te szerelmes barátod, hogy olly soká nem 
ir — már tudniillik Én. Pedig amint Bpestről megjöttem, Te voltál 
legelső a kihez irtam, s e levelemet már eddig bizonyosan meg is kap
tad. Okát adtam abban huzamosb hallgatásomnak: most hát azt nem 
szükség újólag magyarázgatnom. Csakis a te ebbeli magyarázatod azon 
pontjára teszek megjegyzést, mellyben rólam irányodban a duzzogó hara
got is képzelhetőnek tartottad. Ez, barátom, Albert, a valódi barátság
nak fonák és mindennapias felfogása. A valódi barátok közt a szándé
kos sértés, és így a harag is teljes lehetetlen. Azok még csak félre sem 
érthetik egymást soha. Nézeteik, Ízléseik egyben másban különbözők 
lehetnek, hanem ezek fölött, egyben egyik, másban másik engedvén, 
mindig könnyen tisztába jöhetnek. No bizony szép lenne, ha közted és 
köztem egy lana caprina miatt, aminőnek minden profuga vacui készült 
hevenyészett fordításaimat nézem, még utóbb szakadás történhetnék. 
Megmondjuk egymásnak a magunk saját nézetét, aztán lássa kiki, 
mellyiket válassza. Én szeretem közleni még profánusokkal is dolgoza
taimat észrevétel végett — nem egyszer tanultam ez utón egyetmást. 
Diószegi és sógora Fazekas főhadnagy, mikor a máig classicus, örök 
becsű Fiivészkönyvön együtt dolgoztak, gyakran órákig, napokig gyötör
ték fejőket valamely alkalmas nomenclatura kitalálásán s utóbb is nem 
egyszer a konyháról behívott Diószeginé, Fazekas nővére találta nekik ki a 
legjobbat. Ha te meg mered nekem mondani latinismusimat, bárha csak 
szerinted azok is: én is- megrovom nálad azt, mit meg én magyartalan
nak látok; minőnek lelern.pl. legújabb leveledben is ezt a kifejezést: 
e rossz ember a tarjáni parasztokat azzal hitette el: e helyett, hogy: 
a parasztokkal azt hitette el; vagy azokat azzal hitegette: E kölcsönös 
jegyzék váltásokból a tanulságosokat használjuk: a többit ad--acta tesz-
szük minden mentalis reservatio nélkül. 

Nekem haragot hát többé ne merj emlegetni. Mint magamról 
szentül tudom, hogy ellened bűnt s megbántást el nem követhetek : ugy 
ezt felőled erősbben hiszem magánál a Szentírásnak Még ha rám meg-
haragunni tudnál is: én akkor sem viszonoznám; te nekem akkor is az 
-én felejthetetlen Édesem lennél. Ily érzülettel ölellek 

értted élő háló hűfeled 
Fábián Gábor. 
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Egyet majd elfelejetettem! azt a veszett ebet N. Zsgát, kire verses 
epitáphiumot ittál. Ez utóbbira megjegyzésem az, hogy a tárgy csak 
Satyra, vagy epigramma tárgya lehetvén: hozzá ezek formája, s j elesén r 
mert rövid, az epigramma schemája, a distichon pásszolt volna legjob
ban. Hexameterben effélék elvesztik a szökdécselő kellemes hangzatot. 
Azért, mit Te ebben adtál, próbáltam hamarjában átöltöztetni •—• egészeni 
nyomodon járva — e következő distichonokba: 

Erkölcsére csuda-korcs Nagy Zsigmond pora itt ez, 
Aki mig élt, Istent s embereket szida csak ; 

Fertőzött ízáján mérges rágalmat okádott, 
Mellytől ment nem volt bárki becsülete sem, 

Lett légyen kicsi, nagy, s még olly ártatlan egyén is, 
Fúlánkos nyelvét öltögeté ki reá. 

Undokság ömlött ajakán folyvást: de az ocsmány 
Bélsár, s mellyet azon hánya ki végre rútabb 

S rettenetesb átok leve rajt' mint volt maga e szörny. 
Mást mit is érdemlett e csuda emberi korcs ? 

