
EnyediSándor 

KIS JÁNOS ÉS ARANKA GYÖRGY LEVELEZÉSE 

Kis János élete alkonyán írt emlékirataiban így emlékszik vissza Aranka Györgyhöz és az Erdélyi 
Magyar Nyelvmívelő Társasághoz fűződött egykori kapcsolatára: „Nagy-Baráti prédikátorságomban 
Aranka György királyi tanácsos, akkor az erdélyi tudósok között a magyar nyelv mivelő társaságnak 
tüzes indítványozója azon munkából, melyet 1796-ban Szebenben ily czim alatt: A MAGYAR NYELV
MÍVELŐ TÁRSASÁG MUNKÁJÁNAK ELSŐ DARABJA kiadott, számomra is egy példányt küldött. 
Az ezt megköszönő s hozzám intézett levelem vele levelezésre és egy írásbeli esmeretségre adott al
kalmat..." 

Kis mar korábban, Kazinczytól értesül Aranka es a nyelvművelő társaság munkájáról. Kazinczy 
1789 óta Ráday Gedeon közvetítésével jutott kapcsolatba Arankával. Kazinczy és Aranka kapcsolatát 
kezdetben a bensőségesség jellemzi, Kazinczy sokat vár ettó'l a barátságtól: „nagy módunk lessz a' Ma
gyar Országi és Erdélyi Magyarságot közelebbre vonni egymáshoz..." - írja Arankának 1789. augusztus 
13-án. A kezdeti évek kölcsönös lelkesedését a fokozatos elhidegülés váltja fel. Lényeges kérdésekben 
szemléletbeli különbségek merülnek fel, s az egymással váltott levelek megritkulnak. Aranka Kazinczy
hoz írott leveleiből egysem került elő, Kazinczy leveinek nagy része viszont megmaradt. 1794-ből 
mindössze egy ismeretes, amelyet május 2-án küldött Arankához.3 Kazinczy és Kis János kapcsolata 
későbbi keletű, de egy egész életre kiterjed. Kazinczy több levelében megemlékszik Arankáról és az 
Erdélyi Nyelvmívelő Társaságról. 1794. május 11-én keltezett Kishez írott levelében Kazinczy elküldi a 
társaság Aranka által fogalmazott körlevelét, sőt arra is ígéretet tett, hogy Arankának be fogja ajánlani 
Kist. Kazinczy nemsokára börtönbe került, s a kapcsolat létrehozásának nem kedvezett a Martinovics
féle összeesküvés leleplezése és a nyomában megindult terrorhullám. Végül is 1797. június 30-án Kis rá
szánja magát arra, hogy levélben forduljon a társasághoz, annak titoknokához, Aranka Györgyhöz. A 
kapcsolatteremtést elősegítette a társaság első — s egyben utolsó - nyomtatott munkájának a megjele
nése, amely jelentős visszhangot váltott ki. Kis levelével kezdetét veszi egy csaknem két évre kiterjedő 
kapcsolat. A Kis-Aranka levelezésből feltételezhetően Kis valamennyi levele fennmaradt, míg Aranka 
leveleiből mindössze egy. Számunkra mégis ez az 1797-1799 között kialakult levelezés azért is fontos, 
mert olyan ismereteket közöl a korról, az eseményekről, az írói és tudósi igyekezetekről, amelyek hi
ányt pótolnak. A Kazinczy-levelezés Kazinczy börtönbüntetése miatt éppen ezekre az évekre vonatko
zóan nem szolgálhat felvilágosítással. Tehát a Kis-Aranka-levelezés következő darabjait közöljük: 

1. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1797. jún. 30. 
2. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1797. aug. 11. + függelék. Plánum. 
3. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1797. aug. 25. 
4. Aranka Kishez, hely nélkül, 1797. szept. 15. 
5. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1797. okt. 24. 
6. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1798. mára 14. 
7. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1798. júl. 29. 
8. Kis Arankához, Nagy-Barátin, 1798. nov. 26. 
9. Kis Arankához, Nagy-Barátin, Kővágó-Örs, 1799. ápr. 30. 

A fent jelzett levelek eredetije az egykori kolozsvári Katolikus Lyceum könyvtárában voltak (utóbb 
az Akadémia 1. sz. levéltárában Kolozsváron). Az eredetiből 1852-ben másolt Vass József, másolatát 
elküldte Toldy Ferencnek Budapestre. Mi a szöveget a Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárában 

1 Kis János superintendens emlékezései életéből. Második kiadás. Bp., 1890. 406. 1. 
2 Kazinczy Ferenc levelezése. Közzéteszi VÁCZY János. Bp., 1891. II. k. 362. 1. 445. sz. levél. 
3 Kaz. Lev. Uo. II. k. 357. 1. 443. sz. levél 
4 Kaz. Lev. Uo. II. k. 362.1. 445. sz. levél. 
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meglevő másolatból (M. írod. Lev. 4. r. 146. sz.) közöljük, a másolatban alkalmazott korszerűsített he
lyesírásban. 

Kis első levelében beszámol az elkészült és készülőben levő munkáiról, s e levelezés alkalmat ad ar
ra, hogy az erdélyi társaság munkájával most már közvetlenül is megismerkedjen: „Régen akartam már 
az erdélyi magyar Társaságról valamely közéttévő tanúnak bizonyságát hallani. Kicsoda tudósíthatna 
arról jobban, mint annak feje, Aranka" — s ugyanakkor segítséget, tanácsot remél: „Egy magyar Jour
nal kiadása felől való igyekezetünkben is tanácsoddal s ítéleteddel fogok rövid idő múlva élni..." - írja 
Kis már az első levélben. A második levél mellékletben már részletesen tartalmazza a „Journal" planu-
mát, amelyet Kis a Soproni Magyar Társaság egykori tagjaival dolgozott ki. A Journal kiadását a közbe
jött insurrekció és „egy más különös kömyülállás" akadályozta meg. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaság megalakulása óta kifejtett tevékenysége azt a benyomást keltette, hogy Erdélyben kedvezőb
bek a feltételek, így nem csoda, hogy Kisben felmerült a gondolat: „Nem lehetne-e úgy intézni a dol
got, hogy Ti is egyesitenétek velünk magatokat, s auctoritásotok által nyernétek még több érdemes 
írókat az együtt dolgozásra. A nyomtatás az erdélyi Társaság költségén lehetne, ha kitelnék..." A 
Martinovics összeesküvés felgöngyölítése után visszaesett az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság te
vékenysége is, de hónapok múlva sikerült a társaság tevékenységének új lendületet adni. A tudós tago
kat újra felkereste Aranka leveleivel, s a fellendült tevékenység nem maradt hatás nélkül Magyarorszá
gon sem. 1976. október 13-i ülésen a társaság a jegyzőkönyvében joggal jegyezhette be: „ma, akkor 
amikor más nemzeti szép igyekezetek, minemű a pesti játékszín volt, meg nem állhattanak, ez a Tár
saság elég szerencsésnek ítéli magát, hogy ha világát nem ragyogtatta is, ártatlanságát s azzal legalább 
életét fenntartotta..." 

Joggal remélhette Kis is, hogy a közös ügyben - sikerül egybehangolni a Dunántúli törekvéseket az 
erdélyiekkel. Kis levele - a társaság ülése elé került. Aranka rövidesen részletes választ küld Kis leve
lére, dicséri a vállalkozást, megteszi bíráló megjegyzéseit a planumra, s szíve szerint örvendene a közös 
törekvések egybekapcsolásának: „Hogy a Társaság a Journalra nézve veletek függésben legyen: E jó 
gondolat, és a Társaságnak is tetszik: de a cassánk most üres. Adjátok gondolatotokat Barátom, hogy 
egyesülhetne a Társaság ebben a részben is veletek..." mert „Talán a Társaság neve nevelhetné vala
mennyiben a Journal világát; talán nem olyan könnyen érné az a szerencsétlenség, mely az elenyészett 
jeles igyekezeteket érte nemes Magyarországon..." Aranka válaszlevele tulajdonképpen betekintést 
nyújt a társaság szervezési módszereibe: megmutatja miképpen próbálta kiszélesíteni kapcsolatait a ma
gyarul írókkal a szélrózsa minden irányában. Hogyan képzeli el a társaság jövőjét Aranka? „igyekezni 
fogunk, hogy idővél és igen lassú lépésekkel, hogy szemet ne szúrjon, nagyobb tökéletességre men
jen..." 

Néhány hónap telik el a planum kidolgozása óta, Kisnek rezignáltán le kell vonni a következtetést: 
„sajnálom, hogy ezen jó igyekezetünk, még most legalább, csupa jámbor szándék marad..." S bár a 
magyar journálalapítási terv 1797-ben nem járt sikerrel, a kudarcba fulladt kísérlet is a korviszonyok 
hű tükre maradt. Erről a kísérletről mindössze egy rövid értekezés jelent meg.7 A Kis és a társaság kö
zötti kapcsolat tovább épül, Kis elküldi új köteteit, Aranka pedig tájékoztatja Kist a társaság munká
járól, valamint új tagok beszervezésére buzdítja Kist. 1798 nyarától azonban a levelezés gyérül: Kis lá
tásának a megromlásáról panaszkodik, Aranka pedig az év nyarától visszavonult a társaság vezetésétől. 
Kis Jánost időközben a kővágó-őrsi gyülekezet prédikátorának választják meg, ahol mint írja Aranká
hoz intézett udolsó levelében: „officionális dolgaim nem kevesek..." Közös levelezésük megszűnése 
egybeesik az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság hanyatlásával. 

Ez a levelezés töredékes voltában is közelebb visz a XVIII. század utolsó évtizede utolsó éveinek 
megértéséhez. 

5 JANCSÓ Elemér, Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest, 1955. 212. 1. 
6 Uo. 251-252.1; 259.1. és 286.1. 
7 TOLNAI Gábor, Kis János journalterve a XVIII. század végén. Könyvtári Szemle, 1934. 4. sz. 

28.1. 
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KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

1. 

Nagy Barбtin, Gyхrtхl egy уrбnyira 
Jun. 30. d. 1797. 

Nagy Йrdemы Tudуs Hazafi! 
Mind eddig visszatartуztatott rйsz szerйnt a szemйrem, rйsz szerйnt a tisztelet a levйlнrбstуl, mely 

Hozzбd valу forrу szeretetem mбr rйgtхl fogva цsztцnzцtt. Most, midхn az йrdemnek egyik legszebb 
pбlyбjбn Tйged kцvetni akarlak, nem csak illendхnek, hanem kцtelessйgemnek is tartom Veled mind 
Literatъrбnk elsх rendbйli veteranusбval, megismerkedni; s ha megengeded, barбtsбgosan kezet fogni. 

