
DOKUMENTUM 

ARANKA GYÖRGY 
ÉS FEKETE JÁNOS LEVELEZÉSE 1799-BEN 

Előző közleményeinkben1 nyomon követhettük Fekete János és 
az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kapcsolatának a kialaku-
lását. Fekete János nemcsak az esedékes tagsági díjakkal keresi fel 
az erdélyieket, hanem írásokkal is: sorra elküldi nekik másolatban 
kéziratainak (költeményeinek, fordításainak) egy-egy példányát. 
1798-tól szorosabbá válik kapcsolata a társaság vezetőjével, Aranka 
Györggyel, s a gyarapodó levelezés mennyiségileg akkor sem csap-
pan, amikor Aranka 1798 nyár elején lemond a társaságban betöltött 
irányító szerepéről. 

A sűrű levélváltás egyre közelebb hozza egymáshoz a két tollfor-
gatót, s a külföldet megjárt magyarországi főúr, Fekete János fel-
ajánlja Arankának a tegezést is. Versek és fordítások cserélnek gaz-
dát, az irodalomról cserélik ki gondolataikat. Miközben a levelek 
hangvétele egyre személyesebb, az érintett tárgykörök egyre bővül-
nek. Kortárs költőkről mondanak szubjektív ítéletet, olykor egymás-
sal szemben állót, vitathatót. A dermedt századvég magyar valósá-
gából hiányoznak az irodalmi élet pezsgő intézményei, s így az érté-
kes információkat hordozó, Pest (Fót) és Marosvásárhely között 
utazgató levelek árulkodnak a két magányosnak tekinthető alkotó 
mindennapjairól. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság léte 
mégis egyfajta szűk nyilvánosság fórumává vált, s a társasággal, 
valamint a tagjaival fenntartott levelezési kapcsolat bizonyos kerete-
ket teremtett bárkinek arra, hogy információkat szerezzen az élő 
alkotókról, a megjelenő könyvekről, a költészetről, az irodalom 
műhelykérdéseiről, fordításokról létező egymástól eltérő felfogá-
sokról. 

1 Galánthai gróf Fekete János és az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társaság. It 1985/4.; Aranka György 1798-as levelei galánthai gróf 
Fekete Jánoshoz. It 1989/2. 
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Aranka György Fekete Jánoshoz intézett, az Országos Széchenyi 
Könyvtár kézirattárában található levelei lajstromozásra kerültek,8 

nehezebben áttekinthetők viszont Fekete Arankához intézett levelei, 
ezekből több el is veszett, noha arra is van példa, hogy egy-egy levél 
két ízben is lemásolásra került.3 1799-től Mátyási József4 titkárként 
lép Fekete szolgálatába, s neki köszönhető, hogy a Fekete írások 
nagyobb része — köztük a levelek is — a titkár-költő másolatában 
olvashatók. Az eredeti Fekete kéziratok — kivált a május 17-i levél — 
csak nehezen követhetők. Ez időben a szembajokkal küzködő Aranka 
levelei sem tartoznak a könnyen olvasható kéziratok sorába. 

Mátyási József Fekete élete végéig, 1803-ban bekövetkezett halá-
láig állt ura szolgálatában, és méltányolhatta az öregedő Fekete 
barátságát. A megszülető Fekete írások első kritikusa maga a titkár, 
aki segít urának a stilisztika kérdéseiben csakúgy, mint irodalmi 
kapcsolatainak az ápolásában. A viszony kölcsönös: esetenként 
Fekete hívja fel az erdélyiek figyelmét Mátyási írásaira. Fekete véle-
ménye Erdélyben jó ajánlólevél. 

Az 1799-es levelek lajstroma: 

1. Fekete Arankához, 1799. 
2. Aranka Feketéhez 
3. Fekete Arankához, 
4. Aranka Feketéhez 
5. Aranka Feketéhez 
6. Fekete Arankához 
7. Aranka Feketéhez 
8. Aranka Feketéhez 
9. Fekete Arankához 

10. Aranka Feketéhez 
11. Fekete Arankához 
12. Aranka Feketéhez 
13. Fekete Arankához 

máj. 17. 
máj. 18. 
kelet nélkül (május vagy június!) 
júl. 2. 
júl. 6. 
júl. 21. (Feketénél tévesen június 21.!) 
aug. 3. 
aug. 16. 
aug. 22. 
szept. 17. 
okt. 9. 
okt. 27. 
nov. 21. 

г A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának címjegyzéke, IX. 
Irodalmi Levelestár. Leírta dr. Váczy János és Rédeyné dr. Hoffmann 
Mária. I. k. Bp., 1923. (1799: 594., 595., 596., 597., 598., 599., 600., 
601. és a 602. sz. tételek.) 

3 MTA Kézirattár. Régi és újabb írók 4. r. 72—73. sz. Néhai 
Galánthai Fekete János Magyar költői munkáji II. rész. 2—4. (kéz-
irat), valamint ugyanott (M. írod. Lev. 4. r. 3. sz. jelzet alatt). 

4 Mátyási József (1768—1849) költő, a provinciális népiesség kép-
viselője. 
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14. Aranka Feketéhez 
15. Fekete Arankához 
16. Aranka Feketéhez 

dec. 3. 
dec. 27. 
dec. 30. 

1. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Nagy Tekintetű Udvari Tanátsos ur Táblának egyik birája 
Nékem pártfogó Uram! 

Már ugy véltem, hogy az én Kedves Barátom és Duna 
Partyán hol kesergő hol danolo Musámnak pártfogója, rol-
lam meg feledkezet, midőn a Nagy Tekéntetü Urnák alábbi 
levelét, éppen mikor Pestről egy jo Barátomhoz készülnék, 
különös vigasztalással vettem; ugyan onnénd származik, 
hogy későbben felelek, minthogy engem semmi foglalatos-
ság, a restség vádgyátol nem menthetne, régtől fogvást ad-
ván arra irigyeim, hogy Pályám futásától el zárjanak és a 
köz jora el szánt tehetségemet, tsak aprob munkálatra hatá-
rozzák. 

Alázatosson köszönöm orleáni szüzem hibái jobbítását 
még talám többekis találtatnának, mert a magamnak tartott 
exemplárban ujjakra akadtam, melyek magában aprók, de 
mégis le Iroim tudatlanságát bizonyítván, néhunt a munkát 
rutittyák; ha vagy az Idén, vagy jövö esztendőre, sorsom 
mostohasága, Ditsö Erdélyi Hazánkban, régtől fogvást el 
tökéilet menetelemet nem gátolya, el hozom ezen általam, 
már végső képpen meg rostált orleáni Szüzem le Írását, és 
azután amazokatis hozája hasonlokká tehettyük, hogy a 
jövendő század (mert ebben szegény Ideges Johannámnak! 
tudom tsak lappangni kelletik) benne legalább tsak a Posta 
elégtelenségének jeleit láthassa. 

A mi a pénz dolgát illeti, Én mihelyest Pestre visza térek 
a Ditsö Társaságnak ama Esztendőnként számára rendelt 
20 Rhénes forintokat meg fogom küldeni, hozza kaptsolván, 
az olta költ némely versben irott leveleimet, minthogy ezen 
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tul, valami jó vagy rosz Pennámból folyhat. Ezen Társasá-
gunk tartózó adó fejében töllem bé fog nyuitatni; szerent-
sésnek fognám magamat tartani, ha hibáimról kegyessen 
fedvén, annak bölts tagjai, azallis Parnassusnak göröngyös 
útját, nékem könyebitteni méltóztatnák; anyivalis inkább 
hogy el térvén a szokot tsapástol, én magamnak egy különös 
nyomot vágni merészlettem a két tsutsu hegy felé, melyet 
tsak akkor fogom jónak tartani, midőn ily Tudós, és Töké-
letes Biráktol, helyben hagyásáról bizonyossá tétetem. 

Örömmel és vigasztalással várom tehát, a Ditső Társaság 
hozzám küldendő levelét, és aszt előreis bizonyossá teszem, 
hogy minden igéit, Törvény gyanánt fogom tisztelni, és 
azoknak ellenvetés nélkül hodolni kivánok. A Nagy Tekén-
tetü Tanátsos Ur Versei, aszt bizonyityák, a mit a két Haza 
régtől fogvást Aranyka Urrol tartót, és nem idö töltésemre, 
de oktatásomra szolgáltának. Meg vallom, leg inkább bá-
multam, Azon szép Hugotskájának irott könyü és gyönyörű 
rendeket : 

Hogyha vénség a verseket 
Tilalmassá tenné, 

Nem szülnél őszen ilyeket, 
S Pegáz fel sem venné, 

Meg Vénhedet Potrohúnkat 
Turosult hátára, 

Ne hadgyuk tehát magunkat 
szorítani Prosára. 

De mért-nemis vágyódhatnánk 
Thes(?) Példájára? 

S Anacreonként nem hatnánk, 
Venus tanyájára; 

A Fernei Böltsis vén volt, 
S Verseket faraga, 

S Azoknál szebbet nem koholt, 
Ifjúság alaga. 

Még az Egek szemeinket 
Nem hadgyák Bágyadni 

Onnénd kapván érzésinket, 
Szabad leszsz fakadni 
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Versekre Bámulásunkban, 
S Talám meg töbekre, 

A szépeknél vágyásunkban, 
S Titkosb kegyelmekre. 

Úgyis korábban szokianak 
Ficzkóink vénülni 

S Tüzek! akár mely pályákban, 
Hamar látyuk hűlni, 

S a náluk fel lobbant lángot, 
Szalma ként hevitni 

S Ismét el enyészvén leg ott, 
Ritkán elégitni. 

Ag lovon farkast vernek el! 
És hogy tsontá válni 

A vén Roka farkának kell, 
Ki mér ellent álni? 

Minthogy e köz példa mondás! 
Hát verset koholni, 

Vénis merhet, mint ki ki más, 
Sőt Lánykák tsokolni. 

Hogyha mint mi, birja magát 
Vágyhat koronára! 

Verselyünk, szeressünk tehát, 
Ifjak bosszújára, 

S Bár Téged el nem érhetlek 
Jutandó Pályádba, 

Secundálván követhetlek 
Enyelgő kotádaa. 

Ezen verseken meg tetzik, hogy Bakony közepén költet-
tenek, de a Barátság rolok, kegyessebben fog ítélni, mint az 
Aristarchusok,5 aszt leg aláb bizonyítják Kívánom, hogy 
igazabb tisztelettel, buzgob szívességgel, senki sem visel-
tetik ahoz, akinek küldetnek. 