Valeat quantum valere protest; mert lehet ennél még sokkal 
szebben is. 

XI. 
Arad, aug. 5-én 875. 

Szerelmes Albertem ! 
Csókolni való ember vagy. Szorgalmasabb levelezőm egy sincs 

náladnál" — de pontosabb igen. Kérded, mint kelljen értened ezt a 
paradoxont ? Hát úgy, hogy azt veszem észre, te válaszaidat memoriter 
szoktad irni; azaz, nem nézed újra át az epistolat, amelyre felelsz; s 
így néha kifelejtesz valamit, máskor újra felemlítesz. Mindenikre hozok 
egy-egy példát elő. Mikor velem közlött Versgyűjteményedet visszaszol
gáltattam, megkértelek, hogy ha lehet másoltasd azt le számomra; s-
erre nekem máig sem mondtál még semmit. Azt ellenben, mintha múlt
kor Bpestre meghívtalak s vártalak is volna, ismételt ellennyilatkozatoirL 
dacára, legújabb leveledben (dato 2. aug.) már harmadszor emlegeted. 
Ezt elhallgatnom nem lehet, mert tőled ollyasmit követelnem nagy 
indiscretio lett volna. In omni re considerandum est, et quid postules^ 
ab amico, et quid patiare a te impetrari — mondja helyesen Cicero. 

Vezekleni hát nem mentél! A te dolgod. Te felelj érette. Abban 
igazad van, hogy kitkit maga hite idvezit. Én is ezt követem, habár
nem minden dogmánk egyez is. A prozódiában én neked nagyon is 
engedékenynek: te nekem igenis illiberalisnak látszol. Hiában szerettél 
volna (mint irod) a mértékes verselésben példaadó lenni; ha mindenki 
más is tán, az ó classicusok forditói nem fogták volna követni túlszi-
gorú szabályaidat. Mert éppen ők tudják s érzik legjobban praxisból,, 
hol ? mit ? mennyit ? kell szükségképp megengedni a műfordításnál, hogy 
ez az eredeti formának lehető leghívebb visszatükrözése legyen — es
nem a száraz theoreticusok. S benned, mint valaki (Nb. a legszebb 
hexameter-készitő, kit eddig ismerek) rólad megjegyzette már előbb előt
tem, sokkal kitűnőbb is lévén hajlam, készség, tapintat és ízlés a rímek.. 



ADATTÁR. 101 

mint mértékes versekhez: bizony nincs mit bánnod, hogy nem annyira 
•ezekkel, mintsem amazokkal foglalkoztál. Rímes darabjaid majdneni 
mind remekek. Én hexameteriddel is megelégszem: de grammatizálásod-
dal megbarátkozni nem tudok, s tán ha még tudnék, sem mernék. Hiszen 
na mind az amit te magyartalanságnak tartasz, s mint ollyant az élők 
sorából kitöröltetnél, veszve lenne ránk nézve, nyelvünk szegényebbé 
válnék, mint volt bármikor valaha. Az összekeleíni kifejezést nem aka
rod tőlem most sem elfogadni. De kérdezd csak azt a legényt és fiatal 
lyánt meg, kiket (mint versedben Feketéhez irod) te is a házadban 
tartasz, nem fogadják-e el egymástól, mikor arról a szó, hogy értessék 
•össze a k eiket. Ebbeli nyakasságodat a latin nyelvtannal nem iga
zolhatod. Mit belőle a neutrum igékről idéztél, hogy azoknak passivuma 
nincsen, az áll ugyan magyarban is, de azzal a különbséggel, hogy itt 
•a közép igékből az igéknek egy harmadik eredeti derék neme az úgy
nevezett mandaHvum alakul, minővel ma egy más európai nyelv sem 
bír, hanem azt segédigével kénytelen pótolni. Hogy a számtalanok közül 
•csak egynehányat említsek, az általad nálam megrovotton, s tőlem 
imént cselédeidre alkalmazotton kívül, illy mandativumok szerepelnek 
már ezekben is: ugyancsak megkinlódtatták, kiállatták vele a peniten-
tiát; megillették a tömlöczöt; im&dkoztatták, vezekeltették, kiéheztették; 
•elhevertették vele a napot; Összebékéltették őket; nem a tyúkkal, része
gített kappanynyal keltették ki a csirkét; a szakácsné kifuttatta a levest 
s száz meg száz efféle. Ki tőlünk ezeket elrabolná, nyelvünk egy saját
ságos nagy kincsét, legnevezetesebb contingensét ragadná tőlünk el. Amit 
a te gyomrod effélékből nem bir bevenni, mint pl. a hatatni, válatni, 
sületni és felsületni, azt eddig mások sem ízlelték meg (ámbár a kihall
gattatni már divik); de kész légy rá, hogy mihelyt szükségét a költők 
érzeni fogják, a százados praecedensek után lassan-lassan szintúgy keletbe 
hozandják, ha még annyi vaskalapos grammaticus felzúdulna is értté 
ellenök. 