Eltцkйllettem magamat arra, hogy a tudomбnyokkal valу foglalatossбgomnak nйmely gyьmцlcseit 
ottan ottan kцzrebocsбssam,ha kьlцnben a kьlsх kцrnyьlбllбsok szбndйkomat gyхzhetetlen akadбlyok
kal nem gбtoljбk. Vajha mindenkor kedves lenne бldozatom az igazsбgnak s a virtusnak, ezen jуl tйvх 
istensйgeknek, quarum sacra fero, ingenti perculsus amore. 

Mбr rйsz szerйnt egйszen, rйsz szerйnt csaknem egйszen kйszen vбgynak kцvetkezendх munkбcs-
kбim: 1) Kцltemйnyes Prуbбk9 (Ezen mintegy 12 бrkosbуl бllу kйzнrбsom mбr hбrom fertбly eszten
dхtхl fogva hever Landeremйl Pesten.) 2) Kalendariom йs zsebbenvalу kцnyv azoknak, a kik az olva
sбsban hasznos gyцnyцrkцdtetйst keresnek. 3) Meiners oktatбsa, mint kellessйk az ifjaknak haszon
nal olvasniok, excersalniok s magokat az нrбsban gyakorolniok. A legjobb olvasni valу kцnyvek, rцvid 
lajstromбval megbхvнtve.1 x 4) Az emberekkel valу tбrsalkodбsrуl. Nйmetbхl bбrу Knigge szerйnt, nй
mely vбltoztatбsokkal. Hбrom darabban.12 5) Erkцlcsi prуbбk. Az ifjъ asszonyok szбmбra. Nйmet
bхl. A mбsodik szбm alatt nevezettben ezek a darabok vбgynak: 1) Folyуbeszйdben: A boldogsбg
rуl. (Anacharsis utazбsaibуl) 2) A rйgieknek nйmely ьnnepei (Flуra nevы nйmet Journalbуl) 3) Emberi
sйg йs Szerelem. Anecdota (Ugyanabbуl) 4) A bagdadi fхsvйny kalmбr. Napkeleti rege (Nйmetbхl) 
5) A vad ember йs az eurуpai ember (D' Arnand utбn) 6) A szбnakozбs ereje (Ugyan a szerйnt). II. 
Versben: 1) A haza szeretete (Voss utбn) 2) Bъcsъvйtel az ifjъsбgtуl 3) A mуdi (Bernis utбn) 4) Hora
tius (Hagedorn utбn.) 5) A hбzassбgi йlet boldogsбga 6) Elйgia aratбskor (Scott utбn) 7) Wieland Mь-
zarionбnak elsх kцnyve. Ezt a zsengйimet Nйked bбtorkodom szentelni, ha az elsх kйt vagy hбrom 
hйtben tudуsнtani mйltуztatуl, hogy nem veted meg csekйly, de tiszta indulattal nyъjtandу бldozato
mat. - Valamint csak lehet, sietnem kell a nyomtattatбssal, mert, ha kцzцnsйges kalendбriumok elхbb 
ki fognak terjesztetni az orszбgban, fйlх, hogy az йn egyйberбnt is szokatlan formбjъ, kцnyvecskйim
nek nem talбlkoznak vevхi. 

Munkбm kiadбsбban a legnagyobb akadбly az, hogy illendх feltйtelek alatt nyomtattatуt nem talб
lok. Ingyen, vagy 10-15 exemplarйrt kйzнrбsomat,, megvallom, бltaladni nem akarom. Jцvedelmemet 
mely egyйberбnt is igen kevйs, a nyomtattatбsra kockбznom nem lehet, nem is szabad. Segedelmet a 
nagy uraktуl koldulni szйgyenlek. Arra hatбroztam vйgre magamat, hogy ha mбgnбsaink vagy mбs gaz
dag hazбnk fiai kцzцl valakit tudnбk nemzeti literaturбnknak buzgу szeretхjйt, ahoz folyamodnбm oly 

„akiknek — mбrmint az igazsбgnak йs a virtusnak - teljes odaadбssal бldozok" 
нgy nem jelent meg, de a versek egy rйszйt kйsхbb KAZINCZY Ferenc adta ki Kiss Jбnos versei 

cнmmel, Pest, 1815. Hбrom kцtet. 
Zsebbe valу kцnyv. Azoknak, a kik az olvasбsban hasznos gyцnyцrkцdtetйst keresnek. Pozsony, 

1797. 
Meiners Kristуfnak oktatбsa, mikйppen kellessйk az ifjaknak haszonnal dolgozni, kivбlt magokat 

az olvasбsban, kijegyeztetйsben йs нrбsban gyakorolni. Magyarra fordнtotta йs az ifjaknak legszьksйge
sebb kцnyvek esmйretйvel megbхvнtette KIS Jбnos. Gyхr, 1798. (Mбsodik kiadбs Pozsony 1820.) 

Az emberekkel valу tбrsalkodбsrуl, vagy mikйpen kellessйk minden rendbйli emberekhez ma
gunkat ъgy alkalmaztatnunk, hogy a vilбgban boldogulhassunk. нrta nйmet nyelven br. Knigge Adolf. 
Szabadon fordнtotta KIS Jбnos. Gyхr, 1798.1—III. k. 

13 
Erkцlcsi oktatбs az ifjabb asszonysбgok szбmбra нrta egy angliai dбma. Fordнtotta KIS Jбnos. 

Gyхr, 1798. 
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kйrйssel, hogy bхsйgйbхl jу szбndйkomat rйmes (?) szнvvel mozdнtanб elх, adna a nyomtatбsra pйnzt, 
osztanб meg velem a nyeresйget, ha pedig a nyomtatvбnyok nem kelnйnek, бldoznб fel egynйhбny fo
rintjбt, s viselnй maga a vesztesйget. De minthogy kihez folyamodjam ily kйrйssel, nem tudom, s kйrй
semnek kinevettetйsйtхl is, legalбbb megtagadtatбsбtуl fйlek, mйg talбn elхszцr Knigemmel a praenu-
meratio ъtjбt fogom megprуbбlni. - Te, a ki Ewaldot oly szйp magyar ruhбba цltцzteted, s tudo
mбnyokhoz valу szeretetednek oly sok szйp mбs jeleit adtad, nem fogod magad megalacsonyitбsбnak 
tartani, ha tapasztalбsidbуl egy olyan ifjabb barбtodnak tanбcsot adsz, a ki ugyan a tudomбnyokat 
egйsz szivйbхl, s szintйn oly tisztбn s interessentia nйlkьl szereti, mint akбrki, s a jуzan megvilбgosodбst 
is szintйn oly buzgуn kнvбnja terjeszteni; de mindazonбltal munkбjбbуl tisztessйges jutalmat kнvбnni 
nem csak illendхnek, hanem kцrnyьlбllбsira nйzve szьksйgesnek, sхt ugyan kцtelessйgйben бllу dolog
nak is tartja. 

Kйsхn veszem йszre, hogy hevenyйben minden ьlendхsйg ellen, igen is sokat csevegtem magamrуl, s 
mбs szьksйges dolognak Нrбsбra nem hagytam sem idхt, sem helyet. Rйgen akartam mбr az erdйlyi ma
gyar Tбrsasбgrуl valamely kцzellevх tanъnak bizonysбgбt hallani. Kicsoda tudуsнthatna arrуl jobban, 
mint annak feje, Aranka. A szerencsйtlen Kazinczy nekem is kьldцtt a hivу levelekbхl egy nyomtat
vбnyt; s ezen megtiszteltetйsem kцtelessйgemmй tenne ezen tudakozуdбst, ha mindjбrt az afйle haza
fiъi nemes igyekezesek erбnt, a mьyen az erdйlyi magyar Tбrsasбg, annak szive hideg lehetne is, a ki 
maga is, mйg szinte gyermeksйgйben, legalбbb elsх ifjъsбgбban, olyan forma dolgokrуl бlmodozott, mi
kor nagyobb enthuziazmussal, mint йrtelemmel a Sopronyi tanulуk Tбrsasбgбnak16 lйteit adott. - Egy 
magyar Journal kiadбsa felхl valу igyekezetьnkben is tanбcsoddal s нtйleteddel fogok rцvid idх mъlva 
йlni, ha megengeded, йs ha barбtimmal elйbb bхvebben beszйlhetek, a kiknek plбnumom mбr kezek
ben van. 

Hбt Te, erdйlyi Phoebusunk, miben foglalatoskodol, s mit csinбlnak vezйrlйsed alatt az erdйlyi Mu-
sбk? Йlj sokб s szerencsйsen ezeknek s ezek бltal mind a kйt magyar hazбnak dнszйre, s mйltуztasd sze
retetedre egyenes szнvы tisztelхdet 

Kis Jбnost. 

Ha vбlaszolni mйltуztatol, ъgy adressбld Gyхrцn бltal (akбr ott lakу doctor Szent-Gyцrgyi barб
tomhoz, akбr egyenesen hozzбm Nagy-Barбtira) vбlaszodat, mint egy becsьletes luth. [erбnus] prйdi
kбtorhoz szokбs; jуllehet ezt a levelet nem a prйdikбtor, hanem a Musбkat szeretх Kis irta, nem is a 
consьiбrius, hanem a Musбktуl szeretett Arankбhoz. 

+ (Vass jegyzete: E levelйhez mellйkle Kisьnk ily cнmы versezetet: „A magyaroknak a tudomбnyok
ban s szйp mestersйgekben valу hбtramaradбsok okairуl. Agathonhoz." Lбthatni ezt a „Tцredйkek egy 
levйlnek" cнm alatt Toldy kiadбsбban,18 a 445. йs 446. hasбbon.) 

4 elхfizetйs 
Ismeretlen a cйlzбs hбttere 
A soproni Magyarul Tanulу Tбrsasбg egyik megalapнtуja Kis Jбnos volt. цnkйpzхkцri cйllal ala

kнtottбk 1790-ben Nйmeth Lбszlуval. 
Szentgyцrgyi Jуzsef (1765-1832) orvos, termйszettudуs, nyelvйsz. 

18 A hivatkozбsok SCHЙDEL Ferenc (Toldy) 1843-1848 kцzцtt kiadott Kiss Jбnos poйtбi mun
kбi cнmы kцtetйre vonatkoznak 
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KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

2. 

Nagy Barбtin, Aug. l ld 1797. 

