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ARANKA GYÖRGY ISMERETLEN LEVELE GR. BÁNPFY 
GYÖRGYHÖZ, ERDÉLY KORMÁNYZÓJAg|OZ. 

A kolozsvári unitárius lieeum könyvtára őrzi azt az Aranka-levelet, 
amelyet Erdély fáradhatatlan Kazinczyja 1796« október 25-én intézett gr. 
Bánffy György kormányzóhoz..Aranka György eddig ismert és újabban kiadott 
levelei elsősorban a Nyelvmívelö Társaságra vonatkoznak ; az alant közölt 
Wél a «Kéz írások Társasága» belső életére és munkásságára vet némi fényt. 
Mindkét társaság Aranka müve. Az ö bizakodó lelke és erős akarata szabott 
irányt a századvég eme két bátor kezdeményezésének. A két társaság tagjai 
jórészt ugyanazok voltak, de munkásságuk és célkitűzéseik egymástól lénye
gesen eltértek. Az első a maga akadémikus célkitűzéseivel muzeális és 
tudományszervező munkára vállalkozott, a második inkább a régi tprténetj 
emlékek felkutatását és kiadását tűzte ki célul. Sajnos, a «Kéz írások 
Társasága» egykori iratai nem maradtak fenn, Aranka leveleinek nagy része 
viszont elsősorban a «Nyelvmívelö Társaság» munkásságára vonatkozik. Pedig 
a «Kéz írások Társasága» nem volt tétlen, halott egyesület. Aranka gyűjtő
munkája és levelezése révén értékes anyag birtokába jutott a társaság. 

A Bánffyhoz intézett Aranka-levél a híres Gsiki székely krónikáról 
számol be. Levele után mellékeli a krónika latimiyelvü szövegét is. Megtudjuk 
belőle azt a nagy érdeklődést, amely a krónikát már felfedezése pillanatában 
(1796) kísérte. Szövegét Aranka kritikával fogadta, bár akkor még eredeti
ségében nem kételkedett. Óvatosságára nézve jellemző, hogy kiadása előtt 
a kolozsvári «szélesebb tudományú férfiak» elé akarja a krónika kéziratát 
vinni. Levelét az óvatosságtól mérsékelt lelkesedés jellemzi. Szeretné kiadni 
a kéziratot, de várja a kormányzó és a szakemberek véleményét. 

A Gsiki székely krónikát, amint tudjuk, első ízben Kilyéni Székely 
Mihály adta ki 1818-ban, Aranka halála után. Története ma már a közismert 
hamisítványok történetébe tartozik. Aranka levele a krónika felfedezésére 
vonatkozólag is nyújt új adatot. Sajnos, Bánffy válaszát nem ismerjük, de 
e nélkül is egy új adalékkal vált gazdagabbá a «Kéz írások Társasága». 

Fő Méltóságú Királyi Kormányozó Gróf Ur, 
Kegyelmes Urunk ! 

Excellentiádnak ezen Hónak 5 dikén hozzám eresztett válaszló Kegyes 
írását mélly alázatossággal tiszteltem. Alázatosan vette a Társaság is, és 
értette tegnapelőtti Gyűlésünkben a hozzája szollott: és Extd. Nagy Kegyel
mességét háládatossággal köszöni/ 
/ Annak a' Gyűlésnek a' folyó aproságakon kivül derekas Tárgya, semmi 