De azért csak folyjon tovább is e téren kettőnk közt a szelid 
tollharc. Ily vitából mindig hárul valami üdvös tanulság egy vagy a 
más félre nézve. lm ez szülte legközelebbről is az e tárgyra vonatkozó 
kölcsönös verses nyilatkozatot mindkettőnk részéről, melly teljesen bizto
sit bennünket a felől, hogy köztünk mig élünk, az igazi barátság, mely
nek festett képét Cicero a maga Laeliusában oly remekül adta, állandóan 
sértetlenül s boldogitólag fenn fog maradni. Részemről ezért jótállok s 
nálad sincs felőle legkisebb kétségem. 

Nohát ugy-e, én sem maradok tőled hátra a szorgalmas levélírás
ban ? sőt én a pontosságban még meg is haladlak, midőn Verseid Gyűj
teményére ezennel újra figyelmeztetlek — mi talán már közel is jár 
némi pedantériához. 

Ölellek legforróbb öleléssel végig híved 
Fábián Gábor. 

P. S. Éle- és humordús költeményedben a negyedik Stanzában e 
kifejez ést olvasom: 
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»Példádat követni aki cseppet sem szégyenei« (li helyett !) 
Kérdem, hogy szerinted jól van ez magyarul? 

Én igy mondtam volna: 
Aki cseppet sem szégyenít példádat követni. 

Ez sem megy konok fejedbe, ha 100 akadémia predikállja is ? Hohó ! 
Ó ! ó ! ó.' mondja az Echo  

XII. 
Arad, auguszt. 13-kán 875-. 

Szerelmes Albertem ! 
Ismét itt vagyok nyakadon, perelni veled. Magadnak tulajdonítsd-

Minden leveledben adsz nekem themákat, miket szó nélkül hagynom nem. 
lehet, s mikre, hogy el ne felejtsem, azonnal meg kell mondanom a. 
magamét. Ez az eset tegnap vett levelednél is. Csak eggyet ismersz eL 
tőlem: hogy válaszaidat memoriter szoktad irni — és ezt most is bebi
zonyítottad. Legutóbbi levelemre felelsz, s az előtte valót egészen szó. 
nélkül hagyod. Értem azt, a mellyben képzelt haragomról írott elegiacus 
Stanczádat versbeli felvilágosítással viszonoztam s egyszersmind hexame
teres parentátziódat epigrammszerű distichonokba alakitottam át. Pedig 
ezek felől szerettem volna tőled tudni valamit; gondolván, hogy az elsőért,, 
mellyet magam sikerültnek láttam, majd megdicsérsz, az utóbbira meg 
vagy fehéret, vagy feketét tán csak mondani fogsz. Ámde te hallgatsz 
mind a kettőről. Első panaszom ellened. A második — ennél sokkal 
nagyobb — az: hogy engem, veled Kálvinistával szemben, nyakas 
Luthránusnak mertél keresztelni! E hasonlat már magában, logice is-
sánta. Ki látott valaha nyakas lutránust? Ki inkább mind arról isme
retes, hogy igenis hajlékony s olly könnyen enged mint a háj. Pesti 
jurátus koromban a jó Kulcsár István engem is asztalához méltatott 
néha, hol rendesen Horváth István s a luthránus Tháisz, egyetemi tanár 
is (a mostani bpesti főkapitány apja) jelen szoktak lenni, Vitkovicscsal 
a kedves költővel, együtt. Mind a négyen confidens pajtások s joviális 
kedélyűek lévén, a társalgás közttök még komoly tárgyak felett is mindig 
élces tréfákkal fűszerezve folyt. Legjobban szerettek Thaiszszal kötekedni, 
kit sohasem hívtak másnak mint Axungiá-nak. Azt a címet én hát 
Luther minden dicsőségéért sem fogadom el tőled ; és ha bennem tőről 
vágott kálomista hitsorsodat még felismerni nem tudtad, ám nevezz akár 
ariánusnak, vagy bármi másnak, nem bánom, csak lutránusnak ne. 