NAGY йrdemы Tudуs Hazafi! 
Tetйzett mйrtйkben beteljesнtetted azon remйnysйgemet, melyet bennem a tudomбnyok pбlyбjбn 

gyыjtцtt йrdemeid emberszeretх nemes szived felхl tamasztottanak. Fйlve s tartуzkodva merйszeltem 
barбtsбgodat kйrni; Te pedig kiterjeszted, ъgy szуlvбn karjaidat az enyйm utбn. Hitesd el magaddб/ 
Uram s Drбga Barбtom, hogy erбntam leveledben kinyilatkoztatott szeretetedet megйrdemelni teljes 
tehetsйgembхl igyekezni fogok; s ha a megesmйrt Jу йs Szйp erбnt valу buzgуsбg az esmйretben napon
kйnt valу nevekedйsnek kнvбnбsбval egyьtt szeretetedet s barбtsбgodat maradandуvб teheti; bizonyos 
is vagyok benne, hogy mindenkor barбtok leszьnk. 

A kцnyvnyomtatбsrуl adott tanбcsodnak kцszцnettel hasznбt fogom venni, a mennyiben a kцr
nyьlбllбsok engedik. De a mostani szыk vilбgban a kцnyvбrusok sem kцnnyen vбllaljбk magokra akбr
mely kцnyvnek is a magok kцltsйgйn valу kinyomtatбsбt. Ugyanazйrt a mбr emlнtett munkбcskбim, 
jуllehet mindegyig kйszen vбgynak, hihetх, hogy mйg egy ideig heverni fognak kйzнrбsban. Az egy Zseb
bйli kцnyv keresi mбr jу idхtхl fogva a sajtуt; ennek pedig a kцzцnsйges akadбlyokon kнvьl, egy nem 
remйnylett gбt is vйtetett eleibe a pozsonyi censor бltal, a ki idйtlen buzgуsбgбtуl vezйreltetvйn, min-
dekutбna egy darabig a msot [manuscriptumot] magбnбl tartotta, vйgre azzal a felelettel adta vissza, 
hogy szemtelen politicabeli dolgok is vбgynak benne, nem subscribбlhatja. De minden уrбn vбrom azt 
az alkalmatossбgot, mely бltal Bйcsbe kьldhessem, a hol, csaknem bizonyos vagyok benne, hogy vagy 
semmit sem, vagy felette keveset fognak kitцrцlni; s remйnylem nem sokбra megнtйlheti a rйszre nem 
hajlу kцzцnsйg, micsoda szemtelensйg van ezen igen бrtatlan kцnyvecskйben. Minthogy ajбnlбsomat 
szemйrmetessйgbхl el nem akarod fogadni; csak aligha minden keresztatya nйlkьl nem lйp a keresz
tйnysйg kцzй. 

Kнvбnsбgodra ime kцzlцk veled egy plбnumot, v. inkбbb proiectumot a gondolatunkban forgу 
Journalrуl. Azok a kikkel errхl a dologrуl gondolkodtam, prof. Nйmeth Lбszlу, doctor Szent-
Gyцrgyi Jуzsef, йs prуkбtor Lehner Andrбs barбtim Gyхrben, йs prof. Бsboth Jбnos ъr Kйsmбrkon. 
Ezt a proiectumot, mely ide van rekesztve, mбr egynйhбny hуnapokkal ez elхtt adtam barбtim eleibe, 
s egyik цsszvevegyьlйsьnkben elхvettьk ezt йs egy mбsikat, a melyet csaknem ugyanazon egy idхben 
kьldцtt Бsboth barбtunk, s azt vйgeztьk, hogy a kettхt forrasszuk egybe. Csak hamar azutбn az 
insurectio lбrmбja йs egy mбs kьlцnцs kцrnyьlбllбs akadйkot vetvйn dolgunkban, a most folyу Aug. 
[ustus] hуnapra halasztottuk a vйgsх kidolgozбst, s most minden napon vбrjuk Kйsmбrkrуl prof. Бs
both urat. - Minthogy azonban mi ezen feltйtelьnkben, ha valamire mehetьnk is, sietni nem fogunk, a 
magam nevйben s tбrsaim nevйben is szeretettel kйrlek, ne sajnбld elsх leveledben az йn planumomrуl 
нtйletedet megнrni. Nem lehetne-e ъgy intйzni a dolgot, hogy Ti is egyesнtenйtek velьnk magatokat, s 
auctoritбsotok бltal nyernйtek mйg tцbb йrdemes нrуkat az egyьtt dolgozбsra. A nyomtatбs az erdйlyi 
Tбrsasбg kцltsйgйn lehetne, ha kitelhetnйk. De a planumban elйbb legalбbb a rendes munkбs tбrsaknak 
meg kellene egyezniek. Azonban нtйletedre hagyok mindent. 

Az erdйlyi tudуs Tбrsasбgba valу felvйtelt ugy nйzem, mint kьlцnцs megtiszteltetйsemet. Mйltуz
tasd magadat is, nagy йrdemы tбrsaidat is a felхl bizonyossб tenni, hogy mindent el fogok kцvetni, a 
mi csekйly erхmtхl kitelhetik, a mivel meg bizonyнthatom, mely igen becsьljem nemes igyekezetete
ket, s mely hбlбdatos szнvvel fogadjam azt a szйp koszorъt, melylyel kevйs iparkodбsomat is megkoro
nбzzбtok. De mйltуztassбl egyszersmind a Tбrsasбg belsх mivoltбrуl is, minden kцrnyьlallasairol is 
oly bхven tudуsнtani, mint idхd engedi, hadd tudhassam, mi lйgyen kцtelessйgem, mivel talбlhatom leg-

19 / -
Nйmeth Laszlo (1770-1806) Kis tanulу tбrsa volt a soproni evangйlikus lнceumban. Kйsхbb 

ugyanitt volt tanбr. 
20 

Lehner Andrбs. Pesti polgбr. Szнnmыveket нrt, fordнtott. Egy rйszьk kйziratban maradt. 
2 Бsboth Jбnos (1768-1823) A KeszthelyiGeorgikonigazgatуja, majd 1796-tуl4 йvig Kйsmбrkon 

tanбr. 
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inkбbb kedveteket. A z - e mйg eddig is a Tбrsasбg planuma, melyet a hнvу levйl magбban foglal, stb. -
Kik volnбnak alkalmatosak tбrsaknak? Ezen kйrdйsedre leginkбbb Дsboth йs Nйmeth prof. barбtimat 
bбtorkodom ajбnlani munkбsoknak; jуltevхknek egynйhбny fiatal jу igyekezetь prуkбtorok annyiban 
talбn qvalificalnйk magokat, hogy esztendхnkйnt 5. Rfrt. megfizetnйnek. Ha ez elegendх tulajdonsбg-e, 
add tudtomra; azonnal meg nevezem хket, s az alatt mйg tцbbekrхl is gondolkodom. 

Hogy verseimet nem csak figyelmetes olvasбsodra, hanem megнtйlйsedre is mйltуztattad, szнvesen 
kцszцnцm. Cselekedjйl, kйrlek, tцbbszer is ily barбtsбgosan velem. Mindenkor szerencsйmnek fogom 
tartani, ha tudуs jegyzйseidet olvashatom; sхt igen szerencsйs lennйk, ha velem egy tudуs levelezйst 
kezdeni mйltуztatnбl, melyben mind philologiabeli, mind, ha tetszik, mбs tбrgyakra is kiterjeszkedhet
nйnk, s egymбsnak gondolatainkat, mint liberaбlis emberekhez illik, szabadon s barбtsбgosan 
megmondhatnбnk s szьksйges okokkal tбmogathatnбnk; нgy. talбn egyikьnk sem vesztene, йn pedig 
nyernйk is sokat. Ezt annбl inkбbb kнvбnnбm, mivelhogy mйg eddig a magyar нrбs theoriбjбban Tхled 
nagyon kьlцnbцzхk, йs hogy a magam vizsgбlуdбsa бltal valaha Veled megegyezhessek, nem remй
nyeihetem. 

Mйg egy kйt szуt a papsбgrуl. Azzal vбdolsz, hogy verseimmel ezt sйrtegetem. A vallбst s annak hнv 
szolgбit senki inkбbb nem becsьlheti, mint йn; ezt, ъgy gondolom, minden gyanъsбgon kнvьl teheti: A 
vallбs csъfolуk ellen нrt s tavaly ki is nyomtatott versem. 2 Ebbхl mihelyt Pestre alkalmatossбgom lesz, 
kьldцk exemplfart]. Festйsemnйl nem is csupбn az elfajult papok, hanem бltбljбban mindenek voltak 
eszemben, a kikre reбjok illik, olyanok pedig sokan vбgynak. De csakugyan magam is бltallбttam elхre, 
hogy igen komorak s igen fekete festйkuek verseim, ezйrt fйlben is hagytam. 

Magamat barбtsбgodba ajбnlvбn, vagyok 
hнv tisztelхd 

Kis Jбnos 

Fьggelйk Kis Jбnos Arankбhoz, Nagy Barбtin, Aug. l ld. 1797-ben kelt levelйhez 

EGY MAGYAR JOURNALRУL VALУ PROIECTUM 

Ezen vйgйre sietх szбzadunknak utolsу tizede majd annyi magyar folyунrбst lбtott meghalni, mint 
esztendхket. A Mindenes Gyыjtemйny, a Magyar Museum, az.Orfeus, a Helikoni virбgok, az Urбnia, a 
Parnasszusi idхtцltйs stb. mind ebben jutottak rцvid pбlyafutбs utбn, gyбszos vйgцkre. Alig tetszettek 
fel literaturбnknak derьlni kezdett egйn, azonnal, mint megannyi tьndйrragyogvбnyok, hirtelen el is 
tыntek szemeink elхl. - S hazafiъi buzgуsбgnak ennyi hajуtцrйsei, ъgy lбtszik, mйltбn elijeszthetnйnek 
akбrkit is hasonlу prуbбktуl; kivбlt, most, midхn a fegyverek zцrgйse mйg a Mъzsбk hнv tisztelхit is 
fellбrmбzza йdes foglalatossбgokbуl, s a kцzцnsйges figyelmezйst s vбrakozбst egйszen maga felй vonja. 
Mindazonбltal nemzetьnknek az efйle Нrбsokbуl szбrmazhatу nyeresйge megйrdemli, hogy tцbb rend
ben is prуbбljanak vйlek szerencsйt a jу igyekezetь hazafiak. 

