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asszonyomnak sok rossz dolgait az ő kglmétől való félelem, vagy nem 
dicsiretes kedvezésből való elhallgatással ansát adott kglmed mind ő 
kglmének. mind indisciplinarius jobbágyainak arra, hogy kglmedhez való 
bizodalomból úgy felfuvalkodtanak, hogy minden tartozásban excedálnak 
(adja Isten még kglmednek kissebbségire ne essék !) Az én feleségemnek 
is vagyon anyja, bizony tud is a haraghoz, akárki sem jobban; mint 
feleségem anyját megbecsüllöm, szolgálni, protegálni, ha rám szorulna, 
in justis et licitis obiigatus vagyok; de külömben, nem napám, hanem 
édes szülő anyám volna is, a mi vétek van benne, soha nem approbálom; 
sem az ő kglme barátságáért, ha másokkal rendeletlenül bánik, egy 
idegen jóakarómnak is ellensége nem leszek, sem penig jószágáért, pénziért, 
ha ugyan semmim nem volna is, ő kglme alá bizony nem fekszem, mert 
az asszonyi tanácsnak s feleségnek való rendeletlen kedvezésnek soha 
még ennyi vénségemre jó exitussát nem láttam. Példa Ádám atyánk, a 
ki felesége jóvallása s feleséginek kedve keresése miatt magát, feleségit 
s egész emberi nemzetből álló posteritását örök veszedelemben ejté; azért 
a második Ádám, édes Idvezítőnk, az édes anyjának is, úgy látjuk a 
Szt. írásból, nem akart kívánsága szerint cselekedni, sőt gyakran kemé
nyen megfeddette: mi közöm veled asszonyi állat ? etc. 

Kívül: Tekintetes nemzetes idősbik Gserei János uramnak (cum 
tit et honore) kedves öcsém uramnak ő kglmének Bölön. (Zárópecsét 
töredéke.) 

DR. LUKINICH IMRE. 

ARANKA GYÖRGY KÉT LEVELE S HÁROM ISMERETLEN 
VERSE. 

Aranka György, mint általában az erdélyi írók és államférfiak, a 
magyar művelődés történetében is tisztes nevet szerzett magának. Állása, 
tudománya, irodalmi műveltsége széleskörű összeköttetést szerzett számára 
s ő ezt, valamint költői tehetségét is a magyar művelődés, az erdélyi 
magyarság culturájának az előbbre vitelében értékesítette. A mint ezt az 
irodalomtörténet s kölönösen az erdélyi magyarság művelődésének törté
nete megállapította. 

Az alább közölt két levél (czím nélkül) egy oly colligatumban 
van, *melybe csupa Sipos Pálhoz intézett levelek vannak egybekötve. 
Sipos Pál nevelősködött báró Naláczy Józsefnél, a testőrírónál, szász
városi majd pataki physices professor volt s élte végén ref. pap a tordosi 

Jól dotált egyházközségben. Kazinczynak, Döbrenteinek barátja s a kor
társak által bámult és csodált philosophus és physicus. A Kazinczyval 
való levelezésének egy része önállóan is megjelent Lipcsében, 1846-ban. 
Bizonyosra vehető tehát alaki s tartalmi szempontból, hogy Aranka 
alábbi két levelét Siposhoz írta. A levelek a személyes vonatkozáson 
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Icívül figyelmet érdemelnek abból a szempontból is, hogy a XIX. sz. 
«lején nekilendült philosophiai érdeklődésről tanúskodnak. A két levél a 
következő: 

1. 
M.-Vásárhely 2d. Jul. 1814. 

Tisztelendő és igen Tudós Hazafi! 
Régi kedves Barátom Uram ! 

Minden feljövőktől örömmel értem a T. Urnák friss Egészségét és 
boldog állapottyát; ezután is hasonlót kívánok ! Ha annyi időt nyerhet 
dolgaitól a Tiszt Úr, kérem én a T. Urat, nyerjem meg azt a Baráttságát 
és tudósítson arról, hogy most mitsoda Tudós Munkában és Elmélke
désben tölti drága idejét. 