,Nyelvtanilag nyilvánított hitemben meghagysz' (saját szavaid). 
E vallomásodnak csak úgy örvendenék, ha abból, amit én hiszek, többet 
elfogadnál, mintsem eddig tetted. Mert az én hitem nem vakhit; hosszas, 
tanulmányozás eredménye az, melynek minden cikkét okadatolni is birom. 
A kérdéses szerkeztést, mellyre tőled feleletet kértem, megoldottnak 
hiszed azzal, mit nekem a szégyenel-v'ól beszélsz, s mintha már az árkot 
átugrottad volna, elkiáltva a hoppot, követeled, ismerjem el, hogy meg
fogtál. Majd bizony! Van ahoz, barátom Berti, nekem is még szavam. 

Mellőzve azt, hogy analogizálásod' megint a se és sem különböz-
tetgetésével (mellyen 50 évvel ezelőtt túlestünk) kezded, a szó határo-
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zott s határozatlan jelentéseit mutogatod előttem példákká1, s itt veted 
mindjárt el a sulykot. Még méllyebben bekevered magad a hinárba. 
Azt mondja a diák! qui bene distingvit, bene docet. Ez hiányzik itt 
nálad. Szerintem a dolog igy áll: a szégyell, mint, átall', röstell', sajnál', 
eredetileg neutrum ige, mellynek passivuma soha sincs, de ha infinitivusa 
mellé activ infinitivus jő, activummá válik. Példák : 

Szégyell danolni: Szégyelli danolni azt a nótát. 
Szégyell enni: Szégyelli enni a pattogatott kukoricát sat. Hogy 

hosszas ne legyek, csak az Akad. Nagy Szótárra utasítlak e részben; 
ott találod a példát, melly egészen mellettem s egyenesen ellened 
szól, ebben: 

»Aki hazudni szokott, a lopást nem szegyei//.« 
Ez éppen olly határozottan van mondva, mint nálad a 
Barátját követni, de nem ám a te határozatlan ss^gyímel-eddel. 
Hát azt most ez apropos-ra meg ne kérdjem tőled (de bizony csak 

megkérdem, ha addig élek is) magyarul van legutóbbi leveledben mondva, 
ez is: kedves kis unokád az utolsókban van ? Én ezt csak német szá-. 
jából hallottam eddig: sie ist in den letzten, és meg diákos embertől 
közbeszédben: est in ultimis. Énnekem az illyenektől a hátam fájdul 
meg — nem akarom mondani: a hasam. Ezt a magyarságot bizonyosan 
nem otthon édes apádtól, hanem később akadémiákon valami németes 
baccalaureától tanulta d. 

Mit az éretted és érted felől kérdesz ironice tőlem, az a praetor 
minimáihoz tartozik, nem a tisztázni valókhoz. Ellenben mértékes verse
lésnél a magyar Múzsának igenis jó a sokakban tanulságos eredeti görög 
s latin mintákra ügyelni; azt hát meg nem Ígérhetem, hogy ezentúl is 
nem fogom emlegetni előtted a görög és latin prosódiát. 