Egy ilyen munkбt szбndйkozunk mi fertбlyesztendхnkйnt ily cнm alatt: FLУRA kiadni, melynek 
fх cйlja a gyцnyцrkцdtetйs, de a hasznos gyцnyцrkцdtetйs lйszen. A termйszetben virбgzбs nйlkьl nem 
vбrhatunk gyьmцlcsцzйst; akбrmely nemzet culturбjбban sem kedveskedhetnek a mйlyebb tudomб
nyok gazdag aratбssal, mнg a szйp mestersйgek tavasza nem virнtott. Ha azt akarjuk, hogy a jуzan okos
sбgnak megйrt gyьmцlcseit teremhesse hazбnk, szьksйg, hogy a kйpzelхdйsnek virбgjait gondos dajkбl-
kodбssal бpolgassuk. A tudomбnyokat mindeneknek elхtte az ifjъsбggal kell megszerettetni, mely oly 
цrцmest szeret mindenьtt virбgokat szedni; ugyanazйrt meg kell rуzsбkkal hinteni azt az utat, mely 
azoknak dicsх templomбhoz vezet. Egyйberбnt is nemzetьnknek az a rйsze, melynek magyar kцnyvek
re legnagyobb szьksйge van, ha nem csalatunk, йpen most бll azon a grбdicson, melyen neki a szйpsйg

ьl vallбs csъfolуk ellen. Fхtiszt. Nagy Istvбn urnбk a Dunбn tъl levх evangйlikusok superinten-
densйvй lett vбlasztбsбnak alkalmatossбgбval. Sopron. 1796. 

Hasonlу cнmmel kйsхbb megjelent egy kiadvбnya: Flora, vagy szivre hatу aprу romбnok, er
kцlcsi mesйk, versek, йs egyйb hasznosan gyцnyцrkцdtetх darabok a szйp nem barбtainak. Pest, 1806-
1808. Nйgy kцtet. 
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nek bбjolу ereje бltal kell az igazsбgnak nyomozбsбra йdesgettetni. Erre nйzve ezen munka fу'kйpen 
kellemetessйge бltal igyekszik olvasуinak tetszeni, s azokat gyцnyцrkцdtetve kнvбnja tanitani, a bцlcs 
termйszetet vбlasztvбn mesterьl, mely a gyцnyцrыsйget csaknem minden munkбiban pбrosнtja a haszon
nal. 

A mi pedig Flуrбnknak belsх elrendelйsйt illeti, annak virбgjait (minthogy a magunk erejйhez nem 
bizunk elйggй) tцbbnyire mбs tudуs nyelveken irt halhatatlan munkбkbуl fogjuk szedegetni, s hazai 
fцldьnkre бltalplбntбlni. Valamint egy felхl minden mйlysйges feszegetйsek, s szбraz szхrszбlhasogatб-
sok, ъgy mбs felхl minden gyermekjбtйkok, s olyan vitatбsok ki lesznek belхle zбrva, melyek vagy a 
mostani idхknek kцrnyьlбllбsaira, vagy mбs okokra nйzve valamely villongбsra csak messzьnnen alkal
matossбgot adhatnбnak. A mely kert a Tavasz istenasszonya vйdelme alatt van, illх, hogy mint a szйp 
termйszet, inkбbb isteni harmуniбt s egyessйget leheljen minden szнvekbe, melyek benne keresik gyц-
nyцrьsйgцket. - Szнvet nemesнtх versek; a tцrtйnetekbхl, kivбlt nemzetьnk tцrtйneteibхl vett szйp 
darabok; nevezetes emberek йletйnek leнrбsa; kьlцnbkьlцnbfйle erkцlcsцknek s szokбsoknak a legjobb 
utazуk utбn valу  lerajzolбsa; az йlet filozуfiбjбt, a szйp literatъrai, s a termйszeti tudomбnyokat tбr-
gyazу rцvid йrtekezйsek, beszйlgetйsek, levelek, filozуfusi lйlekkel нrott szнvre hatу erkцlcsi mesйk, kel
lemetes anekdotбk; ezek lesznek gyыjtemйnyьnknek jelesebb rйszei. Eurуpa legъjabb polgбri бllapotjб-
nak rцvid lerajzolбsa, az ъjabb magyar (йs mбs igen nevezetes) kцnyveknek rцvid s mйrsйklett megнtйlй
se s hirьladбsa, tudomбnybйli jelentйsek, uj talбlmбnyok, nevezetes emberek halбlбrуl valу hнradбsok, s 
mбs elegyes dolgok, minden kцtet vйgйn egy ьj cikkelyt fognak formбlni. - Бltalбban azon igyekeze
tьnk, hogy a planumnak egysйgйvel a dolgoknak kellemetes kьlцnbkьlцnbfйlesйgйt цszvekapcsoljuk, 
s az anglus kerteknek rendes rendetlensйgйt kцvessьk. Megeshetik nйha, hogy a virбgoknak kцzepette 
templomot, szent ligetet, tiszteletre v. bбmulбsra indнtу dхledйket, szomorъ sirhalmat stb. fognak ta
lбlni az olvasуk. De az egйsznek elintйzхje a jу нzlйs fog lenni a jуzan okossбgnak vezйrlйse alatt, mely 
nйlkьl a szйpsйg nem egyйb Circйnйl. 

Minthogy az efйle нrбsok csak ъgy lehetnek mйltуk a kцzцnsйg figyelmйre, ha a tцkйletessйgnek egy 
bizonyos grбdicsбt elйrik: erre nйzve nemcsak azokat az irуkat kйrjьk szeretettel az ezen munkбban va
lу rйszvйtelre, a kik mбr a kцzцnsйges tiszteletnek bнrбsбban vбgynak, hanem azokat is szнvesen meg 
hнvjuk, a kik mйg ez utбn kнvбnjбk magokat a kцzцnsйg elхtt mutatni. 

KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

3. 

Nagy Barбtin, Aug. 25d. 1797. 

Nagy Йrdemы Tudуs Hazafi! 
Megнgйrtem utolsу levelemben, hogy mihelyt pesti alkalmatossбg esik tudtomra, kьldцk egynйhбny 

exemplarokat a Vallбscsъfolуk ellen irt versembхl. Ezen igйretemet нme teljesнtem, s egyszersmind ba
rбtsбgosan kйrlek, hogy ezen csekйlysйggel nevemben nagy йrdemы barбtidnak s tбrsaiknak kedvesked
ni ne terheltessйl. - Egy ъttal egy йneket is kьldцk, melyet, a mint a felьlнrбs megmutatja, nйmetbхl 
fordнtottam, s a zsebbeli kцnyvbe tartozik, most pedig csak tцrtйnetbхl vetхdцtt йlхmbe. Azйrt kьl
dцm kivбltkйpen elхre kezedbe, mert leginkбbb Tхled kнvбnnбm minйl hamarбbb megtudni; mit tartasz 
az ilyen quantitas nйlkьl valу йnekekrхl, ha szбmot tarthatnak-e egyйb йrdemeik mellett a poйtбi hal
hatatlansбgra? Ha az eddig vilбgra jцtt magyar йnekeket, vagy anglusokat s franciбkat veszszьk itйlх-
birбkkб, kйrdйst sem szenved a dolog. De ellenben a nйmetek sйrthetetlen tцrvйnynek tartjбk, az utolsу 
syllabбk egyforma zengйse mellett is, a tцbbi syllabбk quantitбsaira is vigyбzni. Szeretnйm tudni: mit 
нtйlsz Te, mit нtйlnek egyйb a dologhoz йrtх tudуsok errхl a kйrdйsrхl. Az tagadhatatlan, hogy a meg
mйrt hangoknak, kivбlt a jambusoknak, цszvekeresйse vйghetetlenьl nehezebb a Magyarban, mint a 
Nйmetben. De mikor a tцkйletessйgre tцrekedьnk, nem azt kell kйrdeni, mi kцnnyы vagy nehйz, hanem 
mi szйp. - A mi engemet illet, йn mйg csak egy pбr йnekemben irtam ezt a kemйny tцrvйnyt йlхmbe, s 
nehezen is lennйk alkalmatos annak mindenkori szoros megtartбsбra. 
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Йn most Campйnak a gyermekek szбmбra irt esmйretes bibliothekбjбt (Kleine Kinderbibliothek. 
Letzte Aug. 1794. in 5. Bдndeh.) akarom megrцvidнtve magyarra fordнtani. De rettent ettхl a munkб
tуl kivбlt az, hogy a verseken kнvьl tцbbnyire tцrtйnetecskйk vбgynak benne, йn pedig azoknak fordнtб
sбban vagyok legerхtlenebb: kьlцnцsen bizonytalan vagyok az inperf.[ectum] йs perfectumoknak meg
vбlasztбsбban. - Ugy jut (de homбlyosan) eszembe, hogy Te az ujsбgokban-e, vagy hol?, errхl a tбrgy
rуl нrtбl. Kйrlek barбtsбgosan, vagy ezen нrбsodra igazits reб, vagy kцzцld velem errхl a dologrуl gon
dolataidat. 

Az erd.[йlyi] Tбrsasбg munkбinak elsх darabjбt mйg nem vettem, mert Schйdius prof. urnбk kйtsйg 
kнvьl mйg nem volt alkalmatossбga az elkьldйsre. Zsebbeli kцnyvecskйm sorsбt mйg Bйcs rejti. Йlj sze
rencsйsen. Szivйbхl kнvбnja 

egyenes Szнvы tisztelхd s barбtod 
Kis Jбnos 

(A kьldцtt йneket, melyrхl Kis jelen levele цtцdik, s kцv. soraiban emlйkezik, Aranka iromбnyai kцzt 
nem talбlom.) Vass jegyzete. 

F: MTA. Kt. M. нrod. Lev. 4r- 146. 52. 

ARANKA GYЦRGY LEVELE KIS JБNOSHOZ 
4. 

Septemb. 15. d. 1797. 

A Szйkelyfцldцn tett huszonnйgy napi utazбsombуl haza йrkezvйn, Aug. 11-dikйn irt becses levele
det, a mellй zбrt gondolatocskбval, mely egy magyar Journalnak gondolatjбt foglalja magбban, nagy 
megelйgedйssel vettem. Tбrsasбg gyыlйsйt kellett mindjбrt hirdetnem, hogy utazбsomnak rendit, йs gyь-
mцlcsit elйadjam, mely kйt nap tartott. Az utolsуban elйadtam, a tцbbi kцzцtt, illх dicsйrettel a Tбrsa
sбghoz valу hajlandуsбgodat, йs a Journalrуl valу gondolatodat is felolvastam. A Tбrsasбg mindeniket 
цrцmmel йrtette, йs azt vйgezte, hogy a tбrsak kцzцl nйmelyekkel egyetйrtvйn, cselekedjem azt a mi 
jobb, йs tudуsнtsalak tйgedet, s azutбn a Tбrsasбgot is rуla; ugy akarvбn intйzni a dolgot, hogy minйl 
hamarйbb vбlaszt vehess mely, ha ujabb gyыlйsйt vбrtuk volna a Tбrsasбgnak, kйsett volna. Ezйrt is бm
bбr a Tбrsasбg nevйben: de csak magam irok nйked, nem a Tбrsasбg gyыlйsйbхl. 