5 Aristarchus (i. e. 2. század) alexandriai grammatikus, a szöveg-
kritika atyja. 
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Nagy Tekéntetű Udvari tanátsos Urnák 
Kőit Rendeken Pünkösd havának (május) 17dikán 1799ben. 

alázatos hiv szolgája 
Gfroff] Fekete János 

U.i. Mátyási a hozzá mutatott kegyességet alázatossan kö-
szöni.' 

2. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M [áros]Vásárhely 18. May 799. 

Kegyes Méltóságos Groff Generalis Ur! 
Szabad é Nagysádnál közelebbi apróbb foglalatosságaim-

nak mássait le tenni? Itt vágynák: 

L.Ann. Senekának I Levele 

Ugy tégy K. Luvilim! Légy Ura magadnak; és azt az időt, 
mellyet vagy elvesznek, vagy ellopnak, vagy csipeg csupog; 
Szedd öszve és tartsd meg. Ugy van a 'mint irom, hitesd el 
magaddal: hogy némely időnket elveszik tőlünk, mást el 
lopnak; 's a' többi elfoly. De az a' kár mellyet tunyasságunk 
okoz: legcsunyább. Mert ha számba tetszik venned: nagy 
része életünknek abban telik el, hogy roszszat cselekszünk; 
legnagyobb abban hogy semmit se csinálunk; és egészszen 
abban, hogy nem azt mivellyük a'mit kellenék. Kicsoda 
közülünk, a'ki az Időt valamire méltó dolognak tartsa? a'ki 
a' napot meg tudja becsülni? a'ki meg gondollya, hogy min-
dennap hal? Mert abban csalatunk meg, hogy a' Halált 
várjuk: holott nagy részin már által is estünk; és a'mi még 
hátra vagyon Időnkből, azis az övé. Ugy tégy azért Lucili! 

6 A levél kéziratán olvasható Aranka kéziratos jegyzete: „Vála-
szoltam 2. Jul. 799." 
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A'mint irod hogy hozzá fogtál. Ne hagyd elveszni egy Óra-
datis. Ha Mát megfogadtad : azt nyerted véle, hogy Hónaptól 
kevésbé függöszsz. Midőn halogattyuk az Életet, el repült. 
Semmi nem miénk Lucilli! csak az Idő; egyedül csak ennek 
a' mulo és sikamló dolognak tulajdonossivá tett bennünket 
a Természet; és valaki akar; ettől is megfoszt. De olly 
szörnyű az embernek együgyüségek: hogy mikor egy leg 
kissebb, semmire kellő; legalább kipótolható dolgot, melly-
ben rövidséget okoztak, magoknak fel tudatni megenged-
nek : ezért nem tartya magát senki semmivel adósnak. Ez az 
egyetlen egy dolog azomban az: mellyet a' legháládatosabb 
se adhatviszsza. De kérded: hogyha, ki néked ezeket jova 
lom, mit csinálok? Mint a fecséklő, de gondos emberrel 
szokott történni, megvallom igazán: költségemről legalább 
számat tudok adni. Hogy semmit ne vesztenék el nem mond-
hatom: de mit, miért és hogy vesztekel, meg mondom. Okát 
adhatom szegénységemnek. Esigy az esik rajtam, a'mi azo-
kon, kik magok hibájokon kívül fordultanak ki vagonnyok-
bol: Szán minden; nem segéli senki. Mit kell hát csinálnom? 
A'ki azzal, a'mije, ámbár kevese vagyonbééri: azt nem 
tartom szegénynek. Te pedig inkább akarom, hogy a maga-
dét tartsd meg, és mig a ' jo idő szolgál kezgy véle élni. Mert 
a'mint Eleink tartották: késő akkor vágni bé a' csapot; 
mikor a ' fenekére jutották. Mivel a'mi a ' fenekénn maradt, 
nem csakhogy kevés: hanem a' roszszais. 

Eddig Seneka. 

Bölcs Beszédek! Ékesen szollás mértékére szokott Mon-
dások, velős Kitételek! Bölcsen méri öszve Seneka az Időt 
és Életet. Nemlehet maga idejével elég takaros senki: Se 
kézi munkás, se szolga; valaki mindennapi megevő kenyerét 
két kezével keresi. Rabja mindenki a könyörületlen szük-
ségnek: melly éjjet napot, az ő ajtaján és ablakán őrt áll. 
Annak, kinek vizenn mentébe rongyollott hajójából a ' vizet 
szüntelen merni kell; és a' életét napról napra keresi: egy-
aránt drága ideje. Nem ollyan szembe tünő, de nem sokkal 

15 It 90/2—4 
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olcsobb az Ifjúságé. Minél észre vehetetlenebb ennek mind 
gyarapodása, mind romlása: Annál gondosobb nevelése. 
Bizol embert látni benne: és ha idejét haszonra nem fordí-
totta; hamarább mint gondolnád, egy idétlen vagy szeli-
dithetetlen állatot látsz benne ember helyett. De ez a' Gond 
főképpen az Atyák és Anyák foglalatossága. Azonfelyül a ' 
Ház gondjai, Életviszontagságai ! Az a' nap, mellynek sugárai 
a' föld szinét örömmel töltik bé; a' terhek jármát veti az ő 
nyakukba. Melly lassú és unalmas ezeknek Életek folya-
mattya! Ha sebess ellenben, árjában vagyon: és ha rendes, 
hirtelen elfoly. Ezek között a ' véletekis köz gondok között, 
honnan jut néktek Haza Attyai, és főfő Szolgái ! a' Ti nemes 
czélotokra valami kevés idő? Kivált ha mint lennetek illik 
Atyák és Gazdákis vagytok. A ' Ti Házatok gondjain kivül, 
mindeniküknek baja, a' Ti bajotok; és mindeniküknek bé-
kességes 's Haza boldogságais időt kér tőletek. Foglala-
tosságtok meg akasztása, csak pihenés; és nyugtotokis csak 
munkátok Nemének megváltoztatása, csendesebb, de mun-
kásobb dolog. Áldott pillanatok! mellyek ezta' fáratságos 
nyugodalmat, olykor a' valóságos nyugodalomnak balsam-
jával tudják enyhíteni. Együgyü háládatlan köz nép! melly 
ezt irigyli. Mennél nemesebb a' Fő a' kezeknél és láboknál, 
annál bágyasztobbak munkái; és ennek a' munkás nyugo-
dalomba merült időnek orái, mennél kissebb zajjal folynak: 
annál drágábbakis, kényesebbekis. Az Elméknek gyakor-, 
lása, szivjobbitása, mindkettőnek nemesítése; jo Rendnek 
Rendtartásoknak, Törvényeknek szerzése, 's azokra való 
vigyázás; a ' Gazdaság, kézi művek, kereskedés gyarapítása: 
mind ez a' Haza Attyaiban annaka' nyugodalom idejének 
gondja; mellynek enyhítő kellemetességeivel mi mások tely-
lyes gyönyörűséggel élünk. 

Hogy az Emberi nemzet Sorsa, az oktalan állatokénál 
nemesebb, szerencsésebb ; hogy magát polgári Társaságokba 
köti, hogy ezt virágzóvá 's magát boldoggá és bátorságossá 
tészi; ezt az okosság cselekszi. Ennek szülő Annya a' Gon-
dolat: és ez, mint a Hegyeknek halgatokebelekben a' vizek 
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fejei; az iiress idő csendes kebelébe fogantatik. Ebben a' 
lármás gondok töviseitől ment nyugodalom műhelyében 
szedi fel a' gondos Elme, emez Emberi Nemzet Mesterei, a 
Bölcsek által, a ' Hasznos esméreteknek magvait; Választya 
's köti öszve a ' Gondolatok Nemeit; és ád léteit mind a' 
Nemes Mesterségeknek, mind a' Szép Tudományoknak, 
mind az ujj Találmányoknak. így ád a' lassú idő, mintegy a' 
nyugodalom fészkibe ülvén, nevekedést az égig tornyozo 
fáknak, ujjulást a' Természetnek. Kövesd az ő uttyát Drága 
Barátom! Mert a' legkissebb fű szálrais az Élet Reguláját 
irta. Légyen az idővel valobánásban, minden lépted minél 
apróbb : de annál bizonyosabb. Ugy dolgozzál, hogy akármi 
keveset, de végezz. Az idö rövid : életünk határa bizontalan : 
és ha nem végeztél; mind idődet mind éltedet kárré vallot-
tad. A'ki idejét ugyélte el, hogy csak élt: gyermekkori ide-
jében holt meg. A'ki csak azért élt, hogy megtudjon élni: ez 
ember, de szegény volt. Egy Nemes Teremtésnek egy ember-
nek élete megtartásában foglalta idejét; de a ' szükség hatá-
rai között: azért ugy tartatik hogy nemtelenül élt. A'ki élt, 
és azonkívül hogy az Emberben az állatot táplálta, a' nap-
nak terhei, 's életviszontagságai között, arrais nyert üress 
időt, hogy Hazájának, Nemzetének éllyen; és annakfenn 
maradandó Nyomát, a' jövő időknekis által tudja adni: 
egy emberhez illő nemes Életet csak ez élt. Meg szerzem. 

Szent György napjára 1799 

Tüzet okádo szájjokbol 
Száz kis réz Volkanoknak 

Szélvészlakta Bürrojokbol 
ö t pünkösti Uraknak 

Kik Egek s' fold boszszujára 
Az halált 's Jajt viszitek 

s' Ragadó Mirigy módjára 
A' zűrzavart hintitek, 

Magatok hitt Testvérei 
Égvivo Orjásoknak 

18* 
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Szerencsétlen vezérei 
Az ujj szabad raboknak 

Jourdán Scherer!' Nagy nevére 
Apollonak intelek 

Ha Marsyas estvéjére 
Meglakolni bünetek 

Jutni féltek: Midőn a' Szűz 
Elméknek szép Serege 

Gyámolának koszorútfüz 
A Békesség szép Ege 

Ne borullyon általatok 
Vérrel folyo esőre 

És mennydörgő szerszámotok 
Némullyon el időre. 

Mert Innepet hirdettetett 
Ma Apollo Fő Papja 

's Vig erünkbe örömöt tett 
Bánffy György Neve Napja . 

Kinek élte meszsze nyullyon 
Hazája örömére 

's Szerencséje mind ujjullyon 
Mig ér késő végére. 

A' Tisztesség Nevekedjék 
Nyomrol nyomra Házába 

's Harmadik György emelkedjék 
Ujj Száz végin nyomába. 

Sz[ent] György napján a Guberfnátor]8 Excellentiája Tisz-
teletére mulatságokis tartván egy szép Kis Aszszonynak. -

A Gazdaszszonyomnak 

Ha azt vizsgálom Szépekben, 
Hogy mi bennek állandó 

Mi az Angyali szép Nemben 
Nemén kivül imádandó? 