Mi Mártonnal történt ó testamentombeli kalandodat illeti: még most 
is nevetem, mint megjártad azzal a több tekintetben kifogás alá eső hires 
emberrel, ki már akkor nekem, bibasz togásusocskának sem tetszett iga
zán — noha meg nem tudtam volna jóformán mondani miért. Ma már 
tudom. Tudományát, amellyet te most is liliomfehérnek tartasz, én akkor 
is koromfeketének láttam, és mert első eminens létemre sem értettem, 
meg sem is kedvelltem soha. Te, amit rajt akaratod nélkül elkövettél, 
máig sem bánod: én meg emezt nem szégyellem. Erkölcsi oldala nem 
igen volt liliomos, bár morális kátéjával mindig dicsekedett. Egyszer biztos 
körben arról lévén a szó, milly drága alkatrésze embernek a szem, ő 
illyen protervus nyilatkozatot tett: »én jó pénzért ki hagynám vájatni 
mind a két szememet, de kiheréltetni magamat semmi árért sem.« S ez 
a derék moralista merte a nálánál százszorta derekabb tudóst Rozgonyit 
a maga empirica philosophiájáért utón útfélen piszkolni. Mit mondana, 
ha most élne, mikor már a tudós világ legnagyobb részétől el van 
ismerve és fennszóval hirdetve, hogy az igazi philosophia csakis empí
rián alapúihat, s mindaz mi eddig e néven Platótól kezdve Hegelig árulva 
volt, az Universum keretén kivül kalandozó képtelen s ízetlen ábrándo
zásnál nem egyéb, mellynek érthetetlen szó-zagyvalékából egy életre való 
eszmét kihalászni lehetetlen. Mint örülök én annak, hogy én e felfede-
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-zésre, mielőtt még Lucretiust s a mai materialistákat ismertem volna, a 
magam házi eszével rájöttem. Csak azóta érzem teljesen nyugodtnak 
bensőmben magamat. Tudom meddig szabad a véges észnek hatolni, hol 
kezdődik az ami megfejthetetlen, s ezeken nem töröm hijjában fejemet. 
•S tán e kéjelmes életnek köszönhetem, hogy olly soká élek, 

A Nyiri finom modorára felhozott példád egy hasonlót juttatott 
eszembe; közlöm hát azt én is veled, annál inkább, mert az eset szülő
földünkön adódott elő. Atyám esperesi előde Kocsi Horvát Sámuel, 
veszprémi pap korában, egyszer hétköznapi könyörgésről a templomból 
kijővén, künn az ajtó előtt, Tatayval a Segédgondnokkal (ki egy magát 
úrrá felnőtt helybeli ügyvéd volt) s az ekklézsia kurátorával, valami a 
parochiát illető oeconomiai tárgyról kezdett tanácskozni, és miután őket 
sehogy egyetértésre hozni nem birta, elunván a sok szóvesztegetést 
•(s tán már a pipa után is folyván az öreg esperes nyála) e szavakkal 
vetett véget a vitának : »Nohát ha igy van: kurvanyja kendnek Kurátor 
Uram, kurvanyja kendnek is Tatay uram« (elförmed erre a kényes pró
kátor) — kurvanyám nekem is!« Szépen megjuhádzott mindjárt T. s 
ment kiki a maga dolgára. 

Még verseidről egy pár szót. Nincs kivel azokat számomra lemá
soltatnod. Az a félvállról tett Ígéreted, hogy ha jő kapóra valami kóbor 
színész hozzátok, majd azzal talán leirathatod, nekem nagyon hosszú 
póráz, arra a dolgot ereszteni nem szeretném. Ahozvaló furcsa kilátásod 
pedig, hogy ha meghalsz, eredetiben rám hagyod, érthetetlen előttem; 
mert én eddig öcsémnek hittelek s azért is fogtalak eddig olly röviden 
s most te nekem bátyám akarsz lenni, ki után én még örökségre is 
számolhatok. Akarom hát tudni előbb tőled, hányadikban születtél ? Ha 
1795 előtt: akkor respect! leveszem előtted a kalapot, egész másként 
bánok veled, nem leszek olly konok disputánsod s elsőbb helyet enge
dek neked az Ábrahám üllepében is. De különben, édes Ecsém, csak 
hátrább az agarakkal! úgy engem illet a hálás előjoga, és akkor a 
nekem igért örökséget elvitte az ördög. Tudod-e hát mit tégy ? Legyen 
az a tőled virtuális successiónak szánt gyűjtemény donatio inter vivos 
nekem; küld el nekem mig még élek. Biztositalak ezennel, hogy ha 
maholnap az utolsókban leszek és te — mint hiszem, reméllem s szivem 
méllyébői kívánom — még élni fogsz, kezedhez híven, pontosan vissza
szolgáltatom, hogy vele más jóbarátodnak tehess örömöt, a ki majd e 
kincset jobban megtudja becsülni náladnál, mint ki abban saját szülöt
tedet gyermekgyilkos kézzel tűzbe dobni kész volnál, ha engem nem 
tekintenél. Kikérem, illyesmit nekem tréfából se mondj ezentúl. 