25 
A gondolatodat egy йrdemes tбrsunkkal kцzlцttem, Orsowszki ъrral; remellem, nem esmeretlen 

elхtted: Jйnбba, Gцttingбba jбrt, szйp vilбga vagyon, tanult ember, most a Cancellarius ъr у'Exel[len-
tiajбnбl a kis ъrfi mellett Hofmester. Mikor elsхben vйle szуlottam, nйmely jegysйzei voltak a bekьl
dцtt gondolat irбnt, melyekben йn is megegyeztem: de jobban megolvasvбn azutбn a gondolatot, azt 
egйszen helyben hagyja, mert esmйrvйn titeket, azt бllнtja, hogy gondolatotoknak szerencsйt йs becsь
letet tudtok csinбlni: Йn sem ellenkezem vйle: de ugyan magam gondolatja mellett megmaradtam, me
lyet csak barбtsбgnak okбйrt kцzlцk veled. 

Flуra, ez a szу egйsz Eurуpбban mбr igen technicus szуvб vбlt: fйlek, hogy нtйletet vontok maga
tokra miatta. Ha Journalt akartok нrni: lйgyen Journal a neve: Magyar Journal; a jelentх levйlben keve
set kellenйk йrte vбltoztatni. 

Az Elцljбrу Beszйdben a gondolatnak nem szerencsйs auspicium volna azon kezdeni, hogy az elхtte 
valу folyу нrбsok mind szerencsйtlenek voltak; csaknem annyit tenne, mint amikor az ifjъ vitйznek kar
dot kцtцk az oldalбra, s azt mondom: Apбd, nagyapбd mind oda hagytбk a fogуkat, menj utбna te is! 

A Journal tбrgyaira s elrendelйsйre nйzve ez a gondolatom, hogy legyen valуsбgos Journal. Az 
elsх rйsze Krуnika ilyen renddel: Elsхben. Eurуpa Krуnikбja Posselt 6 szerйnt vagy utбna. Mбsodszor. 

Campe, Joachim Heinrich (1746-1818) nйmet.нrу, pedagуgus 12 kцtetben megнrta a Gyermek-
almanachjбt, amelyet lefordнtott йs tцbbekkel szerkesztett Kis Jбnos is. (1816-1819). 

Orsowszky (Ocsovszki) Pбl, Teleki Sбmuel Ferenc fiбnak nevelхje, az Erdйlyi Magyar Nyelvmн-
velх Tбrsasбg tagja. 

26 POSSELT, Ernst Ludwig: Geschichte der Deutschen fьr alle Stдnde. 1-3 Band, cнmы mыvйre 
gondol? 
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A magyar kirбly birodalmбnak Krуnikбja. Elsхben a magyarorszбgi, erdйlyi, йs Horvбtorszбgi; azutбn 
a bйcsi, cseh, s lengyelorszбgi s tцbb nйmet birodalombйli. Hadakozбs, bйkessйg, frigyek, ministerium-
ban, fх dicasteriumokban lett vбltozбsokrуl, kivбlt a hazбban, a nemzetek, vallбsok, nevelйs, gazdag
sбg, universitбsok fхvebb tцrtйneteirхl; fхrendek halбlairуl, rцvid biographiбval; a nevezetes szerencsйt
lensйgekrхl a hazбban, s tцbb efйle. Harmadszor. A kйt hazбt illetх nevezetesebb normбlis rendelйsek 
tйtetnйnek belй. Negyedszer. Egy Magyar Bibliotheca, zzzz a szebbszebb ъj magyar kцnyvek adatnб
nak elх; de nem critizбlбs vйgett annyira, mint esmйrtetйs vйgett. Hogy a recensionak hъsa is, lelke is 
lenne s az irу systйmбjбt s gondolatjбt, йs a kцnyvet esmйrtesse meg, s egyszersmind az olvasу is idхtцl
tйssel s gyцnyцrыsйggel olvashassa. Цtцdszцr. Kьlsх Bibliotheca. Ebben idegen nyelven levх s kьlsх 
orszбgi szebbszebb kцnyvek esmйrtessenek meg a fenn нrt mуd szerйnt, йs olyan cйllal, hogy ha kik 
mind az fйrfiak, mind az asszonysбgok kцzцl az olvasбst szeretik, vagy talбn hбzi bibliothekбcskбt akar
nбnak szerezni, az ъj kцnyveket s azoknak йrdemeit esmйrhessйk meg. 

A Journal mбsodik rйszйbe jцnnйnek azok a tбrgyak, melyekrхl a gondolatban elхl vagyon emlй
kezet, u.m. a szбmos francia, nйmet Journalokban, йs folyу hуnapos Нrбsokban, s almanachokban, йs 
kalendбriumokban elйfordulу sok szйp, olvasуkat gyцnyцrkцdtetх mindenfйle darabok, йs romбnocs-
kбk, fordнtvбn хket. 

Ide jцhetnйnek pуtlйkul mindenfйle elmedarabok, elmejбtйkok, szйp versek, aprу elmйssйgek, 
anecdotбk, ъj talбlmбnyok, institutumokrуl valу tudуsнtбsok,, йs mбs jelentйsek. 

Ezekre fхkйpen megkнvбntatik, hogy jу magyarsбg lйgyen, az idiotizmusok, provincializmusok, ьj, 
faragott, idйtlen, ostor, fхzх kalбn mellхl kцlt csudaszуk eltбvoztassanak. A beszйd legyen tiszta, fo
lyу, nem darabos, minden erхltetйs nйlkьl valу. A kiadбsban jу cicerobetь, szйp papiros, szйp takarу, 
ha lehet, minden hуnapban adassйk ki nyolcad rйtben. 7-8 бrkusnyi, elхfizetйsre. Йs ezek az йn gon
dolataim, Kedves Barбtom! Ti azt csinбljбtok, a mi jobbnak tetszik az alkalmatossбghoz kйpest, s a mit 
lehet. Mбr szуlok a leveledre. 

A kцnyvnyomtatбsrуl megmaradok vйlekedйsemben. Hanem kettх kнvбntatik erre a dologra most 
elsхben, mig a dolog a maga ъtjбba eredhet. Egyik az, hogy a munka kitetszhetх szйpsйgы, jуsбgъ, s 
magбt kedveitetх s olvastatу magyarsбggal lйgyen irva. Mбsodik az, hogy az ember magбt felбldozza a 
hazбйrt, nemcsak a nyeresйg remйnyйt vesse el, йs kцltsйgйt, s fбradsбgбt felбldozni tudja, hanem arra is 
reб szбnja magбt hйrosi nagy lйlekkel, hogy minden gyцtrelmet, bosszъsбgot meggyхz, йs dicsхsйgйnek 
tart. Nemcsak a Mars mezejйn, hanem a tudomбnyok rendiben is nagy ember senki sem lehet, hanem a 
ki erхs szivь, бllhatatos, йs maga neme szerйnt a hydrбkat, sбrkбnyokat йs уrjбsokat meggyхzi; legelsх
ben pedig цnnцnmagбt megtagadja, йs a becsьlet, hir, nйv, pйnz, jutalom, kнvбnбsбrуl teljessйggel le
mond. Hozzб teszem mйg a harmadikat, hogy, ki mit ir, ugy irja: hogy a legszхrszбlhasogatуbb ellen
sйge, s a criticusabb szem is semmi botrбnkoztatуt benne ne talбljon. Egy igaz, becsьletes embernek az 
a regulбja, hogy mйg mikor gondol is, ha az egйsz vьбg lбtnб gondolatjбt, botrбnkozбs nйlkьl lбthassa; 
annбl inkбbb a ki a vilбgnak kцzreeresztйst Нrбsбval becsьletet akar tenni; igen fйlni kell a botrбnkozta-
tбstуl. 

A Pozsonyi Censor. A szйp zsebbйli kцnyvecskйnek (megbocsбss barбtom) nem igen nagy ajбnlбsб
ra szolgбl elхttem, hogy a censor helyben nem hagyta; йs vйtkezel vйle, ha Bйcsbe kьldцd szerencse 
prуbбlni; csak magadra haragнtod a rendes censorokat. Jobbnak tartom, ha megbйkйlesz vйlek, mert 
ezutбn is az х szolgalatjбval kell йlned. A ki censura alб ereszti irбsбt, цnnцnmagбnak azt kell kйrni, 
hogy minйl erхsebben censurбztassйk. нgy bбtorsбggal aluszik. Йn ezt szoktam cselekedni. 

Kцszцnцm, hogy, az йrdemes tбrsaidnak, prof. Nйmeth Lбszlу, doctor Szent-Gyцrgyi Jуzsef, 
proc.furor] Lйhner Andrбs, йs kйsmбrki prof. Дsboth Jбnos Uraknak neveket velem megegmйrtettйd, 
esmйrtessd meg jobban is, йs mondd nйkiek szнves kцszцnйsemet. Esmйrtess meg tцbbekkel is, йs en
gemet is vйlek, hogy a Tбrsasбg munkбit kьldhessem meg nйkiek, s adjak hivatalt. Prof. Schedius ur 
irja, hogy megkьldi nйked a Tбrsasбg nevйben a munkбt; kйrj mбsok szбmбra is tхle, a neveket meg нr
vбn, s tudуsнts rуla. Felette kйsхn kьldi meg az az ur a Tбrsasбg munkбit a rйszeseknek. Februariustуl 
fogva mint ott hevernek a munkбk Pesten: s mйg a pestieknek sem adta meg mind. 

Hogy a Tбrsasбg a Journalra nйzve veletek fьggйsben legyen! E jу gondolat, йs a Tбrsasбgnak is tet
szik: de a cassбnk most ьres. Adjбtok gondolatotokat Barбtom, hogy egyesьlhetne a Tбrsasбg ebben a 
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rйszben is veletek. Йn igy gondolkodom; hogy a Journalnak elхfizetйsйre kell menni termйszet szerйnt. 
Ha haszon lesz benne, azokat illeti, a kik dolgoznak benne; a Tбrsasбgnak, remйllem, betsьletbу'l egy
kйt pйldбt kьldetek. Ellenben a Tбrsasбg is mind a magyarsбgra, mind egyebekre nйzve, a miben a ti 
vilбgositбstokra; s a munka becsьletйnek, йs belsх йrdemйnek nevelйsйre szolgбlhat: цrцmest megcse
lekszi. 

Ezen felьl, ha nйktek tetszenйk, az йn vйlekedйsem szerйnt kцzelebb is lehetne egyesьlni. Talбn a 
Tбrsasбg neve nevelhetnй valamennyiben a Journal vilбgбt; talбn nem olyan kцnnyen йrnй az a szeren
csйtlensйg, mely az elenyйszett jeles igyekezeteket йrte nemes Magyarorszбgon. Talбn, ha prof. Schй-
dius igyekeznйk, йs kivбlt ti tбrsakul magatok s mбsok бltal olyan szerencsйsek lennйtek, hogy a Tбrsa
sбgnak feles fizetх segйtхket szerezhetnйtek: az бltal a Tбrsasбg segйlhetnй kevйs kцltsйggel is nemes 
igyekezeteket. Fontoljбtok meg, s adjбtok rуla vйlekedйseteket a Tбrsasбgnak. De e mйg csak az йn 
gondolatom. 