A' Szép Elmének Kegyelme 
Mellyet okosság követ 

7 Jourdán Scherer = ismeretlen. 
8 Bánffy György (1746/47-1822). 



Dokumentum 445 

Kegyesség 's jo Szív érdeme 
Mellyet vezérel Becsület. 

Társalkodás nyájassága 
Szemérem és Jelesség 

Az Erkölcsnek tisztasága 
Hűség és a' Tiszteség. 

Midőn ezt mind nem találom 
Nemedben ezerekbe 

Annál nagyobban csudálom 
Hogy megvan Személlyedbe. 

És már ezért nem csudálom 
Ha mindenek imádnak 

Mivel hogy mind ezt találom 
Tebenned állandónak.9 

A' N[agy]sád és Fő Ispány Gr [off] Teleki Domokos Ur 
között szép versekben folytatott érzékeny Levelezést, a' 
Gr [off] által adván, magam kezemmel le irtam a' Társaság 
számára, és első Gyűlés alkalmatosságával bé fogom mu-
tatni, emlékezetül. Ajánlom magamat N[agy]sád kegyes-
ségeibe és különös Tisztelettel vagyok N[agy]sádnak 

alázatos szolgája 
Aranka György. 

3. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Drága kedves tisztelt Barátom! 

Már sokszor könyörögtem, hogy ama hasztalan Titulu-
sokat hagynánk azoknak, a'kiknek egész érdeme tsak azokra 
határoztatik. Mi éljünk ugy, mint egy zászló alatt szolgá-
landok Apollo és a' múzsák táborában. Esedezem tehát még 

9 A levél végén volt olvasható „N. Válly Klárának küldött válasz 
1799" című vers is, amelynek közlésétől eltekintünk, mert olvasható 
Aranka György Nagyváradon 1806-ban kiadott verskötetében (lásd 
Elme játékai, 79—81.). A vers előzménye: Vály Klára költőnő verses 
levélben közöntötte a születésnapjára készülő Aranka Györgyöt. 
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egyszer, hogy az édes barát név mellett meg maradván a' 
többieket tsak Leveleim tékájára hagyjuk. 

Most a ' Nfenemes] Tfekintetes] Urnák Vásárhelyről 18' 
Maii irott Levelére kívánván felelni, tsak elébb azt jelentem, 
hogy reménylem az enyimnek vételét, a'melly szint olly 
tájban, mint ez hozzám, Erdéllyben érkezhete. 

Meg vallom, hogy Senecát az ugy nevezett Philosophust 
nem szeretem, de nemis igen betsűlőm; elsőben: mert azon 
Herczeg Apaturokként, a'kik ámbátor szegénységre eskűd-
tenek és azt prédikálják, Lucullus módjára élnek: б is tsak 
nem két millió forint Jövedelemmel birván; ollyatén házak-
ban lakván, a'mellyekhez képest a' mostani Luxus palotái 
tsak koldus kunyhók volnának; olly válogatott étkekkel 
élvén, minéműek most egy Fejedelem asztalán sem látszat-
nak; ugy tetszik mintha tsak tsúfot űzne a' virtusból, midőn 
mértékletességről fetseg, és a szegénységet vitatván, a' gaz-
dagság ellen lármáz képzelő Írásaiban. Másodszor: ki 
felejthetné el azon istentelen alatsonyságát, hogy midőn 
Nero az Annyát meg ölte (:ha bátor rola nem tudott volna 
semmit is:) ő volt, a'ki ezen iszonyúság vitatására, azon híres 
a' Senatusban mondott védelmező beszédjét koholta, a'melly-
nek motskát tsak a' halgatok hizelkedése haladhatta fel. 
Harmadszor: midőn írásiban ama virágokat vadászta, 
a'mellyek minden nyelvben a' vélek élő Nemzet bágyadását 
bizonyítják, egyik volt a' főbb rontói kőzzűl amaz arany 
idei stílusnak a ' Romaiaknál. De valamint a' méhek minden-
féléből, és nem tsak rózsákból avagy violákbol tudnak mézet 
alkotni: szintúgy bánt az én barátom Seneca dagadt anti-
thesisseivel, és midőn ő tsak hamisan fénylő szavakat vil-
logtatna, azokbol hasznos oktatást tudott a ' kőz jónak 
kassába gyűjteni. 

A' velem közlött Poeticus Munkák, újonnan bizonyítási 
annak, a'mit utolso Levelemben és versimben jelentettem, 
tudniillik, hogy a' nagy elme nem vénül. Ezen három darab 
mindenik gyönyörű; mert el éri azon bőlts könnyűséget, 
mellyet Anacreonban, Horatiusban most is bámulunk, ugy 
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mint a' Frantziák kőzőtt Chaulieuben,10 Saint-Aulerben,11 

és a' Ferneyi bőltsben;12 szint ez azon drága kőnnyűség, 
a'mellyet Hazánk Zsoltáros Poétái, minthogy el nem ér-
hettek, szentség ostorával sokszor büntetni kívántak. De 
kivált remek munka a' Váli Klárának szollo felelet. 

Én is némelly azolta firkált Munkáimból hármat ide kap-
tsolok. Az egyike G[róff] Teleki László13 ditsérete; mert egy 
Poemában a' Vallás és Hitetlenségről, mindent a'mit eddig 
Magyar versben olvastam, fellyűl haladott, noha minden 
keresztényi osztállyok képzelői, nem éppen orthodoxusnak 
fognák tartani a' Kőltőt. A másik, egy kedves Barátomnak 
Doctor Szombati Josef14 Urnák irott Levél; homlokán viseli 
költése alkalmatosságát. A' harmadik, egy kis kőrnyűl-
állásimon kesergő Ének, mellyet talám egy vén Czigány, 
ha egyéb dolga nem lészen, kőtára fog vonni. 

Kérem a' N[emes] Tfekintetes] Urat, ne terheltessék tud-
tomra adni, mert valóban el felejtettem, ha meg vagyon é a' 
ditső Társaságnál az egész fordításom, Ovidius Szerelem 
mesterségének és az ellen való orvoslásnak ? ha hogy egészen 
meg nintsen mi hibázna belőle, hogy ezen munkát is ottan 
tökéletessé és egészszé tehessem a' hibázandó részek meg 
küldésével. 

Már egyéb nintsen hátra, hanem hogy a' minden eszten-
dőben tartozó 20. forintot ide kaptsoljam, és magamat párt-
fogásába ajánlván, kűlőnős tiszteletemről bizonyossá tegyem 
a' Nagy Tekintetű Tanátsos Urat, alázatos hiv szolgája 

G.[róff] Fekete János 

U. I. Grof Teleki Domokosnak irott két levélkém talám 
nem volt méltó a' bé nyújtásra. 

10 Chaulieu, l 'abbé Guillaume de (1639-1720) francia költő. 
11 Saint-Auler = ismeretlen. 
12 „Ferneyi bőlts" = Voltaire, François-Marie Arouet (1694— 

1778) francia költő, író, Fekete vele is levelezett. 
13 Teleki László (1764-1821) író, költő. 
14 Szombathi József (Cseh) (1748—1815). Népszerű pesti orvos, 

aki gyakran kezelt írókat, művészeket. 
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1. G. Teleki László kedves Barátomnak. 

El tőréd lírámat, mert felül haladtál 
Azon remekedben, mellyt utóbb mutattál; 

Magyar Parnassusnak lépvén tetejére, 
Ki juthatna versid fontos érdemére? 

Apád mellé talám magunkat tehetjük, 
Veled hogy repüljünk, azt nem remélhetjük. 

Elsó Russot, Voltért tudván egyeztetni, 
Helikonra téged ki merne követni? 

Például nevezzük Pindarus Ódáit 
Bár senki sem tudta fel érni tsudáit, 

Az Öregebb Russo vágyodott polczára, 
De tsak te jutottál a ' Görög nyomára. 

Miként a ' kevély sast napfelé reptében, 
Más madár szárnyának bádjat tabb létében, 

Akárhogy igyekszik, hasztalan követné, 
Ugy hozzád kőzzűlűnk magát ki tehetné? 

'S minden vers iroink vallani tartoznak, 
Hogy tsak a ' Hegy partján így amúgy motoznak. 

Néked engedtetvén fel hágni tsutsára, 
Pindar, Russo, Voltér fénylő trónusára. 

Én tehát le mondok hangzó trombitának, 
Istent vagy vitézét idvezlend' korának, 

'S könnyebb dolgotskákat vévén furuglyára 
Virágokat tépek aszszonyok számára. 

Vagy néha gúnyolok főid szint satyrában, 
'S Horatzot követem egyűgyúbb voltában. 

Te Homert azomban készülhetsz el hadni, 
'S Poemában nékünk Istvánt elől adni. 

A' karfáknál álván tapsolok Hazáddal, 
Kit ditsőiteni fogsz ezen munkáddal. 

2. Drága kedves Barátom (Szombati Józsefhez) 

Hive vagy Barátom a' Magyar Strophának, 
Öregebb Gyöngyösi verselő módjának, 
Betsűlvén érdemét Kemény Jánosának, 
'S tsak végre bádjattabb szép Cupidojának. 

15 Teleki Domokos (1773—1798) költő, író, természettudós, a tár-
saság egyik szervező tagja. 
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Jártál te is vélném Helicon hantjára, 
'S If jantan danoltál István kotájára, 
Még szemed nem vetéd Apollo fiára, 
Fel áldozván magad Eskuláj nyomára. 

Minap mindnyájunkról keményen Ítéltél, 
'S Gyöngyösihez képest maszlagoknak véltél, 
'S Ámbár egy Poetat előtted szemléltél, 
Epigrammajátol még sem igen féltél; 

Mert nem rég meg tudván őtet gyógyítani, 
El lankadt erejét ismét ujjitani, 
Bátrabban merhetted szegényt boszszantani, 
Tudván hogy ellened nem fog fel állani. 

Így a' vitéz Jantsár szakáttsa verését 
Könnyebben szenvedi, mint mások ütését, 
Minthogy meg gondolja használó főzését, 
'S általa testének erőre kelését. 

De noha magamat Gyöngyösihez semmi 
Nem merném barátom ! fognak mások lenni 
A'kiket Czéhébe bé lehetne venni; 
'S fel találásokra nem kell meszsze menni. 

Van Teleki Lászlónk, szegény Batsányival, 
Erdődink, Arankánk, ditső Szilágyival, 
Gvadányi Josefünk, Paulinus Palival 
Gunyolo Faludink, Tudós Révaival. 

Még sokakat tudnék ezekhez számlálni, 
Kik ő velek szembe merhetnének álni, 
Noha négyes rithmust nem szoktak próbálni, 
'S ujjabb Gyöngyösivel két hangra sem szálni. 