Kiperlekedtem magamat. írd meg, ha rossz néven vetted — nem 
cselekszem többé. 

Most mert papirosom a végére járt, vagy végéi járja vagy, ha 
jobb szereted : az utolsókban van: befejezem e levelem 

forrón ölelő barátod 
Fábián Gábor. 
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XIII. 
Arad, auguszt. 28-án 875. 

Szerelmes Albertem! 
Gyászodban, melly legközelebb családod érte, őszinte részvéttel 

osztozom. Különösen meghatott leveled azon passusa, mellyben kedves 
halottatok vég perceit rövid vonásokkal olly elevenen rajzolod, mintha 
szemmel látnám magam is a szomorú jelenetet. Felolvastam e helyet 
a levélből, asztalnál együtt ült egész családom előtt; mindnyájokra 
hasonló hatást tett — nőm és menyem szemeiből könnyeket sajtolt ki ; 
én s fiaim pedig férfias sóhajok között bámultuk az angyali gyermeket, 
ki valóban hősies halállal múlt ki. És csakis ez egy az, ami e csapásnál 
némi vigasztokra szolgálhat. Az ártatlan lélek egész nyugottan, sőt majd
nem örömmel vált meg az élettől és tőletek, abban a biztos remény
ben, hogy egy más szebb életbe költözik, hol veletek ismét találkozni 
fog. S ezt a stoicismust nála bizonyosan nem a mi philosophiank, hanem 
egyedül a vallásos hit szülte. Ezért becsülöm én a vallást azoknál, kik
nél a szellemi képzettség a philosophiai önállás autonómiájáig nem jut
hat. Ez egyesek irányában egyik elvitázhatlan érdeme. Hát még az ösz-
szes társadalomnak, az államnak mily üdvös, milly nélkülözhetlen táma
sza a vallás — nem szükség magyaráznom előtted. S mégis mit kell 
látnunk a mai felfordult világban e téren ! Eszeveszett törvényhozásunk 
s kormányunk vallást és vallásosságot, mint szükségtelen dolgokat vég
képp ki akar irtani nálunk a népből! Annyira ment már ebben, hogy 
nemcsak engedi, de szívesen látja, ha a vallást maguk annak egykori köteles 
hirdetői utón útfélen gyalázzák, s mint valami felesleges tanulmányt 
minél szűkebb körbe szoríttatni kívánják. Ha ez igy megy tovább : mahol
nap várhatjuk, hogy a templomok magtárokká, kaszárnyákká, akiokká és 
istállókká alakittatnak át. Én, ki nem a diktált és revelált vallásokat, 
hanem a magam által szerzettet követem, kénytelen vagyok ezeken lel
kemben elkeseredni; azért nem is folytatom tovább e themát. Abból, mit 
legújabb leveledben mai fonák közigazgatásunkról felemiitettéi, látom, 
magadtól eléggé ismered az átkozott helyzetet, mellynek vége nem lehet 
más, mint vég elpusztulás Ahonnét eltértem, oda vissza
térve még csak azt mondom: Drága unokád hamvai legyenek áldottak 
és nyugodjanak békével!!! 