Kedvesen veszi a Tбrsasбg, hogy hivatalбt elfogadtad, йlni kнvбn barбtsбgoddal, йs kйr, hogy a nemes 
igyekezetben, mind szйp munkбidnak kцzlйsйvel, mind mбs munkбs йs jуltevх tбrsaknak szerzйsйvel bi
zonyнtsd meg. A fizetхk kiki esztendхnkйnt цtцt Rfrtal, a munkбs tбrsak pedig fйlfйl esztendхnkйnt 
egyegy cikkelyecskйnek bekьldйsйvel szolgбlhatnak a Tбrsasбgnak. Ha ki pйnzt ajбnlana, vedd kezed
hez, йs egy kis cйdulбcskбt mellette vйgy tхlцk, mind a summa legitimatiojбra, mind a fizetхk bбtorsб
gokra, hogy a nevцk el ne felejtessйk, hanem a rendes jуltevхk neveik kцzй beirathassйk. 

A Tбrsasбg belsх mivolta. A Tбrsasбg planuma tбvul lйgyen! nem vбltozott semmit is: hanem igye
kezni fogunk, hogy idхvel йs igen lassъ lйpйsekkel, hogy szemet ne szъrjon, nagyobb tцkйletessйgre 
menjen. Nemes Magyarorszбgon, maga kцnnyebbsйgййrt, kйrte a Tбrsasбg prof. Schйdius urat, hogy, 
mint fх levelezх, az йn kйpemben йs szemйlyemben vigye a Tбrsasбg egйsz dolgбt; igen becsьlettel vбl
lalta is meg Februбriusban: de az oltбtуl fogva az az ъr nem szolgбlhatott semmit is, sem egy jуltйvхt, 
sem egy munkбs tбrsat nem szerzett annyiban, hogy a Tбrsasбgnak csak egy 5. forint is pйnzben, йs 
egy cikkely is bй nem jцtt, s a Tбrsasбg darabjai sem osztattanak ki. 

A Tбrsasбg foglalatossбgi kйtfйlйk: az elsх, rendes daraboknak kiadбsa; mely a munkбra nйzve ne
hezebb. Mert a haza tekintete mellett, azt a szйp emberi virtust, a szemermetesseget, levetkezni, annбl 
inkбbb csalni nem akarunk. A mбsodik rйsze az igyekezetnek, nem tudom, gyцnyцrыsйgesebb-e vagy 
terhesebb? A hazбnak mindazokat a szйp dolgokat, melyek eddig porban hevertenek, vagy elenyйszni 
indultбnak, egybeszedni, йs a jцvх nyomok s kйsхbb szбzak szбmбra megtartani. Ilyenek minden 
nyomtatott magyar kцnyvek, kivбlt a rйgiek. A haza tцrtйneteit illeti, akбrmely nyelven lйvх, nyomta
tott kцnyvek, s kivбlt a rйgiek. A haza tцrtйneteire szolgбlу minden kйzнrбsok, diplomбk. A rйgi ma
gyar нrбsok. A kьlцnbfйle hazбban lйvх nemzetek tцrtйneteit s eredeteit illetх diplomбk йs kйzнrбsok; 
rйgi pйnzek, mбs pogбny йs rйgi rйgisйgek, kцveken valу нrбsok, a termйszet esmйretйnek hбrom orszб
gaibуl minden ritkasбgok, kьlцnцssйgek, termйszeti jelenйsek, vagy phoenomenonok. Melyek igen sok 
leveledzйst, utбnok valу jбrбst kнvбnnak. 

Professor Nйmeth ur mбr meg van hiva a Tбrsasбgtуl, tudуsнts; hovб valу professor. Asboth urat 
meg fogjuk hнvni. A kik 5 Rfrt fizetйse mellett esztendхnkйnt a Tбrsasбgnak jуltevхi akarnak lenni: 
minden йrdemes embereket цrцmest elfogad a Tбrsasбg. Igyekezzйl хket szaporнtani. A magyar нrбs 
mуdjбban, nem lбtom, miben kьlцnbцznйnk oly igen, kьlцnben йn a kьlцnцssйgeket nem szeretem, 
mert a gyengйk igen megbotrбnkoznak az aprуsбgokban is. Azйrt, kivйvйn a nagyjбt, az aprуkban a 
kцznйppel tartok inkбbb. 

A papsбgrуl. Azt нrod, hogy a vallбst, s annak hнv szolgбit becsьlцd. Ebbхl is lбtom, hogy a mit нr
tam, helye volt. Hнv nem hiv, a vallбsйrt annak szolgбit, s a vallбst, jу nem jу, annak tбrgyбйrt s a pol
gбri tбrsasбg csendйssйgййrt, minden kivйtel nйlkьl szeretni йs becsьlni kell, annбl inkбbb mikor egy 
orszбgnak tцrvйnyes constitutioja azt kнvбnja. Nemes hazбnk, nemzetьnk s a magunk szemйlyes бlla-
potjбnak sorsa, a miben йrdemessй akarjuk magunkat tenni, elйg tбgas йs бrtatlan mezхk. Mindenik 
status bхves fogyatkozбsokkal. Kiki magamagбt, vagy az orszбg rendйi igazнtsбk, jobbнtsбk, neveljйk, 
iskolбzzбk хket! 
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A napokban itt egy uj professort avatбnak bй: Borosnyai Jбnos uramat. Atyja a hнres Boros-
nyai Simeon, 9 a nagyatyja pьspцk volt. Йn mбsnap haza jхvйn, egy pбr verssel tiszteltem. 

Elkezdette Borosnyai tegnap pбlyafutбsбt: 
Kнvбnom, boldog pбlyafutбsa legyen! 
Tisztessйg, tudomбny mezejйn lйpйse szerencsйs; 
Kedveljйk цregek s a szelid ifjъ sereg. 
Hнrnйvben йrhesse, mikor majd хsz feje hattyu-
Tollakkal verseng, atyja, nagyatyja nyomбt! 

(E.S.: megj. Mйg egy kйziratos vers Arankбtуl: A hбzamnбl egy csуka a mйszverembe esvйn, emlйke
zetйre) 

Hogy a papirost bйtцltswn, ezt a kйt elme jбtйkбt bбtorkodбm ide zбrni. Ajбnlom magamat kedves 
Barбtom, йs vagyok kьlцnцs tisztelettel. 

(Nйv йs hely nйlkьl) 

F: Vass Jуzsef: Irodalmi kiadatlanok gyыjtemйnye. MTA Kt. 
Magy. нrod. Lev. 4r- 146./59-62. 

KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

5. 
Nagy Barбtin, Octob. 24d. 1797. 

Nagy Йrdemы Tudуs Hazafi, 
Drбga Barбtom, Uram! 

Hogy azon gondolatot, melyet Veled egy Journal irбnt kцzlцttem, oly kьlцnцs figyelmetessйgre tar
tottad mйltуnak, szнvesen kцszцnцm. A mely jegyzйseket ennek alkalmatossбgбval irsz, azokat csak
nem mindegyig igen helyeseknek talбlom йn is, йs azt hiszem, hogy egy olyan hуnapos нrбs, a mely a 
Te бltalad modificaltatott planum szerйnt нrattatnйk, igen hasznos йs nagy mйrtйkben gyцnyцrkцdtetх 
is lenne. De kнvбnsбgaidnak egy rйszйt mйg akkor is lehetetlen lenne teljesнteni, ha elegendх alkalmatos 
munkбsok talбltatnбnak mindenik nemben. Hogyan lehetne p.o. a kйt hazбt illetх ujabb nevezetesebb 
normбlis rendelйseket; dicastйriomokbeli stb. vбltozбsokat, kelletekor beiktatni? Hogyan lehetne Eu
rуpa krуnikбjбt Posselt utбn vagy Posselt lelke szerйnt нrni, holott ennek a Journalnak darabjai 
hozzбnk is a kik Bйcshez oly kцzel vagyunk, oly temйrdek sokб йrkeznek. Nem vesztenй-e el az ily kй
sхn szуlamlу krуnika egy Journalban a hol uj krуnikбt kellene нgйrnьnk, ъjsбgбval egyьtt majd minden 
gratiajбt? Egyйberбnt is nem botrбnkozбs kцve lenne-e akбrmely jуzan elхadбs az uj tцrtйneteknek, ha 
csak az ъjsбgleveleknek csupa leнrуi nem akarnбnk lenni? 

Azonban csakugyan sok szйp intйseidnek lehetne йs kellene hasznбt venni. Annбl inkбbb sajnбlom, 
hogy ezen jу igyekezetьnk, mйg most legalбbb, csupa jбmbor szбndйk marad. A fх уka, miйrt hogy 
legalбbb mostanбban egy ilyen munkбn dolgozni nem kezdьnk, ez, hogy a mostani szыk vilбgban, mi
dхn mindenek a pйnznek nem lйtйn panaszkodnak, haszontalan remйnylenйnk olvasуkat hazбnkban, a 
hol egyйbkor is qvidqvid sнt. csak ugyan, nem sok buzgу olvasуi vбgynak, mйg a jobbfйle kцnyvek
nek is. A mint a felбldozбsrуl irsz, igen szйp йs kнvбnnбm, hogy sokaknak szнvцkre hathatna, a kiknek 

2 8 Meghalt 1848-ban, 81 йves korбban. Negyven йvig volt a marosvбsбrhelyi reformбtus kollйgium 
tanбra. Megнrta versben Marosvбsбrhely tцrtйnetйt. 

2 9 Borosnyai Lukбts Simon (1731-1802) marosvбsбrhelyi reformбtus lelkйsz. 
Oft 

Borosnyai Lukбts Jбnos (1694-1760) Reformбtus pьspцk. 
31 qvidqvid sit - akбrmi is legyen 
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az a fйle lecke igen szьksйges. A mi engemet, sхt a mi tбrsaimat illeti is, nem lenne legkisebb fogyatko
zбs is abban, hogy a jutalomkнvбnбsrуl le se mondanбnk, s akбrmely nйvvel nevezendх' ellensйgekkel 
feddhetetlen ьgyьkben szembe szбllni ne merйszelnйnk. De summбs kцltsйget felбldozni ott, a hol a 
mindennapira valу van csak, az nem nehйz, hanem lehetetlen. - Azt is нrod itten, hogy йn („taga
dom"?) hogy egy igaz becsьletes embernek az a regulбja, hogy mйg mikor gondolis, ha az egйsz vilбg 
lбtnб gondolatjбt, botrбnkozбs nйlkьl lбthassa. Ez igen jу volna, ha az egйsz vilбg okos jу emberekbхl 
бllana. De hбtha sokan olyanok vбgynak, akik azokat a dolgokat, a melyeket minden embereknek szьk
sйges volna tudni, ha lehetne, цrцkцs homбlyba temetnйk, йs igy azoknak kцzцnsйgessй tйtelйt botrбn
kozбs nйlkьl nem olvashatjбk? stb. 