Ha pedig tekintnéd munkáiknak tárját, 
Mellyel fel oldozván balgatagság zárját, 
A' józanabb észnek terjesztik határját, 
Gyöngyösinek talám nem keresnéd párját. 

Hogy még is kedvesebb légyen vitatása 
Mostani költőknek, imé háládása 
Gyógyult Barátodnak, 's bár tsekélly adása, 
Őrőkős szivének hozzád hodolása. 
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3. Ének 
1. 

Szálongo gondjaim, 
Keserves bajaim, 
Hagyjatok nyugodni, 
Csendesen álmodni. 

2. 
Eleget szenvedtem 
Sorsai verekedtem, 
Kellene vidulni 
Szivembek, 's ujjulni. 

3. 
Sokat nem kivánok 
Hálókat nem szövők 
Fénylő tisztségekre, 
'S tündér egyebekre. 

4. 
Nem ingerel Mársnak 
Bár hivna is társnak 
Harsogo nótája, 
'S Laurus koronája. 

5. 
Nem háborgattatom, 
'S békével halhatom. 
Ha fuv trombitája, 
'S nem vonsz vér pállyája. 

6. 
Amor sem unszol már, 
Mert ötven nyolczra já r 
Életem forgása, 
'S Hűl vérem mozgása. 

7. 
Nálam szükségé vál, 
És tsak alkuból ál, 
Nem tud hát sérteni, 
4S mély sebben ejteni. 

8. 
Tsak meg nyugodhatnám, 
És ne hányattatnám 
Csekélly értékembe, 
'S más egyéb ügyembe. 

9. 
birna más várókat, 
'S terjedt határokat, 
Nem fogvám salynálni, 
'S pompáját kárpálni.16 

10. 
Ha leszen mit ennem, 
'S máshoz nem kell mennem 
Sullyos koldulásra, 
Nints ok busulásra. 

11. 
Musáknak tejével, 
Pipátskám füstjével 
Tudok mulatozni, 
'S az észnek áldozni. 

12. 
Ezt ha meg nyerhetem, 
A' többit meg vetem. 
Vajha már meg volna! 
Búról szám nem szólna. 

13. 
Vígan éldegelnék 
'S rozsátskát is szednék, 
Várván ki múlásra 
Mint vég sétálásra. 

16 Fekete a 2. sz. versének „Paulinus Palival" kitételéhez a követ-
kezőket jegyezte: „Ányos Pál Paulinus vala és tsak a ' kár hogy 
tovább nem élt." Aranka a levél kézhez vétele után a levélre jegyezte: 
„Az Ivid. Szerelem Könyvéből a Gyűjteményben meg vágynák ezek: 
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4. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

Méltoságos Groff Generali Ur, 
Drága kedves N[a]gy[ságo]s Uram! 

Szinte oda levék. Alig hiszem, még mostis hogy vagyok. 
Quam prope furra Regna Proserpina Vidimus, et judicantem 
Aearum ! Szinte keze csokolására menék a kormos Proserpi-
na kis aszszonnak, a csendes Árnyékok boldog országába. 
Ma veszem legelsőbe tollamat kezembe: és szerentsés va-
gyok hogy a' N[agy]sád tiszteletére cselekedhetem. Nya-
vallyás korombannis nagy mulattságomra és örömömre volt 
azonban a' N[agy]sád Pünkösd Hava 17dikén hozzám eresz-
tett, és már beteges állapotomban vett Uri Levele; és annak 
sorait meg édesitő szép Elméssége. Utinam! Vajha azok a 
szép, azok az életet megédesítő erek, meg nem fogynának! 
A'mit N[agy]sádban nagyörömmel és csudálkozásssal látok 
magamnak is kívánnám azta' szerentsét. Egyszermászszor, 
és ollykor olykor, nem tagadhatom, hogy érzem énis kegyes 
pillantásait annak az Isten-Aszszonnak a'ki a' belső és külső 
erekbe a' tüzet és elevenséget önti: de igen ritkán, igen rö-
viden! Ha mikor mi kicsint dolgozhatomis, megvallom, 
nehezen jutok hozzá. És félek hogy a' munka bűze megne 
érezzék, és az izzattság meg ne lássék rajta. Éppen megbete-
gülésem előtt tettem volt két próbát esmét, mellyekkel 
N[agy]sádnak ezennel udvarlok, az egyiket a' N[agy]sád 
jo Baráttyának, a' nagy Gazda gr [off] Bethlen Lászlónak;17 

a' más egy válasz N[eme]s Magyar Országra egy nálam csak 
hírében esméretes Versszerző Aszszonnak Vályi Klárának 

I. k. ötödik elégiája, kilencedik, 15-dik 
II. k. 6-dik, 10-dik Elég. 

III. к. 7-dik Elégiája. Gr. Fekete. Válaszoltam 6 Jul. 799." Pau-
linus = pálos rendi szerzetes. 

17 Bethlen László (1751—1814) alispán, majd főispán, királyi 
tanácsos. 
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hozzám küldött Levelére. Most olygyenge a' fejem, hogy 
egyébbel nemis udvarolhatok. A' Társaságról se tudok most 
semmitis, hanem reménlem fogja N[agy]sád tisztelő Levelét 
venni. Ajánlom magamat N[agy]sád Kegyességeibe és örö-
kös alázatos Tisztelettel vagyok Nagysádnak alázatos szol-
gája 

M[aros]Vásárhely 2. Jul. 799. 

Aranka György 

Egy Nagy Gazdának 

Te, kit magosb Sorsra emelt 
Jo Szerencse kegyelme, 

Szép Elméknek tején nevelt 
Uri nemes Szép Elme! 

Mért engeded, hogy Egeknek 
Annyi szép Ajándéka, 

Légyen nemtelen terheknek 
Prédául martaléka? 

Azért élni, hogy csak éllyünk, 
Ez a' köz nép Ínsége; 

Falat, bástyát hogy emellyünk 
A' bátorság szüksége. 

Vad él azért hogy éhségnek 
Nyilt torkát bé dughassa, 

's Nyakánnfüggő más ínségnek 
Csapását elbírhassa. 

Embernek jo mezőtskéjét 
Barázdákra szántani, 

Nyájjainak ki fejt tejét 
Édes Sajtá oltani ; 

Mezeiről asztagokkal 
Hogy csürit karimázza, 

Juhainak lágy gyapjokkal 
Legelőit ruházza, 

Hogy cserepes Házainak 
Meszsze lássék teteje, 

És irigy szomszédjainak 
Olvadjon rá epéje; 
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Pompás kertye terméseit 
s Hogy dicsérje szépsége, 

És gondjai tövisseit 
Potollya dicsössége. 

De mind ez, 's más száz gondokkal 
Magát mikor bádgyasztya 

's Éjjel nappal ujj gondokkal 
Az életit fárasztya: 

A'mit csinál egy oktalan 
Állat csak azt csinállya 

Más formába: minduntalan 
Hogy ő magát táplállya. 

Szegény ha csak arra jutott , 
Elég hogy legyen mára . 

Gazdagabb ha nyitott utot, 
Hogy jusson Honapjára . 

És kivált ha Gyermekinek 
Sorsát megjobbíthatta 

's Élet folyo Szükséginek 
Árját elfordíthatta. 

Mind ezért mikor fárad 
Napról napra nő dolga, 

Terhe rajta mint viz árad, 
's Éjjel nappal csak Szolga 

Mind ezekkel csak egyet nyér, 
Hogy maga 's világ rabja : 

Boldogságot pedig az ér : 
Ki Szabad 's maga Ura. 

Gondjai közt hogy ha kinek 
Van egy szabad Órája, 

's Közepette terheinek 
Megpendül vig nótája . 

X 

'Susi az Öttsinek 

Ugy tetszik hogy esztendeje 
A'mi olta nem látlak 

El apad a' Barna teje 
Sziv szakadva mig várlak. 
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X 

Válasz 

Ha elfogy a ' Barna teje 
Bogáréval szolgálhatsz, 

's Hogy ne legyen esztendeje 
Ma estvére el várhatsz. 

5. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M [aros]Vásárhely 6. Jul. 799. 
Méltoságos Groff Ur, 

Kedves Barátom! 

Nagysád ugy parancsollya : azért engedelmeskedem. Nem 
terhelem N[agy]sádat Titulussaival. Egy barátságos Levél, 
nem Diplomatikus munka: azért ártatlanul ment lehet a' 
Titulusok szorgos megadása nélkülis. Ellenben költsönben 
azt kivánom N[agy]sádtol énis: hogy Nékem csak Te han-
gonn irjon; és a' Nagy Tekintetű Ur, esedezem 's hasonlo 
szókkal, mellyek a' Baráttság szikráit megoltogattyák, 
engemet méltóztassék megkimélleni. 

A' tegnap estvéli postával volt szerencsém N[agy]sádnak 
ujj becses Levelét venni Nap és hely nélkül; a ' Társaság 
számára melléje zárt 20 forintokkal; melyeket közelebb bé 
fogok adni és mutatni: addigis a' köz Jo nevében alázatosan 
köszönök. 

Parancsol N[agy]sád hogy tudósítsam: hogy bé küldött 
Munkáiban az Ovidius Szerelem Mesterségének, és orvos-
lásának meg vagyon egészsz fordítása. Meg nézvén azért 
N[agy]sád Munkáit ugy találom, hogy nevezett Munkájá-
ból Ovidiusnak csak ezek vágynák meg: 

az I könyvből az Vik, IXik és XV. Ének 
a' II könyvből a' VIdik és Xdik Ének és 
a' Illdikbol a' Vlldik, több nincsen. 
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Én most gyógyulván fel, éppen a' közelébbi postával irtam 
N[agy]sádnak. Ugy tetszik, hogy a' hideg forroságaitol 
még nem egészszen hült volt ki akkor a' fejem. Csudálnám 
ha nem éppen azokat a' Verseket küldöttem esmét meg 
N[agy]sádnak, mellyeket az előtt közlöttem volt. Engedjen 
meg N[agy]sád erőtlenségemnek! Hogy többé ugy ne jár-
jak; méltóztassék azoknak a' Darabotskáknak, mellyeket 
megküldöttem, Lajstromát megküldeni. Hadd tudjam mi 
mentki: mi nem? Én az én hitván verseimmel ugy vagyok: 
mint az Anya a' Leányaival. A'hányszor meg nézem ügye-
sen: mindenkor hibát találok bennek: és jobbitgatom. Ezért 
nem bánom részszerént azta' Hibámat: hogy némellyikét 
másodszoris megküldöttem. Talám fog N[agy]sád benne 
valami jobbítást látni. Sőt azt gondolom: hogy megkénék 
küldenem, mikor esmét jobbítani fogok rajta. Nagysádnak 
mint Philosophusnak, és Barátomnak irom; azért hogy 
vegyen példát rola! 