Az Erdélyi Museum kijőve, abban látta az Úr a Tudós Szabó 
András úrnak a Philosophiáról* való tudós Értekeződését; erről kérem 
az Urnák baráttságosan ítéletét és bölcs vélekedését! Addig is pedig 
foaráttságában ajánlott, nagy baráttsági szívességgel vagyok ' 

A Tisztelendő Urnák 
alázatos szolg. régi hív Baráttya 

Aranka György. 

2. (Kelet nélkül.) 

Igen drága kedves Tiszt. Uram, 
Jó Barátom ! 

Nem felejtkeztem el a T. Uram Baráttságáról. Bizonyos egymás 
után jövő gyengeségeim megerőtelénítették az én Tiszt. Uramhoz hív 
ujjaimat. Most még annyi erőm vagyon, küldöm barátságos Rendéimet 
T. Uram látogatására. 

Közlött magoss Gondolatait2 T. Urnák kedvesen vettem. Sok idő
töltésemre voltak s vágynak eddig is: csak soha meg nem érthetem. 
T. Székely Uram szerencsésebb nálamnál. Azt mondja, hogy érti; szereti is. 
Ha az Isten lágyabb időt ád, hogy egymást láthassuk: meg fogom 
magamnak magyaráztatni. 

1 L. Erd. Museum 1814. I. füz. 90—113. 1. Ac ne forte etc. Horatiusból 
vett jeligéjű értekezés. »A philosophiát egy olyan tudománynak mondjuk, mely 
nem csak formájára, hanem materiájára nézve is egyedül a józan okosságon 
fundálódik.« KülÖmben metaphisicai alapon tárgyalja a forma és anyag mibenlétét 
s a külömböző phil irányokat, mint a dualismus (Cartesius és Malebranche), 
idealismus (Berkeley), materialismus (Locke), pantheismus (Spinoza) és a Leibnitz 
monadológiája. Az egyes irányok főképviselőit röviden ismerteti és jellemzi. 
A czikk corollariuma azonban a theologiába vész el s bizonyos praedicatori 
moralisalással jellemzi a philosophia tudományát. 

a Hogy itt Síposnak mely munkájáról van szó, megállapítani nem igen 
lehet. Több phil. tárgyú műve maradt kéziratban. Tán ezek egyikéről szól 
Aranka. Lehet azonban, hogy csak valami levélről van szó, a melyben Sipos 
phil. elmélkedéssel fordult Arankához. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XIX. 16 
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Én a többi között az Ember Esmeretén 1 dolgozgatván kettőt talál
t a m : hogy az emberi Lélek természet rendjén maga erején halhatat lan; , 
másodszor, hogy a Lélek munkáji nem szabadok, hanem szükségesek. 
A Lélek örökké és minden emberben: jó, rossz emberben igaz és ártat lan.2 

Mit itéll róla Tiszt. Uram ? 
Szerencsés, Boldog új Esztendőt! Új esztendő ajándékába ide teszek 

egy pár verset és magamat drága Barát tságába ajánlván, mint eddig,, 
vagyok nagy tisztelettel 

Kedves Tiszt Urnák 
régi szolgája Bará t tya 

Aranka György. 

A fent hivatkozott versek a következők: 

1. Mikor október lSdikán a N. ítélő Mester Teste s kikísértetet t . 

Jertek látni a Nagy Mester Tetemit ! Soha többé 
Nem láthattyátok Sz. Pálit. A Boldog örömbe 
Béhaladott s eltűnt. Kisérjük a Sirig az Uri 
Testnek megrongált és csendesb sorsot óhajtott 
Részeit. O az egek felsőbb, szentebb kebelébe 
Nyugszik. Az ő jeles Erdemeit hol a virtus, a fényes 
Jó és bölcs hazafi-név megkoronázni sietnek. 
Ifjú sereg, hív társai és kedvelte Baráti! 
Jertek mindnyájan, kísérjük el őtet az Elet 
Partyáig, hol az ő hamvai el-hazajutnak. 
Nagy Lélek ! Te pedig légy csendes nyugodalomban! 
Rendibe szedd dolgod Ma. Ez a Mád hátha utolsó ! ? 

2. Szt. Miklós Napjára 1812.4 

Ákréig s Moszkváig ugyan Nagy Napoleon : de 
Megveri itt Sándor s egy Basa megveri ott. 