Sajnбlom, hogy Zsebbeli kцnyvecskйmnek becse szemeid elхtt azйrt lejebb szбllott, hogy a pozso
nyi censor mйg nem engedte nyomtatбsбt, de mбr most nem tehetek rуla. Prуbбlja meg maga mahol
nap, ha lehet, megnyerni kedvedet. Bйcsbхl mбr jу ideje, hogy megйrkezett a nйlkьl, hogy csak egy 
szуt is kitцrцltek volna belхle. Mбr nagy rйsze le is vagyon nyomtatva, s mйg ezzel a postбval meg
нrom Wйbernek, hogy alkalmatossбg adуdvбn kьldjenek neked is belхle. 

A Tбrsasбg munkбinak elsх darabjбt megkьldцtte prof. Schйdius ur mбr jу ideje, mind prof. 
Nйmeth Lбszlу barбtomnak, a ki a gyхri evang. gymn. profeszszora, mind nekem. Nagy цrцmmel ol
vastam az egйsz darabot, kьlцnцsen nйmely cikkelyeit. Rуla valу Нtйletemet, s ha йrkezem, bхvebben 
megнrom prof. Schйdius barбtomnak, a kitхl erre kйrettettem is. 

Kнvбnod, hogy a Tбrsasбgnak kivбlt jуtevх tagjait igyekezzem szaporнtani, йn is szнvesen kнvбnnбm, 
hogy lehetne ezt cselekednem. De a kikkel йn esmйretsйgbe vagyok, ha mйg oly buzgуk s mйg oly jу 
igyekezetьek is, vagy pйnzetlenek, vagy szьlйiktхl fьggenek, akikkel ilyesmit megizleltetni nem lehet. 
Kьlцnben is annyi most a szьksйgrхl s pйnztelensйgrхl a panasz, hogy szбjбt sem meri a szemйrmes em
ber tбtani kйrйs vйgett. Rйszemrхl kцtelessйgemnek fogom tartani ottan csekйly tehetsйgem szerйnt 
egy-egy kis munkбcskбt kьldeni, ha kivбlt a fordнtбsokat is jу nйven veszi a Tбrsasбg. 

A papsбgrуl a mit utolsу levelemben irtam, azt mйg most sem vehetem vissza. Ezen бllнtбsodat: 
„Hнv nem hiv, a vallбsйrt annak szolgбit; s a vallбst, jу nem jу, annak tбrgyбйrt s a polgбri tбrsasбg csen-
dessйgййrt minden kivйtel nйlkьl szeretni йs becsьlni kell." az йn gondolatom szerйnt jуval is keske
nyebb hatбrok kцzй kell szorнtani. Az igaz, hogy a jу ember akбrmely hivatalbйlinek йs igy a papnak is 
megadja azt a kьlsх tiszteletet, melyet annak charactere megkнvбn. De a belsх tisztelet a sziv csak an
nak adhatja, a ki azt йrdemli. Az is igaz, hogy a becsьletes ember szemйlyes szatнrбt vagy pasqvillust 
mйg az ellen sem enged meg magбnak, a ki tiszteletet йrdemlх statusбra rossz tulajdonsбgai бltal magбt 
mйltatlannб teszi. De a mellett azt tartom, hogy nem csak szabad, hanem kцtelessйgben is бll az arra 
termett нrуnak (magamtуl abstrahбlok) akбrmely statusban uralkodу hiбnyossбgokat is kцzцnsйgesen 
йs annak mуdjбval a publicumnak tudtбra adni. Azt mondod, kiki maga magбt vagy az orszбg rendjei 
igazнtsбk. De hбt az нrуknak csupбn a jбtszika mulattatбs-e kцtelessйgek, vagy az oktatбs is? Ha az ok
tatбs, a mint йn gondolom, fх tisztцk, vбjjon csak a csekйlyebb dolgokban oktassбk-e a kцzцnsйget? 
S a leghalhatatlanabb Нrуkat sem az a nemes remйnysйg lelkesitette-e, hogy az emberi nemzet szinйt 
fogjбk нrбsaikkal tanнtani, s nem ez az йrdemцk szerezte-e fхkйpen halhatatlansбgokat? 

Kellemetes verseidet kцszцnettel vettem, s bбtorkodom йn is egy nйhбny rend verset kьldeni he
lyettek. — Йn mostanбban, mikor nem is vйltem, kйt kьlцn helyrхl kйrettettem kйt munkбnak kidol
gozбsбra. Az egyiket mбr most is szabad megneveznem Fхtisztelendх Superintendens uram mind 
szуval mind нrбssal serkentett ъj istenes йnekek Нrбsбra, minthogy az eddig szokбsban volt йnekes 
kцnyv helyett ъjat akar behozni. Ugyanezйrt Campe gyermekek szбmбra нrott bubliothekбjбnak for
dнtбsa is egy ideig fйlbe szakad. Йlj szerencsйsen kedves drбga Barбtom. Kьlцnцs tisztelettel maradok 

igaz szivь barбtod, s alбzatos szolgбd 
Kis Jбnos 

(+ Az idezбrt kцltemйny olvashatу Toldy kiadбsбban a 14. d. lapon, e cнm alatt: „A szйpsйg felszente
lйse". Kiadуnak a 457. d. lapon hibбs azon zбrjel kцzti jegyzйse (=Voss szinte) mintha e kцltemйny 
1793 йs 6 kцzt kйszьlt volna; holott a levйl kelte (Oct. 29. d. 1797.) mбst mutat.) Vass jegyzete. 

2 Weber Pйter Simon pozsonyi nyomdбsz, 1789-tхl Komбromban is бllнtott fel nyomdбt 
Fхtisztelendх superintendens, vagyis a pьspцk Nagy Istvбn volt, aki 1812-ben betegsйg miatt 

lemondott hivatalбrуl, йs helyette vбlasztottбk meg Kis Jбnost 
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KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

6. 
Nagy-Barбtin, Marc. 14. d. 1798. 

Nagy Йrdemы Hazafi! 
Kьlцnцsen tisztelt Drбga Barбtom! 

Rйgtхl fogva szomjuzom mбr becses leveledet. Adjбk a Grбciбk, hogy annak ennyire valу kйsйsйt 
erбntam valу hidegьlйsed ne okozza, a melyre igen sajnбlanбm, ha akaratom ellen is utolsу levelemben 
valami okot adtam volna. De sokkal vigasztalуbb s ugyanazйrt is sokkal hihetу'bb elу'ttem, hogy fonto-
sabb foglalatossбgidnak csoportos serege kйsleltet feleletedben. — Йn azonban rйsz szerйnt barбtsб
godban, rйsz szerйnt a hasznos esmйretek s tudomбnyok terjesztйsйben mutatott esmйretes buzgуsб
godban bнzvбn, bбtorkodtam, a mint ezen jelentйseimbхl lбthatod, nevedet a kцzцnsйg elхtt megne
vezni, s Tйgedet igyekezetemnek elхmozdнtуjбnak vallani. A mely cselekedetemйrt Tхled bocsбnatot 
remйnylvйn, arra is tisztelettel йs szeretettel kйrlek, mйltуztass tudуsнtani, merйszeljek-e Hozzбd am. 
Tбrsasбgnak ajбnlandуkon kнvьl tцbb exemplarokat most nyomtatandу munkбimbуl oly vйggel kьl
deni, hogy azok vбrosotokban lйvх kцnyvkцtхtхl v. бrusok бltal a Te vigyбzбsod alatt eladattassanak a 
szokott rabat szerйnt? Mihelyt kнvбnt vбlaszodat veszem, s munkбcskбim kйszen lesznek, azonnal 
ъtnak indнtom ezeket, amikor talбn mбs valami kйzнrбsomat is kьldhetem a Tбrsasбgnak. Azonban is 
ezen jelentйseket legjobb tanбcsodra bнzom, s szнves indulattal vagyok 

Nagy Йrdemы Hazafi 
Kьlцnцsen tisztelt Barбtos 

alбzatos tisztelхd s szolgбd Kis Jбnos 

U.i. A Vallбscsъfolуk ellen нrt versembхl Hozzбd йrkeztek-e a kьldцtt exemplarok? 

KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

7. 
Nagy Barбtin, Jul. 29d. 1798. 

Nagy Йrdemы Barбtom! 

Mennйl tovбbb kellett lбtogatбsodra vбrakoznom, annбl forrуbban цleltelek meg utуlszori megjele
nйsedkor. Roszra csak azйrt sem tudtam volna magyarбzni hoszszabacska hallgatбsodat, mivel maga
mon is gyakran megesik, hogy legkedvesebb barбtim leveleire is, hol egy, hol mбs akadбly miatt, kй
sхbben felelek, mint magam szeretnйm. Hanc veniam petimusqve, damuque vicissim.35 De azonban 
Reбd nйzve csakugyan azt kнvбnom, hogy kнmйljenek az akadбlyok, mikor nйkem oly szйp s oly buz
dнtу leveleket akarsz irni. 

A Tбrsasбg virбgzбsбn, ha valaki, йn egйsz szнvembхl цrьlцk, s igen kedvesen vettem rуlla valу tudу
sнtбsodat. A mi az йn veletek leendх munkбlkodбsomat illeti, melyre oly barбtsбgosan hivsz, kнvбnom, 
hogy csak valamennyire is megfelelhessen vбrakozбsotoknak. Prуbбt minden esetre tettem volna; 
most pedig annбl цrцmesebb s annбl nagyobb buzgуsбggal fogok dolgozni. Elхszцr bekьldendх mun
kбmnak mйg most sem nevйt, sem elkйszьlйsйnek idejйt meg nem Нrhatom; hanem anyai nyelvьnkrхl 
fogok csakugyan valamely rйszbйli йrtekezйst irni. Egynйhбny jegyzйseim mбr vбgynak, melyekhez mйg 
tцbbet akarok szedegetni, s ha ьgy elkйszнthetem, hogy йlхtцkbe lйpni mйltуk lesznek, azonnal kцzцlni 
fogom Veled s бltalad a Tбrsasбggal. 