A' N[agy]sád szép Elméjének három ujj Remekét, gyö-
nyörűséggel olvasom. A' Grof Teleki László Ur szép Elmé-
jének örvendek. Annak az Urnák Nagy Tudománya és 
Széles Litteraturája régen esméretes előttem; de hogy az 
Elme piatszán ugy jelent meg elsőbenis, mind diadalmas; 
ki a' borostyánt mások, sőt Attya felettis megérdemelye : ez 
nagy ujjság előttem. Ki mondhatatlanul kívánom látni azta' 
szép Munkát. Könyörgök N[agy]sádnak tegye aztaz öröme 
nékem, és le íratván, első postán küldje bé. Szabadé egy két 
Jegyzést tennem N[agy]sád Verseire? 

Lírámat. Miért nem Lantomat v. Kobzomat? 
Mellyt pro Mellyet. Nem szabad! Miért nem? Remeked-

ben mellyet utobbszor mutattál. 
Ki ju tha tna - érdemére. Talám jobb: érhetne. 
Apád. Mért nem inkább Atyád? 

- Magunkat tehettyük - azaz Teleki Josefhez.18 Igaz 

18 Teleki József (1738—1796) konzervatív szemléletű író, költő. 
Gúnyverset írt Arankáról. 
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Hogy Gr [off] Fekete teheti hozzá magát igazán; de nemiilik 
hogy maga mondja magáról. Mert nagy Krisis alá veti magát. 

Mint a' kevély Sasot pro Sast. Nem szabad! Miért nem? 
Mint eme kevély Sast-

-vallani tartoznak pro meg vallani. Nem jo. Nem jobb 
volnaé? Megadni-

-le mondok hangzó Trombitának. Nem jo. Trombitárol. 
Ablativus kell. 

-Aszszonyok. Miért nem! A' Szépek v. Szépnem v. a' 
Szüzek-

A' Doctor Szombatinak irt versekre. Mikor N [agy]sád a ' 
mái versszerzőket, kiket Gyöngyösivel egybe hasonlít, elé 
számlállya: talám hibázik. Gyöngyösihez csak azokat lehet 
tenni kik vitézi Énekeketbirtak, v. fordítottak. Minémiiek a' 
Négy sorú vers írok között: Horváth Ádám Hunyadi Já-
nosba; Nagy Ferencz Hunyadi Lászlóba; Etédi Márton19 a 
Magyar Gyászba, és Dugonits András Ulysses Történeteibe ; 
vagy a'kik más lábon irtak, minémüek Generalis Gr. Fekete 
Generalis] Gr. Gvadányi és Szálkái. 

A'mi az elsőket nézi: jol indultak azt tartom a' Négy sorú 
versekkel. Mert magossan versbe Vitézi Éneket lehetetlen 
irai: hanem vagy ollyan Strófákban: vagy Hexameterekben. 
De az ő Lelkek a' Gyöngyösi Leikénél sokkal kissebb volt. 

A'mi a' másod rendbélieket nézi: Elsőben azokban a' 
Versek nemeiben, mellyeket ezek irtak; a' Gyöngyösi Dicsös-
ségéhez közelíteni lehetetlen. Nem alkalmatosok a' Magoss 
énekre. Innen Gr. Gvadányi és Szálkái mint comicusok 
szerencséjeket tették: de nem mint Gyöngyösik. Gr. Fekete 
leg közelébb járt ama Szűzbe: de soha meg nem fogja a' 
világ szeretni. Az a' cserélt cadentiákkal irt Versek neme: 
igen szerencsétlen követése volta Franczia versnek. A' Femi-
nus Verseknek egy Syllabával legalább kurtábbaknak kellett 

19 Etédi Márton, költő, színdarabíró, adatai ismeretlenek, esetleg 
azonos a korábban Pesten tanult erdélyi orvostanhallgató Soós Már-
tonnal, aki 1799-ben már Désen orvos, a nyelvművelő társaság tagja. 
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volna lenni. Doctor Szombati Urat köszöntöm: és véle 
tartok. 

Az Ének végül legszebb. De ha N[agy]sád egy szép és 
Elmés Éneket látni akar, nézze meg Csokonait. A' Lantra 
ollyan Vers Szerzőt nemigen tartok. Nem tudom meg 
vagyoné N[agy]sádnál a'mire czélozok. 

Ide teszem: 
(Következik a Jo barátném, panaszkodol kezdetű, későbbi 
kötetekben Válasz Vályi Klárához címmel közölt költemény.) 

Már Senekára! A' Nagysád megjegyzési igen hellyesek. 
Én még azt teszem hozzájok. Hogy közönségesen a ' régi 
Levél irokban, és nevezetesen Senekában az a' hiba: hogy 
egy egy közhelyet (Locus Communist) el évesznek, р. o. 
Munkásság, Baráttság, 'sat. 'S azt nyúzzák. Innen Quod-
libettel, nemigaz állatásokkal tellyesek írásaik. De a' czél 
a' lévén, hogy mind a ' Görög, mind a' Deák Classicusok 
lassan lassan magyarra, és tiszta jo magyarsággal fordíttas-
sanak: hogy ebben az ember példáját adja a' szép és jo 
fordításnak és a' közönséggel azokat előreis megizeltesse, 
nem árt mindenikből próbát tenni rendibe. Mátyási vallyon 
hol vagyon? Ajánlom magamat alázatosan és vagyok örökös 

Tisztelettel 

Nagysádnak 
alázatos Szolgája 

Aranka György. 

6. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Drága kedves Barátom! 

Két nap kőzze vévén 2=k és 4= napján ezen Hónapnak 
hozzám bocsátott Leveleidet, mindenek előtt azon kezdem, 
hogy a Te hang mellett maradván, ugy Írjunk ezentúl egy-
másnak, mint hajdan a Romaiak. De előre meg mondom, 
hogy ha engem Nagyságolsz, én Téged kedves Barátom! 

16 l t 90/2—4 
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Méltoságolni foglak, minthogy ki tanultam, hogy Erdélly-
ben a Királyi Tábla Bíráinak ezen Titulus szokott járni. 

Most az első Leveleden kezdem feleletemet: Valóban tiszta 
szivből salynálom sullyos betegségedet, és tsak a ' vigasztal-
hat, hogy ismét helyre állott egésséged, mellynek állandó meg 
maradását továbbis óhajtóm a Múzsák és magam kedvéért. 
Jol teszed Barátom! hogy életed végső részébenis, magam-
ként virágokat szedni kívánsz mind Venus mind Apollo 
kertjéből. Az őrőmet vigasztalásul engedték az egek, hogy 
pállya futásunk általa édesülvén, számos testi lelki nyomorú-
ságinkat könnyebben tűrhessük. 

A' két vers darab Költőjének betsűletére vál, és nékem 
nagyon tetszett. Vajha az én gond nélkül való firkálásimis 
néked ugy tetszhetnének! de non est omnibus consessum ire 
Corinthum. Most a' másik Leveled czikkelyenként való 
feleléséhez lépek: 

A' meg küldött 20 forint azon pénz, a'mellyet esztendőn-
ként a' Társaságnak, mig élek, küldeni kivánok. 

Én ugy véltem, hogy Ovidius Szerelem mestersége fordí-
tásából egy részt már hozzátok küldöttem, de minthogy 
vélekedésem hibás, ezen egész el végzett Munkát, első alkal-
matossággal, mert Postán igen nagy volna a Pakettonnya 
(?), bé küldeni el nem mulatom. 

E Leveledbe kaptsolt versek, valaminthogy igen szépek, 
ugy nem duplicatái az elébbiekkel veiteknek. Szerentsés 
vagy, hogy Horatius tanítása szerént nem általlod a' Limae 
labort. Én magam csekélly firkálásirol tsak mint Gresset20 

mondhatom : 

Trop occupé pour abreger 
Trop paresseux pour corriger 
Je vous livre mes Reveries. — 

Grof Teleki László Munkáját meg nem küldhetem, mert 
kezemből ki bocsátását meg tiltotta. Titulusa ezen Mun-

20 Gresset, Jean Baptiste Louis (1709—1777) francia író, költő. 
t 
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kának: A' Vallás, Babona, és Hitetlenség. Nem kételkedem, 
hogy Erdéllybe menvén veled kedves Barátom! kőzleni 
fogja. Addig tsak azt mondhatom hogy ditséretemet való-
ban meg érdemli. Meg vallom, hogy én az Attyát, ámbátor 
Kálvin nyajának Pápája vala, soha se tudtam, nagy Poétá-
nak tartani. Tanult ember volt, de egy kevéssé az, a'mit a ' 
Frantziák Pedantnak neveznek. Jo verselés, hibátlan verse-
lés, jeles érdem: de még koránt sem Poesis. Én előttem 
ama vigyázatlanságokkal tellyes Chaulieu sokkal nagyobb 
Poéta, mint a' reguláris, Didacticus Boileau Despreaux. 
De gustibus non est disputandum: azt mondta Frideric 
l'unique. 

A' Verseimre tett Jegyzéseket nagyon köszönöm, és meg 
válván a' nyelv ellen történt hibáimat, azokat használni 
fogom jövendőre is. 

Ha Fekete, midőn a' Crisisben vett: magunkat tehetjük: 
irta, tsak magáról szollott volna: ezen Crisist meg érdem-
lené. De az egész Poetak seregjében magátis bé foglalván, 
talám bátran vitathatja, hogy a' jobbak kőzzűlők, úgy mint 
Poéták, s a mi tőbb Philosophicus Poéták, ama Jó verselő, 
Orthodoxus, Symbolicus Grof mellé magokat tehetik. Igen 
szép azomban Aranka Györgytől, hogy Teleki Josefet any-
nyira vitatja, leg alább Jó Szivének előttem nagy betsűletére 
vál. Én a'mint holta után Teleki Josefről Ítéltem, ugy szol-
lottam vele életébenis, sőt már ez előtt 40 Esztendővel ki 
katzagtam azon helytelen, srofokra vett, Frantzia Munká-
ját: Sur la feublesse des Esprits Forts, és nevettem a tőrpét, 
ki amaz oriások ellen fegyverkezésre ki kelt vala.''1 

Minekelőtte Szombatinak irott versem tzáfolására felel-
jek, azt kivánom kérdezni: hogy Aspasiánál egyben gyűlvén 
Athénás Bőltsei, és Szép Neme, vagy is a' leg válogatottabb-
társasága ezen Gőrőg Ország Parisának, vallyon nem ka-
czagták volna é ki azt, a'ki nem akarta volna, hogy Home-

21 Teleki József francia nyelvű művének pontos címe: Essai sur 
lafoiblesse des espritsforts (Voltaire és az enciklopédisták ellen hada-
kozó, a vallást védő könyv). Leyden, 1760. 