Több az Orosz Miklós az Olasz szent Napóleonnál: 
Hadgya repülni soká s hajtya leszállni viszont, 

így bukik a tengerbe kevély Nap, az Est mikor eljött, 
S estét fáradt föld látva örömre fakad. 

Hátha csak hév kerekét hűtötte ? A Hajnali Csillag 

1 Arankának is több phil. tárgyú műve van, legnagyobbrészt kéziratban» 
Lehet, hogy itt, Ember, világ, Isten ez. phil. elmélkedésére hivatkozik, mely 
Marosvásárhelyt jelent meg 1805-ben. Ezt azonban szintén nehéz eldönteni. 

a Az a felfogás, hogy az ember igaz és ártatlan s roszszá csak később 
válhatik, Rousseautól származik. 

3 Szentpály Elek Erdély itélőmestere. 
* Szt. Miklós napja decz. 6-ára esik. 1812. decz. 6-án érte Napóleont és 

seregét a vilnai catastropha, a mely a különben is elcsigázott franczia seregre 
nézve a vég beálltát s Napoleon szerencséjének leáldoztát jelenti. Jellemző, hogy 
Napoleon Aranka szerint is a szegény nép elnyomója. (Oh de ne hozza soha !) 
A három utolsó sor a pentameter második fele akar lenni. A zárójelbe tett 
szavak pedig ezeknek a magyarázói. 
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{Hozzon esmét elé ! (Nyughatatlan elme.) 
Hozza ? Ne hozza hamar ! (A fáradt vitéz.) 
Oh de ne hozza soha ! (A szegény köznép.) 

3. A reménség szava. 

Tízezer a Görög és százannyi nagy Ázsia népe 
S egy Xenophon hazaér : franczia Napoleon. 

Valamennyinek eredetije özv. Lészay Lászlóné birtokában Szász
városon. 

Közli: DR. KRISTÓF GYÖRGY. 

KISFALUDY SÁNDOR L E V E L E FÁY ANDRÁSHOZ. 

A M. Nemz. Múzeum kézirattárába az 1908. évben igen becses 
anyag került Szelinovics Bódog hagyatékából. Fáy András sok irata van 
benne s ezek között érdekes adatok a két Kisfaludyra. Az alább közölt 
levél Kisfaludy Sándor levele Fáy hoz, — kelet nélkül, a tartalom sze
rint valószínűleg 1834-ből — melyben a többi között magyarázza, 
miért mond le akadémiai székéről, Tiltakozik ugyan, hogy az lenne az 
oka, a miért az akadémiai nagyjutalmat 1833-ban közte és Vörösmarty 
közt megosztották, de világos magyarázatot nem ad. Valószínű, hogy a 
lemondás több okra vihető vissza, ha el hiszszük is, hogy már régebben 
tervezte azt a jutalom megosztásánál, melyet ő is helyesnek ítél. Az öre
gedő költőt sok minden bánthatta: felesége halála, betegeskedése, író
társaival való torzsalkodása, a korral erősbödő hiúsága, melyek sok 
keserű órát okozhattak neki. Egy ilyen keserű óra jellemző terméke az 
alább közölt levél is. 

Különösen tisztelt drága, kedves Uram Öcsém ! 

Becses Uri levelének vétele után, más nap mindgyárt B. Füredre 
mentem, hol Bezerédy Ignátz Győr Vármegyei Vice Ispány Urat találni 
gondoltam; de ő akkor már haza utazott; és így arról, a mi b. Károly' 
Maszszájára nézve Győr Vármegyében történt, semmi tudósíttassál nem 
szolgálhatok; annyival inkább sem, minthogy ott azólta én sem fordultam 
meg. Uram Öcsém' levele Bezerédy Urat, hihető már nem érte otthonn, és 
talán most fog majd arra válaszolni. Azon kérdésben lévő Cautionálisról sem 
tudok semmit. Károly azon pénzeket alkalmasint az újság Privilegium után 
Bécsbe járttában költötte el. Csak azt hallottam, akkor még élő testvé
remtől, Farkas Gábornétól, kinél Károly Bécsi úttya után több ideig 
tartózkodott, hogy Károlynak akkor már nem volt más pénze, mint 
3000 váltó ftos Obligatiója, valamely Gróf nevezetű Győri polgártól, 

16* 