nem volt egyéb, hanem az ide zárt Kéz írás olvastatott fel; mellyel Extdnak 
ujj Esztendő Ajándékában, udvarlök alázatosan. Ez egy Kéz írás a Székelyek 
eredetéről, a' benne elé hozott igen régi Kéz írásokból 1533-ban szedettetett 
öszve. A'sok csonkaság és a' mint látszik nem elég rendel és íigyelmetességgel 
lett egybe szedéttsége miatt ugyan, mint Extd. megláttya ; magában csak 
Töredék fragmenta), de mégis érdemére Jiézve meg becsülhetetlen. A' nevit 
alája irt jó Leveledzö Társunk Farkas Pap szorgalmatos hivsége, és Ngys. Fő 
Tisz. Biro Gábor;Ur segedelme, által jutottunk hozzája. Tisztelendő .Farkas 
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Pap maga hosta ki; és, fáradságát egy Souverain d'orral jutalmaztattuk. 
E' csak mássá a Kéz írásnak, mi is csak mássát kaptuk: "de aval biztat a 
jó Leveledzőhk, hogy az Eredeti Irásnakis, és az' emlékezetes Székelyek 
Palládiumának, a' Pohárnakis nyomába akadott. Azon vagyunk, hogy min
den írásokat, dolgokat és Környülállásakat, mellyek Hitele telles meg' állí
tására elégségesek : egybe szerezzünk. Igaz birtokossá Csiki Sándor Ignác 
Ur. Eddig a Társaság nevében és Képében: a' mit ezután írok, arról Extd. 
bölts utasítását várom. » 

Siessünké ennek a Kéz írásnak csak magában való ki adásával külö
nösen : vagy pedig késsünk. Elsőben a Dologra magára nézve ; hogy minél 
több készületeket szerezhessünk meg melléje. Másodszor a' Társaságakra 
nézve: hogy legelébb vagy a Magyar Társaság Munkái között adassék ki 
magyarul és röviden, a' Kéz írás övé lévén; vagy a Kéz írások Társasága 
Munkái között, a' mint van deákul, és illő készülésekkel, mivel oda illik. 
Ha Extd. ugy parancsol: én kiadom, mindjárt; de én az a' féle apró be
csületen nem kapok. Az én gondolatom az utolsó volna: ha Extdnakis 
böltsen ugy -tetszik. De e' szerént alázatosan könyörgök Extd. méltóztassék 
meg nem tagadni : hogy a' nevezett Társaságok Igazságai, megrontassanak. 
Méltóztassék legelsőben maga ezt az írást mással, és kivált Nagys Püspök 
és Szászok Ispányának Ö Extokkal nem közleni. Azután ha valaki lopva 
ki akarnáis adni : mivel elébb rendes Censurára kell adnia : a vizsgáló 
Urakhoz ollyan rendelést tenni, hogy ha ki bé adná, adják hirré Extdnak ; 
és Extd. tartoztassa meg. Igen aprósággal terhelem Extdat : de méltóztassék 
Extd. megemlékezni is régi Kegyességéről, melly szerént engemet mindenkor 
szabadon bé nyitni, felszabadított; és ugy venni mint az én csekély véle
kedésemet 's jelenségemet. '.& 

, Extd. a Kéz írásból meg fogja látni, melly sok görög, török hangzású 
s' más régi szokis fordulnak elé benne. p. o. Apugenarium, Rabönbán, 
Nabu Philim, Harkász, nevezetesen íialáb Irnók : Ezekre nézve szükségünk 
volna a Kolozsvári szélesebb Tudományú Tudósok elé, hol, és micsoda ér
telemben? Azután a Török Deák (Interpret) Segitségéreis : hogy némelyik 
ezek közül a' szók közül nem Töröké ? 

Extdnak jelentem: hogy az írásban az on Betűket többnyire ow-kell 
olvasni pl. Bond kell olvasni Boud. v. Bud vára, melynek nyoma és Neve 
mostis megvan Udvarhely mellett. ,. 

A' Kéz írások Társasága Munkáirolis kellene Extdnak irnom ; mert 
mind Bécsből mind Magyar Országról, sürgetik az Előfizetők, és tudakozód
nak: de mostani állapottyát annak a'Társaságnak nem tudván; még aztsem 
tudom, hogy hellyesen mit kérjek, mit nem Extdtol. Hanem magamat Uri 
Kegyességeibe alázatosan ajánlván alázatos Tisztelettel vagyok 

Exeelléntiádnak : : " 
igen alázatos szolgája ' ; 

Aranka György. 
M Vásárhely 25. Febr. 1796. v y" 
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