18* 
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rus mellé helyheztettessenek Pindarus, Sophocles, Euripi-
des, Eschilus, Menander, Theocritus, Anacreon, Sappho, 
és tőbb mások? ugy szinte Maecénás vatsoráinál, nem de 
reá támadtak volna é arra, a'ki Virgilius Pajtásinak nem 
akarta volna esmerni Horatiust, Varot, Gallust, Catullust 
Tibullust, Propertiust, Ovidiust 's a ' t? De hogyan fel hábo-
rodnának az Olaszok, ha el tiltatnának, hogy Tassohoz ne 
tegyék Ariostot, Petrarchat, Boccacciot, Machiavelt, 's a ' 
többi olasz íróit a XVÜ Századnak. Gli cinqve centisti. 
Nem szollok a' Francziákrol, mert azoknál valóban, Chau-
lieu gúnyoló Munkáiban, la Fontaine fabuláiban, nagyobb 
Poéták sok másokkal, mint Voltaire Henriássában. De maga 
a' Fernei Bőlts is, nem tsak Tragédiáiban, de más apróbb 
szerű vers költéseibenis, én előttem, sokkal remekebb Poéta, 
mint ama hires Epopeia költésében. 

Nem tartom tehát igaznak (:minthogy a' Poesis egy ollyas 
kert, a'mellyben többféle virágokat lehet teremteni, mellyek 
ha szépek egyaránt tetszhetnek:) hogy Gyöngyösihez, tsak 
a' négy sorú versben irt Poémák kőltői tétethetnek; sőt azt 
vélem, hogy ha élne, inkább látná magával egy karba tenni 
ama Socratica Philosophiával irott apróbb Munkáit tőbb 
mostani jo Poétáinknak, mint Horváth Ádámot ki vévén, 
minden heroicus Poéma Költőket, avagy Forditokat. Én 
előttem minden Munkában leg nagyobb vétek, az unalom 
szerzése ? 

Arról sem vagyok meg győzve, hogy tsak négy sorú 
Strophákban, vagy Hexameterekben (: mellyeket én az 
élő nyelvekből örömest ki irtanék:) lehessen magosan fel 
hato dolgokrol irni, és nemis kételkedem, hogy egy, két 
sorú versben irott poéma, ha mester kéztől iratna, minden 
eddig strophákkal Írottakat fel haladhatna. Egy nemzet 
sintsen, a'melly midőn Poesisa még bőltsőben vala, nem négy 
sorozott volna, hanem midőn nyelve jo karba jött, tsak 
hamar el hagyta a' stró pázást, és két hangái meg elégedett. 

A'mi azon vers keverését az én Pucellamnak vagy is 
Orleani Szüzemnek illeti: Horváth Ádám vala az, a'ki reá 
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bátorított. A' többi okait Elől-járo Beszédjében ézen For-
dításomnak elő számláltam. Altaljában pedig, a femminus 
Ritmusnak a Frantziákként egy syllabával hosszabbnak, 
nem rövidebbnek kellene lenni: de minthogy anyai nyel-
vűnkben nintsenek des e muets, mint a' Francziában, azért 
tsak arra határoztam a' Franczia Poesis követését, hogy a' 
Feminus rithmusokat vocalisokkal végezném. Ezen próbám 
magadtol drága kedves Barátom! helyben hagyatott, sőt 
érdem felett való ditsérések után követtetettis. A' vers keve-
rést könnyű lett volna az Orleani Szűzben el kerülni, de ugy 
tartom hogy Comicus Poemákban, a'millyen a ' Pucella, 
minthogy a' gunyolást segiti, ékességére vál a' Munkának. 

Most még Gyöngyösiről ki kell magyaráznom gondola-
tomat. Én tsak Kemény Jánosát tartom Epicum Poemának, 
és Murányi Vénusát, Kárikháját koránt se betsűlöm any-
nyira, mint Cupidoját, vagy Palinodiáját Szomorodott 
Magyar Országnak. Sőt ha az elsőbe nem keverte volna a' 
helytelen szentséget, ama Szép Mythológiával, Cupidoját 
in suo genere, még talám Kemény János eleibe tenném. 

Valamikor magyarságról kérdés lészen, meg hajtott fejjel 
fogom hibáim jegyzését el fogadni: de midőn Literaturában 
Gustusrol szo lészen, akkor non jurabo in verba Magistri. 
Emlékezzetek meg Uraim, hogy mikor a' Berlini Protestáns 
Ekklésiák, Gellert, Ramler, Klopstock, Vieland énekjeit 
kívánták Templomaikban jobb hangon zengtetni, a ' zsol-
táros sokaság ama Nagy Fridrikhez panaszra ment, és ő 
azt felelte: hogy az ő Religioja az emberség; azomban nem 
bánnya ha továbbis az Istennek olly roszsz verseket akarnak 
énekelni ( . . . ) 

Nálunkis lehetne ennek applicatioja. 
Csokonai Énekje szép: de meg vallom hogy egynéhány 

Énekemet nem tserélném vele; mert én azt szeretem, ha 
minden Munkában egy kis Socratica Philosophia találtatik. 

Senecarol meg egyzűnk: de ugyan azért jobb lett volna 
inkább Cicero Philosphicus Munkáin kezdeni a fordítás 
próbáit, р. o. De natura Deorum, De Divinatione. 
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De már Levelem Dissertatiová válik: azért végett vetek 
az haszontalan firkálásnak, 's téged szivemhez kaptsolván 
igaz sziwel vagyok 's leszek holtig 

Pesth. d. 21= Junii 1799. Tisztelőd hiv Barátod 

G. Fekete János 

P. S. Mátyási Pesten vagyon, és ha az Isten sorsomat, 
a'mint reménylem meg jobbítja, velem fogja életét tölteni. 

7. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M[aros]Vásárhely 3 Aug. 799. 
Kedves Barátom! 

És igy kedves Barátom! mivel Néked ugy tetszik, énis te: 
Teis te. A' Baráttság Lelke, a'mint tartom, meg volt bennünk 
egymáshoz eddigis; most csak formába üttyük: Szerencsét 
kívánok hozzá magunknak. Ha Senekának 's a ' régi Böl-
cseknek gondolkodások uttyán ereszteném elmémet ; némely 
Elme Szikráiban, mellyek az úgynevezett Köz helyeknek 
mezején termő apróságokban gyönyörködő Elméknek ele-
delekis, foglalatosságokis énis kereshetném a' beszéd czifra-
ságát; Fejtegethetném р. o. sorsunk külömbségén nézve 
eme régen nyúzott Jegyzést, hogy a' Baráttság vagy egyen-
lőket köt öszve, vagy egyenlőket csinál: De azona' cseme-
génn nem kapok. Jo Barátok közt vagy Ékesenn Szollás 
mutogatása; vagy gyengeség. Én már, mint Vályi Klárának 
irtam, jobb kezemen számlálom esztendeimet: és minek-
előtte a' Boldog Árnyékok társaságokba vitetem Hazám-
nak akarok szolgálni; a' közönséges esméreteket szaporí-
tani. A' Baráttságrol csak egy jegyzést teszek: melly magamra 
nézve szükséges. A' Baráttságnak, a'mint tapasztaltam, 
mint a' Szeretetnek nagy Mestersége a' Meg kímélés; őt 
vélekedésem szerént, mintegy a' hizelkedésigvalo Utánna 
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Járás. Ez pedig nemcsak a' Cselekedetekben hanem a' Szok-
bannis. Egyszóval legkisebb botránkoztatásnakis elkerülése. 
És éppen ebben a' részben nemtudom kedves Drága Bará-
tom, hogy szenvedheted el a ' vén embert. Nevelésem hibá-
jáé vagy Természetemé? igen érzem hogy durva vagyok; 
mások gorombaságnakis mondhattyák. Első gondolatomban 
nemtudom válogatni a' szot. Ezért első munkátskáimat soha 
nemis eresztem világra: hanem későn, és sok rostálás utánn. 
A' Levél pedig iratik és megyen első tűzzel: mintegy a' 
Levelekből és Szivböl foly; nem a' főből. Ebben a' részbenn 
nem vállalok magamért előtted kezességet. Rajtad áll, el-
türhetedé ? Én ugyan kerülni kivánom : de tartok tőle hogy 
már eddigis némely próbáit adtam; kivált utolso Levelem-
ben. Engedelmet kérek rola. Minekutánna postára tettem: 
azutánn emlékeztem némely faragatlan szókra. Talánn attól 
esett, hogy hamar; a'mint mondják, helybe válaszoltam. 

Ha hibáimat megengedheted és eltűrheted Barátom : tehát 
ezutánn nemfogunk egymástol semmit tartozkodni. Gon-
dolkodásunk módját és foglalatosságunk rendit egymással 
közleni fogjuk. Az enyim igen széles, az egészsz Litteraturára 
ki terjed: és mind arra, valami Nemzetemnek 's Hazámnak 
becsületére, 's Esméretei világának terjesztésére, és Hasznára 
szolgál. Megfogod látni. A' Vers szerzés nálam csak egyegy 
szerencsés pillanatnak munkája; melly mint a' villámlás jő 
és megyen. Mesterségében pedig és Mesterségének esmére-
tében, vén fejemhez képest, a'mint tapasztaltad, igen ifiu 
vagyok. 

Nem tudom Bárátom esméretes vágyé Göttingai Profes-
sornak Schlözernek22 egy betstelen tudós Munkájával Kri-
tische Samlungen zur Geschichte der Deutschen in Sieben-
bürgen. Ezt pénzért dolgozta, egy Kira Dicsina (?) a' Szászok 
mellett; a ' Magyarok ellen pedig, az egészsz Nemzeteken 

22 Schlözer, August Ludwig (1735—1809) a göttingai egyetem pro-
fesszora. Erdélyben széles körű vitát váltott ki Geschichte der Deut-
schen in Siebenbürgen című 1795-ben Göttingában kiadott műve, 
amelyben elfogultan írt az erdélyi magyarokról. 
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egy olyan Satyra, mellyet egy hazafi nehezen szenvedhet el. 
Erre Írogattam volt egy keveset, mellyben a ' fejit megakarta 
mosni. Én ezt, ha kedved találnád benne ki küldeném hogy 
lásd meg: millyen dolgokra ereszkedem, és hogy mérek 
ollyan hires tudós Göttingai emberrel a ' Históriába, régi-
ségekbe és Diplomatikába a' mezőre ki szállani. Ha a ' 
könyvet esméred, ha az e'félékbe kedvedet találod: add 
tudtomra. Most térek a' Leveledre: 

Gr [off] Teleki László Urat eddig csak Jo Szivéről, Nagy 
Hazafiságárol, és Litteraturában való igen széles Tudomá-
nyáról esmértem. Köszönöm, és igen köszönöm Barátom, 
hogy most egy negyedik oldalárol, a' Vers Szerzésben való 
szép és ritka Tehetségéről esmérteted megvelem. Az a' szép 
Ajándék kétség kivül nem rég kezdődött abbana' szép 
Elmében ki fejtődni. Világot kivánok neki! Ollyan világot 
millyen nagy Érdemét illeti! Ki mondhatatlanul szeretném, 
bárcsak egykét pár verset látni belőle. 