A Tбrsasбg munkбinak mбsodik darabjбt nagy уhajtбssal vбrom, s a benne leendх dolgok titulusai 
is mбr nagyon kнvбntatjбk velem mennйl elйbb leendх olvasбsбt. - Az elsх rйszre йn ugyan jegyzйseket 
nem нrtam, mert nem is tudtam, hogy prof. Schйdius ъr, a ki arra intett, hozzбtok akarja kьldeni, s 

34 
rabat - haszon 

35 
Hanc veniam petimusqve, damusque vicissim - Bocsбnatot kйrьnk йs viszont bocsбnatot adunk 
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nem is bбtorkodtam jу formбn belй kapni. Ezutбn teszek jegyzйseket: ezzel solenniter megfogadom. 
Prof. Schйdius tehбt ne viselje nбlad ezen hibбmat; a magбйt nem tudom menteni, йs йn is sajnбlom, ha 
valamely elйgsйges okot nem tud elхmutatni, melylyel hidegsйgйt menthetnй. 

Munkбcskбimnak нgйrt patrociniumodat hбlбdatos sziwel veszem, meg is tettem mбr Wйbernйl min
den szьksйges rendelйseket, hogy mennйl elйbb vehesd exemplaraimat. 

Hogy Kazinczy helyйbe emelsz engemet a m.jagyar] literatura vilбgбban, arra csak a nagy barбtsбg 
ragadott el. Nйkem eszembe sincs, hogy ezzel a legtisztбbb izlйsь s tьzes kйpzelodйsь kцltхnkkel egy 
rangъnak tartsam magamat; hanem Нrogatok, mert abban a meggyхzхdйsben vagyok, hogy annyi idхn 
az йn sorsomban jobbat nem tehetek, нrбsaimat, valamint tхlem telhetik, csinosgatom, mert a szйpet 
szeretem, s a sajtу alб adom, mert azt tartom, hogy literaturбnknak mostani szegйnysйgйhez kйpest 
hasznosak lehetnek. Ez az йn auctorsagomrуl valу Нtйletem, ez pedig, hidd el, nem valamely idйtlen 
vagy tettetett modestiбbуl szбrmazik. - Йlj szerencsйsen s szeresd tovбbb is 

buzgу tisztelхdet s barбtodat 
Kis Jбnost 

U.i. Ezen ьres helyet foglaljбk el egynйhбny versek: 
Egy ifjъhoz, mikor az oskolбkat elhagyta 
Homбlyos napjai a kйsхbb idхnek 
Barбtom, felйd is sebes postбn jхnek, stb. 

(L. folyt. Kis Jбnos Poйtбi Munkбi. Kiadta Toldy Ferenc. Pest, 1846. 4. r. 129. h. „Charicleshez" cim 
alatti tцredйk) Vass jegyzete. 

KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

8. 
Nagy Barбtin. Nov. 26d. 1798. 

Nagy Йrdemы Barбtom! 
Hogy Aug. 14dikйn kцlt leveledre, mely oly sok tekintetben kedves volt elхttem, mйg csak most, 

most is pedig csak tцkйletlenьl felelek, azt fхkйpen szemeimnek felettйbb valу meggyengьlйse okozta, 
melyeknek egy idхtхl fogva az Нrбsra, olvasбsra csak igen kevйs hasznokat vehetem. Nem tudom, mit 
rendeltek az egek felхlem, hogy ily idejйn kell annak az йrzх eszkцznek megromlбsбtуl fйlnem, mely
bхl legtцbb boldogsбgomat gondoltam бradni. Meg nem mondhatom, mely fбjdalom йrdekli szivemet 
valahбnyszor meggondolom, hogy az irбs йs olvasбs naprуl-napra tilalmasabb leszen йnnйkem; йhez a 
foglalatossбghoz йreztem bennem eleitхl fogva iegйdesebb hajlandуsбgot; s ez бltal remйnyiette okossб
gom is, hogy az йn kцrnyьlбllбsaimban legjobban eleget tehetek kцtelessйgemnek is. - De ilyen szo
kott a jуl nem vezйrlett ifjъsбg vigyбzatlansбgainak gyьmцlcse lenni; mйg a kьlцnben dicsйretes szor
galma tossбgban valу mйrtйkletlensйg is oly kemйnyen megbьnteti magбt. - Azonban levius fit patien-
tia, Qvidqvid corrigere est nefas. - A mennyire mehetek, csakugyan meg fogom ezutбn is prуbбlni. 
Mostanбban a leg szьksйgesebb s elhalaszthatatlan dolgaimon kнvьl nem veszem hasznбt szemeimnek. 
Egy gyermeket vettem hozzбm, a kivel ... 7 kйpen ki akarom pуtoltatni a fogyatkozбst: de mйg az is 
sokб lesz, mig csak tыrhetхkйpen elfelejtetheti ez velem a magam szemeinek hiбnyossбgбt. Ezzel olvas
gattatok s iratok nйha, s minthogy irбsa nem ember eleibe valу, jцvendхben vagy magamnak ha jobban 
leszek, vagy mбsoknak kell leirni mostani mбsolбsбt. 

Nйked buzgу Tudуs nemes szivь Hazafi Barбtom, mindvйgig boldogabb futбst kнvбnok, dicsх pб
lyбdban, mint a milyent йn mindjбrt eleintйn vбrhatok. Messzirхl mindenkor igyekezem a mint lehet, 
nyomaidat kцvetni. Azon munkбkhoz is jу szerencsйd legyen, melyekrхl leveledben tudуsitasz! 

levius fit patientia, Qvidqvid corrigere est nefas - legyen tьrelemmel a javнtбsok ьgyйben 
olvashatatlan szу 
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Йn nem sokбra Zsebbenvalуmnak egy mбsodik esztendejйt fogom tiszteletedre kьldeni, vagy in
kбbb нtйletedre bizni; ezt mйg jobb idхben dolgoztam ki. Muzarion is mбr egйszen kйszen van jу da
rab idу'tу'l fogva nбlam. 

A tudуs Hazafiak egyesьlйsйnek s цszvetartбsбnak kнvбnsбga szent: йn is szivbу'l уhajtanбm Veled 
egyьtt, tizszerre kцnnyebben boldogulhatna literatъrбnk, s mйg annyi цrцmцt s йdessйget йrezne min
den tudуs, a kinek szive is van, az igazsбgnak szolgalatjбban. De keveset lehet e rйszben remйnyleni. 

Megengedj hosszъ kйsedelmemйrt, s mostani unalmas lamentatiomйrt. Kivбnd velem egyьtt, hogy 
jцvendу'met vidбmabb szinben hozza йlхmbe a valуsбg, mint a melyben most kйpzelхdйsem lбtja; s 
adj egy kis helyt ezutбn is barбtid kцzцtt annak, a ki бllhatatosan marad 

egyenes szivь tisztelхd s barбtod 
Kis Jбnos 

(E levйlhez csatolta Kis „Hazaszeretet" cнmы kцltemйnyйt Voss utбn, melyet Toldy a 25d lapon kцzцl; 
йs нgy nem 1800-ban, mikйnt az йrd. kiadуtуl a 457-dik lapon бll, hanem 1798-ban kйszьlt.) Vass jegy
zete. 

KIS JБNOS LEVELE ARANKA GYЦRGYHЦZ 

9. 
Kхvбgу-Цrs, April 30d. 1799. 

Nagy Йrdemы Tudуs Hazafi! 
Becses leveledre, melyet Jan. utoljбn vettem, mбr rйgen minden уrбn akartam felelni, mikor Бpril. 

Sdikйn datбlt нrбsod is tegnap kezemhez йrkezett. - Legelхszцr is ezen utolsуra vбlaszolok. Azt a haza
fiъi buzgуsбgodat, melyet, Zsebbenvalуmnak eladбsбban mutattбl, hбlбdatos sziwel veszem, de a pйnz, 
melyet belцlцk бrultбl, nem enyйm, hanem Wйberй, minthogy х a maga kцltsйgйn nyomtatta ki. 
Knigget Meinerset йs az Erkцlcsi oktatбsokat nyomtattattam йn a magam pйnzйn. Ezekbхl legfeleseb-
ben kьldцttem exemplarokat Wйbernek illendх rabat нgйrйsйvel a vйgre, hogy х kьldцzze szйllyel isme
rхseihez. Ьgy irta egyszer, hogy Maros-Vбsбrhelyre is kьldцtt. Ha ezeknek kelйsйrхl vagy nem kelйsйrхl 
tudуsнtani mйltуztatnбl, igen megkцszцnnйm. Az Ocsovszky barбtomhoz kьldцtt 10 forintok erбnt 
nem sokбra fogok Wйbernek irni, hogy kьldje fel contojбt. 

A dбtumbуl is lбthatod, hogy йn lakбsom helyйt vбltoztattam. Egy jeles nemessйgbхl бllу nйpes 
gyьlekezet tisztelt meg hнvбsбval, melyre (jуllehet a fizetйsem itt tцbb lesz) csak nagy nehezen tudtam 
reб бllani, rйsz szerйnt gyхri barбtimat, rйsz szerйnt csaknem mйrtйk felett szeretх hallgatуimat sajnбl
vбn elhagyni. Mйg eddig itt is kцzцnsйges szeretet йs цrцm kцveti minden lйpйsemet, s minden jуt ,igй-
rek jцvendхmrхl. 

Ezen ide zбrt versemet vizsgбlбsod alб adom. Ha tetszik, nem ellenzem a Tбrsasбg munkбiban leen
dх kinyomtatбsбt is, hacsak valami jobbnak helyйt nem foglalja el. Sajnбlom, hogy mйg eddig semmivel 
sem szolgбlhatok. Sokba kaptam a publicum elхtt mintegy lekцteleztem magam, privatus v. inkбbb 
officionбlis dolgaim is nem kevesek. A Tбrsasбg munkбinak mбsodik darabja kijцtt-e? A Zsebbenvalуm 
1799-re mбr rйgen napfйnyt lбtott: Musarionom purizбlбsбt йpen ma vйgeztem. A jцvх esztendхre valу 
Zsebkцnyv is kйsz kйzirбsban, nem tudom, lesz-e kedve hozzб Wйbernek. - A szemeimet most is na
gyon fйltem, nem fбjnak, de igen homбlyosak. - Megengedj hogy ьy szorosan йs fцsvйnyen bбnom a 
papirossal: a versek okozzбk. Ajбnlom magamat szeretetedbe alбzatos tisztelхd 

Kis Jбnos 

X+ E levйlhez van mellйkelve „A kьlцmbfйle rendek egyenlхsйgйrхl. Franciбbуl." cimь kцltemйny, 
mely Toldy kiadбsбban, a 158-161. h. „Az ember sorsбnak egyenlхsйgйrхl" cim alatt бll,) Vass jegy
zete. 

Muzarion - ismeretlen нrбs 
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