Most a mellékletben küldött vers meséjét fejtem meg neked. Szer
zője Rochel János, ki ma ülli 73-ik születésnapját, b. Simonyinak a 
miniszternek előbb nevelője, utóbb mostoha apja lett; s azóta hogy 
Pestről mint kezdő prókátor Aradra került, folyvást itt lakik, s pár év 
előtt neje a báróné, meghalván, most már Özvegyen. Közhivatalt soha 
nem viselt, sem nem ügyvédkedett; hanem mig növendéke minorennis 
volt, azzal künn a falun lakott s annak jószágait mint segédgondnok 
kezelte 1848-ig; ekkor a teljes kort ért fiúnak az örökséget átadván, 
négy fiú és három leány gyermekével Aradra, hol több házat birt, beköl
tözött. Velem itt ösmerkedett meg; s mert ő is a régi classicusok szen
vedélyes kedvellője, gyakran eljárt hozzám, miből aztán köztünk barátság 
fejlett ki. Az ember sokban hasonlít hozzád: jó kedélyű, szereti a bort 
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és menyecskéket; aztán benne is mint benned egy talpraesett költő 
veszett el. Tanulmányait Pesten végezte, mint majdnem mindig első emi
nens ; de később, mikor úrrá lett, éppen mint te, merő commoditásból 
nem cultiválta tovább; mignem vén korában mellettem kapott volt ked
vet éhez, s mint a Somogyi ember p . .. e, neki vált. Bele kezdett a Meta,-
morphosis fordításába még 1850-ben; 15 évig dolgozott rajta, migvele elké
szült ; azóta meg folyvást csinosgatja. Minden elkészült darabját kezdet
től fogva közölte velem s közli ma is vélemény végett. Enged a nálá
nál öregebb expertus Rupertusnak s fordítása most már ollyan is, hogy 
párját kell Metamorphosisanak keresni. Különösen a mértékes versekben 
nagy mester. Hexametereiben gördülékenységre s csínra nézve csak bol
dogult atyádé s Vörösmartyéi hasonlíthatók ; s ezenkívül eredeti darabjai 
is miket néha irogat, mind talpra esettek — kivált az epigrammaticumok. 
Sétáimat mindennap lakása felé veszem; hol aztán rendesen a classica 
irodalom tárgya beszédünknek. Ez utón ismerkedett meg általam Veled 
is. Valamennyi versedet, mit nekem küldöttéi s leveleidből is többet 
megszoktam neki mutatni. Ezekből ő a bolondulásig beléd szeretett s 
meg nem állhatta hogy Veled ez úton, mellyet most használatba vett, 
közvetlen ne érintkezzék. A vers megvolt már régebben, de nem merte 
elküldeni — most is csak az én buzdításomra tette ezt. Végtelenül meg
örvendeztetnéd, ha neki rá, szokott kedves modorodban válaszolnál. 

Ne vedd tőlem szemrehányásul: de versemet, mellyért tőled (nem 
a dorgálásért, mint irod) dicséretet vártam, ismét fel kell említenem, 
miután arról újra mélyen hallgatsz. Mármost gyanítni kezdem, hogy a 
levelet, melyben a verset küldöttem, mégsem is kaptad. Most hát csak 
azt kérdem tőled : emlékezel-e, hogy kaptál júliustól fogva tőlem ollyan 
levelet, a melly ily verssel kezdődött: 

»Hát ha tülera nem jő tüstént leveledre a válasz, 
Már félsz, orrom hogy félre csavarta ez az ? 

0 te szegény fiautás« sat 
Erre felelj nekem legközelebb; mert ha e versemet nem ismered, újra 
megküldöm, róla adandó véleményed végett — mert magamnak úgy 
tetszik, mintha a tőlem kotyvasztottak közt a sikerültebbek közé mehetne. 

Áldás, békesség ! necsak nekünk kettőnknek, de az egész elnyomo
rított szánandó magyar hazának! 

ölelő barátod 
Fábián Gábor. 