A' Szerelem Mesterségét nagy óhajtva várom; a' Gyűjte-
ményes Munkáidba elegyített szép darabok, nagy kívánságot 
gerjesztettek bennem. De mégis ne siess bé küldésekkel. 
Fdes kedves Barátom! Szenvedj el engemet. Magadis érzed 
egykis gyengességedet a' Magyar Nyelvben; és Magad a' 
Limára28 nemtermettél. Ez a ' hiba néma' Szép Elmék hanem 
az Urak hibája. Minden szép Ajándékid mellett, az Sors 
Tégedet Úrrá szült volt. A' Lima pedig durva nehéz munka. 
Azért igen szerencséltetem azta' gondolatodat, hogy a' szép 
Magyar és jo versszerző Mátyásit Magad mellé veszed. 
Segild a' Magyarságban kedves Barátom véle magadat. 
Mert a'mint azta' jo Urat ismérem meg érdemli Baráttsá-
godatis, Hiteledetis. 

A' Dr. Szombatinak irt verseidet nem czáfoltam K[edves] 
[Barátom] hanem, a' Baráttság Igasságával élvén, Jegyzé-
seket tettem réájok. Most veszem eszembe válaszodbol hogy 

23 Lima = kidolgozás, csiszoltság, stílus. 
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hibáztam. Jol irod, hogy a' Chefek, a' Fők, akármi vas ne-
mébe együvé illenek. De engemet a ' Bolondság elragadott 
volt Gyöngyösiről éppen az az Ítéletem Barátom a'mia' 
Tiéd. Hogy egy Epicumot csak négy Sorú versekbe vagy 
Hexameterekbe lehessen Magossan irni: azt irtam volt; 
és nem tetszik. Gyakran veszem elé, mikor ürességem vagyon 
a' Szüzödet Barátom! a' napokbanis vettem elé vagy két 
estve; és jutott eszembe mit irtam neked. Szinre mégis győ-
ződöm hogy az az cserélt vagy változtatott vers Nemeivel 
irt énekis fel emelkedhetik a' Magosságra. Csak kettőt 
jegyzek meg: Ugyan azonegy Énekben a' vers nemit a' 
Cserélésbe változtatod. Ugy vagyoné az az Eredetibenn? 
Szabadéaz? Másodszor. A' Periódus lehet akár kurta; akár 
hoszszu, és akár melly hoszszu; de vallyon nem szebben 
esnéké az Ének a' Verseknek illyen nemeivel Írattatván, ha 
a'hol végződik a' Periódus, t. i. a ' nagy, a' vers nemeis ott 
végződnék bé. Ez az apróság bennem nem csinál semmit; 
én mondhatom hogy minél figyelmesebben olvasom és több-
ször, az egész munka annál kedvesebb előttem; és már nem 
kezdek csudálkozni azokonn a'kik gyönyörűségeket nem 
talállyák benne. Mert ugy gondolom hogy az apróságokhoz 
szoktak, és ollyan neméhez a ' Versnek, mellyben a'hol 
kezdődik a' gondolat, ottis végződik. Még akarék N . Gr. 
Teleki Josef Ur Verseiről irni : de mind a' hely, mind az idő 
kicsiny. Mászszorrá tartom. Nem láttad volté azokat a' 
Verseit, mellyeket az enyimekröl irtvolt a' Szegény Ur? (? 
kimaradt Aranka szövegéből egy szó E. S.) Tudosits rola; 
ugy arrolis, micsoda Verseimet küldöttem meg és tarts 
Baráttságodba, a'ki különös Tisztelettel vagyok 

Drága kedves Barátom 
alázatos Szolgád 
Aranka György 

A' Leveled talám hibából 21dik Juny volt irva; én 30dik 
July vettem. 
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8. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 
\ 

M[aros]Vásárhely 16. Aug. 1799. 

Kedves Barátom! 

Által adtam volt már gondolataimat 
Az hiv papirossnak: hogy ujj válaszomat 

Vigye válaszadra. Nem volt egyéb hátra 
Hanem hogy azokat a' viaszsz el zárja. 

'Az árnyék fordul tát Délnek jelentette 
's Komus kis asztalom immár teritette; 

Csak nem csiklándotta inyem a ' várt falat: 
Mikor Nagyot csattan az ablakom alatt. 

Az ajtóm nem sokkalt azutánn megkoppan 
Nyilik, 's Bethlen László Barátunk ott toppan. 

Mit csinálsz Gyurka, kinek irsz? készüly, gyere velem. Jokor 
jöszsz barátom! az ételt mindjárt hozzák, parancsoly Lovaid 
irántis, addig töltsünk időt; nézd el Groff Feketénekis irtam, 
még pecsételetlen, nem adszé valamit hozzá? megolvassa, 
agysza pappirossat, le ül 's egybe folytába egynéhány ver-
setir; ne, zárd belé: 's mennyünk! Gyönyörű egypár Elme 
ez a ' Feketéjé 's Bethlené ! Énis meg próbálóm, és nem akar 
menni ; elhágy a' Vers Lelke ; folyamattyának vén csatornái 
megrevesedtek, mohosodtak. Az ebédet itt hagyok, 's a' 
szomszéd faluba egyderék Aszszonysághoz menénk ebédre, 
onnan estvére magához Bethlenhez Radnotra; a 'hol egy 
kevés napok alatt vele jo időt tölték 's aző nagy Gazdaságát 
csudáltam; 's annak tövissei között aző eleven szép elméjén 
bámultam. Vetegetők hogy jo lettvolna előre megirnunk 
Gr. Feketének hogy a' Lőrincz napi vásárra rándullyon 
Debreczenbe, 's magunkis mentünk volna ki addig, 's a' 
Baráttság karjai között töltöttünk volna egy néhány jo orát. 
Barátom! én bizonyos Határok külömbségének törvényes 
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meglátására 's kijárására megyek a' napokba esmét. Addigis 
kivántalok ölelni, és vagyok Kedves Barátom 

alázatos Szolgád 
Aranka György24 

9. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Kedves Barátom! 

Harmadik napján ezen Hónapnak hozzám bocsátott Le-
veledre nem kések felelni, annyival nagyobb örömmel, hogy 
el nyertem, a mit kívántam, tudniillik azt a nevezetet tőled, 
a melly engem kevélyebbé tészen, mint ama sokszor tsak 
érdemetleneket ruházó Titulusi a fel fuvalkodásnak. Meg 
vagyon közöttünk a régiektől kivánt egyenlőség, mert mind 
ketten nem tsak Magyar Nemes Embereknek, de nemesen 
gondolkodo Hazafiaknak is tarthatjuk magunkat. A Szo 
szaporításnak én még ama hires Ország Gyűlése alkalmatos-
ságával sem valék barátja, a mellytöl az én ujult magyaru-
lásom mind köntösre mind nyelvünkre nézve számoltatik. 
Az én időm számlálása már a bal kezemre is által mégyen, 
mert ötven nyoltzadik esztendejét veszéllyekkel töltött éle-
temnek ezen folyóval fogom végezni. A melly nap Hazám 
köntösét (: le tévén a 30 esztendeig hordott bugyogot:) tes-
temre ruháztam, énis szinte a tiedhez hasonlo fogadást tet-
tem, a mint azt a Múzsámnak irott verseimből láthattad, de 
holtomiglan mégis fogom tartani. Bal vélekedéssel vagy 
rólam, Kedves Barátom! ha azt tartod hogy kéméllést vagy 
hizelkedést kivánok barátimtol; de meg bántanál ha gon-

24 A levelet követi a Látogató című vers „jobbított" változata. 
A vers közlésétől eltekintettünk, minthogy napvilágot látott Aranka 
György: Elme játékai című kötetében (78 — 79.) „Grof Haller Sig-
mond urnák. Levél." címmel. 
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dolnád, hogy Leveleid nékem gorombáknak látszanak: Sze-
retem hibáim Jegyzését, és ha meg győzetem az ellenvetés 
igazságáról, ahoz képest mégis kivánom őket jobbítani. De 
régtől fogvást (: mint egyszer Grof Teleki Josefnek Pesth 
Vármegye Gyűlésében mondottam:) még a Romai Dalai 
Láma hibázhatatlanságában is kételkedvén, senki se kívánja 
tőlem hogy övében hidjek, mert magammal együtt az egész 
emberi Nemzetek[et] hibázhatonak tartom, onnét jön hogy 
nem mindjárt állok azok részére a kik engemet kárpálnak. 
Ezen vallás tételem után K[edves] B[arátom] a limae la-
bort25 bátran tsak remekjeid pallérozására határozhatod, 
nékem pedig magyarosan meg Írhatod gondolatidat, bizo-
nyos lévén arról, hogy ha őket helyben nem hagyom, szint 
olly szives egyenességgel ki fogom mondani gondolatimat 
rolok, és talám ma holnap a mi Levelezésünk az általis 
hasznára lészen Hazánknak, hogy két jo barát vetélkedései-
ből az igazat könnyebben ki fogja nyomozhatni. Cicero 
Atticussal nem valának mindenkor egy vélekedésben, si 
licet in parvis exemplis grandibus uti. 

Hogy nálad a vers Szerzést tsak Szerentsés pillantásnak 
mondod, jol tselekszed, mert tsak midön Apollo reánk 
pillant költhetünk jo verset, de az egész két Hazánkai azt ki-
vánom, hogy sok illyes villámlásid legyenek. Engedd meg 
hogy tsak azt tegyem még hozzá, hogy miolta Barátod 
Szegény regulái szerént pillantaszsz verseket, a harmónia 
Munkáidat még fel hatóbbakká teszi, a mint azt Prozessor] 
Haller Zsigmondnak26 irott gyönyörű verseid bizonyítják. 