XIV. 
Arad, szepr 28. 1875. 

Szerelmes Albertem! 
Rochelhez irt verses válaszodat, miután rajta magamat jól kinevet

tem, azonnal kézbesítettem s a kellemes hatást vele együtt újra, kettős 
mértékben élveztem. Denique Te az élvekben kifogyhatatlan s felülmúl
hatatlan vagy. Egészséges, erőteljes humor serkedez azoknak minden 
betűjéből, ugy hogy megfogja az ember előre két kézzel necsak hasát, 
de t . . ét is, ha azt nem akarja, hogy rajtok a nevetésben bélé megsza-
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kadjon. Az amice pár nap múlva reá, jött már. élőmbe az annak megfe
lelni akaró antistrophával; de mellyet én (megmondtam áperté) éppen; 
nem találtam sikerültnek s tanácsoltam is még hogy azt Neked a világért 
el ne küldje. Fogadta-e szómat, nem tudom; mert, úgy vévén észre, hogy 
kritikámon megszontyorodott, azóta többé a dolgot elő sem hoztam. Ha 
csakugyan megküldte, tudasd velem mielőtt rá válaszolnál; hogy ha Te-
magadtól rá nem jöttél volna, mi volt abban nálam a lapis offensionisT 
megirjam Neked s ahoz képest tehesd a ripostirozást. 

írtad R. levelében, hogy a nagy lustaság miatt nem birtál hozzám 
is egyúttal bővebben irni. Kár — de majd kipótolod Te, tudom. Itt a 
szüret, mellyen máskor, a boldog időkben sok mulatságos kaland szokott: 
történni; ha hozzá most is a, mint hallom, jó termés meghozza kedve
tek, majd lesz aztán irni valód s vénád és erőd is az Íráshoz elég. 

Éppen amint e soromig értem, itt hozza a postás öreg cimboránk, 
egy vaskos levelét Tállyáról, melyben Jóska előadja e hónap folytában. 
Aradra történt készülésteket, s hogy rá (mire megvallom, már nem szá
moltam) te is komolyan rászántad magad, hozzá e tárgyba irt leveleid
del documentálja. Örömmel olvastam ezt felőled. Látom, hogy ha néha 
lusta, szebben mondva, Commodus vagy is, mégis mindig jó, derék, ked
ves, édes Albertem maradsz Te nekem. Most sem vágtad előttem be a 
kilátást arra, hogy mi ez úttal elmaradt, talán még ez évben hozzájáru
lásoddal ki lesz pótolva. Hogy olly fenyegető családi viszonyok között 
hazulról messze nem távozhattál, igenis fel tudom fogni. Jól tetted, hogy 
nem jöttél ide búslakodni s mindnyájunkat megszomorítani — éppen Te, 
a kiben egész társaságunk éltető lelkére s vidámító angyalára számoltunk: 
s számolunk akármikor jösz is. Tán az a kegyetlen Providentia egyszer 
már csak megfog szűnni Téged, legjobb embert, ki neki felszentelt papja 
is vagy a legméltatlanabb, legszivrehatóbb látogatásokkal keseríteni. Minap 
ezen magam annyira felboszonkodtam, hogy első felháborodásomban író 
asztalomhoz rohantam s egy ostorozó Szatírát kezdtem irni a Providentia 
érthetetlen, megfejthetetlen, contradictorius szelleméről. De csak hamar 
abban hagytam. Gondoltam, akármi monstruosus istenség legyen is ő» 
kéme, ideának sem ér egy kovát, azért vele biz én tovább nem vesző
döm. Hlyen formán kezdtem volt neki rúgtatni: 

Ti, eleűziszi titkokat értő hittani bölcsek ! 
Hol van az a legfőbb isteni Gondviselés ? 

Mellyről hirdetitek, hogy az intézője a földön 
Mindennek, mi velünk, vagy körülünk megesik ; 

És hogy a mit teszen, az mind érttünk emberekért van, 
Az mind bölcs, jó, szent és anya szivbül ered. 

Hol lakik Ő? fent? lent? belül-é ? kivül-é a világon? 
Fér-e profán hozzá ? vagy ki se látta szinét ? 

Nem veszem észre nyomát sehol e jótékony Erőnek, 
Erkölcs-rendszert nem látok uralgni sehol. 

Puszta nevét mindennap hallom székeitekből, 
Végre szeretném már látni magát az anyát; 

Alig nekem őt tettleg nem fogjátok kimutatni, 
Nem lehetek hívetek, vallom eszem tanait. 



"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-