A'mi engemet illet: fáradozásimnak tzélját minden Mun-
káimból könnyen által láthatod, ha azokat egy kis figyelme-
tességgel tetszett olvasni. Szent Sokrates Philosophiájának 
hive lévén, kívánnám Hazáinkban a józan észt és annak leg 
serényebb Szolgáját vagyis utmutatoját, a jámbor kételke-
dést közönségessebbé tenni, egyszersmind a bölts izlést vagyis 

25 „limae labor" = a csiszolási munka. 
2f „Prof. Haller Sigmond" = Haller Zsigmond ( + 1803). 
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a gustust a zsoltárok komor pólyáiból kifejteni. Ha az Isten, 
a mint reménylem, nyugovo helyembe viszsza tészen, akkor 
nagyobb fába vágom fejszémet, és azon leszek hogy Hazám 
történetit, az mohátsi veszedelemig Gibbon27 módjára le 
Írhassam. Ha fognakis lenni, a kik anyai nyelvünkre nézve 
munkámban hibátskáimat hajhásznak, reménylem, hogy a 
józanabb része Hazámnak még is ezen Históriámat inkább 
fogja kedvelleni, mint az eddig valókat. Imé a Szándékimrol 
kivánt Számadás. 

Schlőtzer Munkáját meg fogom szerezni, és igen Szivessen 
venni reá feleletedet. Midőn azon bolond könyv: Grosse 
Vahrieiten in einem kleinen Umfang an die Hungarns, irat-
tata, énis reá Németül feleltem, deki nem nyomtathattam a 
Palinodiámat. Ezt néked viszontag első alkalmatossággal be 
küldöm Erdéllybe, hogy lássad melly bátorsággal keltem 
volt ki már akkor Hoffman28 és a Consorok által piszkolt 
Hazánk mellett. 

Grof Teleki László maga kivánja néked azon ditső Mun-
káját mutatni, a mellyröl úgyis egy két versből lehetetlen 
ítélni, várd el tehát K[edves] B[arátom] Erdéllybe jövetelét. 

A Szerelem Mesterségemet, a fellyebb emiitett Német 
Munkámmal együtt, első jo alkalmatossággal kezedhez 
juttatni el nem mulatom. Mátyási már sok esztendőktől 
fogvást verseimnek, nem tsak leg főbb le iroja, de Aristar-
chusais, a nyelv ellen nem tám bé csúszandó hibáimnak: ha 
tehát a hajszál hasogatok, a Gallicismusokon kívül, mely-
lyeket egyszer mászszor szemre hánytanak, más egyéb apro 
hibátskákat találnak, ő az oka. De tudod K[edves] Barátom, 
hogy Hazánk még a nyelv dolgában sem egyez meg. Debre-

27 Gibbon Edward (1737—1794) angol történetíró, History of the 
Decline and Fall of the Roman Empire című főművének hat kötete 
1776 és 1788 között jelent meg. 

28 Nem tudni pontosan, hogy Hoffmann a göttingai egyetem 
növénytani professzora-e vagy Hoffmann Alajosról, a pesti egyetem 
német nyelv és irodalom professzoráról van-e szó, aki időnként cen-
zorként is működött? 
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cen vidéke Erdéllyben, Erdélly Magyar Ország Tisza men-
tében ( : a Dunaiakról nem szollok :) hibákat vadász. 

Ha azt mondám, hogy nem kívánnám verseimet mennél 
nagyobb tökélletességre hozni, de tsak ugy, hogy fáradság 
nélkül faragván versimet, nem akarnám őket azon iszonyú 
keleptzére vonni, a melly majd mindenkor kellemetességeket, 
zsoltáros nehézséggel rontja. Olvasd el kérlek K[edves] 
B[arátom] a Múzsámnak irott Levelemet, és az előljáró 
beszédjét költeményeimnek, de hideg vérrel olvasd el, és 
abból meg fogod látni Magyar poesisünkröl gondolatimat. 
Azoknak hive maradok mind addig, mig a ditső Társaság 
egy jo Magyar Prosodiát nem vet a sajtó alá. Ne véld kevély-
ségnek, de tsak a négy Mennyországomat sem adnám sok 
mások versekkel töltött Tomusaiért. Emlékezz meg ezen 
alkalmatossággal, hogy mi modon bántak a Berlini Criti-
cusok Vielandal (: Briefe über die neueste Literatur:) ez 
előtt 40 esztendővel: az ő Munkáik sajtokat takarnak, és 
Vieland most is ízléssel olvastatik. 

Örvendem hogy Gyöngyösiről gondolatink meg egyeznek: 
én nagy Tisztelője voltam, még minekelőtt Magyar nyerget 
tennék Apollo lovára, és leszekis holtomiglan; de koránt se 
vélem, hogy nem lehetne két faru versben egy fel ható, söt az 
eddig Írottakat felül haladó Epicum poemat irni, mert ö 
Kemény Jánossát négy faruval irta. Ugyan ezen meg gyö-
ződés birt arra, hogy Grof Teleki Lászlót ébreszteném egy 
illyen vers mértékben írandó Epopeára, és annak Herossául 
neki Botskai Istvánt ajánlanám. 
A'mi az Orleáni Szüzemet illeti: a tőled jegyzett hibátskák 

alig ha a le iroktol nem származnak; mert midőn Grof Gva-
dányi Josef kedves Pajtásomnak Szüzemet meg küldeném, 
azon Exemplárt szorosabb rostára vévén, egész verseket 
Munkámból ki hagyva találtam. Azomban olly nagyon meg 
vagyok győzve hogy az illyes vers keverés tsak gunyolo 
poemához illendő, hogy más egyébb költeményben minden-
kor helytelennek tartanám. Hogy pedig a hajszál hasogatok 
lássák, hogy két sorú versben is tudok fordítani, az Orleáni 
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Szüzemhez kaptsoltam Voltér Természet törvényéről négy 
részben irott poemáját, a melly illyen Metrumra vagyon 
véve, ugy mint minden egyébb vers firkáiisim. 

Ugyan azért, hogy sok esztendővel ezelőtt olvastam azon 
versét Grof Teleki Josefnek, mellyben azt mondja: Nem 
Aranka de arany volnál29 bámultam vitatásában jámborsá-
godat. 

Verseidből még semmit se küldöttéi kétszer, egyik boldog-
ságom szép munkáid birása. Én azolta egy pár Gvadánynak 
irott Levelen kivül semmit se koholtam. Ha reá érek, Arios-
tot fogom Magyarra, de duplás négy sorú Strophákba for-
dítani, mert azzal sem tartom Auctorom módját, a ki az 
ugy nevezett Stantzerekben irta Orlando Furiosoját. Mért 
ismét szint' ezen Munkát veszem fordításra, Aranka György, 
a ki az Originálist esméri, könnyen által fogja látni, mint 
Gvadányinak irám nem régen: 

Mert Szent Sokratesnek Philosophiája 
Régtől fogvást elmém tápláló tanyája. 

Hanyatló testemtől mig lelkem el nem vál 
Czélja Munkáimnak egyedül abból ál: 

Hogy tudjam Hazámmal a jót Ízleltetni, 
s Babona hályogját szeméről fejtetni. 

Grof Bethlen László kedves Barátomnak szolló feleletemet 
ide kaptsolom, tudván hogy általad hamarébb kezéhez jut . 
Tarts meg Szívességedben és arról meg légy győzve, hogy 
igazábban, mint én, senki se nem tisztel se nem szeret 

alázatos Szolgád 
Pesth, d. 221 Aug. 1799. G. Fekete 

U. I. Ujjságul tsak azt Írhatom, hogy az Ignationusok30 

viszsza hozása Hazánkban bizonyosnak tartatik. 

29 Idézet Teleki József Arankáról írt gúnyverséből való. 
30 „Ignationusok" = jezsuiták. 
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10. A R A N K A GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M [aros]Vásárhely 17dik Sept. 799. 

Kedves Drága Barátom! 

A' Nagyságos Királyi Táblától valami Határbeli Külömb-
ségeknek törvényes meg nézésekre 's ki járásokra ki küldet-
tetvén; 's annak alkalmatosságával 5. hetekig keringvén 
házamonkivül ; midőn tegnapelőtt haza verekedtem, nagy 
vigasztalásomra vettem kétrendbeli Leveledet. Aug. 22 
dikén és 5 dik 7 berben [szeptember] irtokat. A' Gr. Bethlen 
Lászlónak szollo szép Verseket azonnal elküldöttem. Szo-
kásom ellen a ' kedvem éppen igen megjött volt, hogy énis 
a' Musák nyelvénn válaszollyak Néked ; a' Szépség Lelke a ' 
friss Levegő Égtől elevenedett volt, bujaimat, gondjaimat 
felejtettem, 's a' Szépekkel való társalkodás tüzet adott volt: 
de válaszomat nem akartam halasztani; most pedig a' Pos-
tám igen megterhesedett ; 's háromnak a' nyakamonn lévő 
télnek közelítéséhez való alkalmaztatása, nem engedik hogy 
kedvemet tölthessem. És igy a' Hazánkat Nemzetünket 
Szerető Jo Egek 58 esztendőt engedtek Néked érni K[edves] 
Barátom! engedjenek még sokat, boldogabbakat! Láthasd 
szegény Hazánk és Nemzetünk boldogságát, virágzását 
egészsz fényibe! Énis ebbenn a' Hónapban töltöttem a' 62 
diket; nem meszsze vagyunk egy mástol. Én már a' jobb 
kezemenn számlálom: Te még a' bal kezedenn. Szép idő 
58 esztendő, annál szebb a' 62tő. De mi jot tehetünk? Ah 
Barátom megszégyenülök, valamikor eza' kérdés előmbe 
ötlődik. Nemis lehet semmi reménségem, ha még élnékis. 
Hogy tudnék valami jot csinálni? a'ki még aztse tudom, 
miért tétettem a' világ piattzára; mi a' Bestimungom,31 Sokat 
fecsegnek a' Bölcselkedő emberek, és lehet hogy magokat 

31 „Bestimung" = (itt:) elrendeltetés, küldetés. 
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vagy megnyugtattyák, vagy megcsallyák: de éngem nem 
csalnakmeg, és meg sem nyugtathatnak. Élek mint a' madár, 
mintegy egyágrol más ágra repdesek szüntelen az élet meze-
jén : és miért nem tudom. Ez az egészsz dolog előttem nagy 
éjtszakábann vagyon merülve. Elhagyomezta' setét gondo-
latot. A' nyelvbeli külömbségek iránt, a'melly szabadságot 
adsz: élek vele. Azt irod: — „mellytől (Ország Gyűlésétől) 
az én ujjult magyarulásom mind köntösre, mind nyelvünkre 
nézve számoltatik, — A'mi nyelvünk szerént Erdélyben! / 
Számol és számoltatik a' Számadó szolga: számláltatik az 
idő esztendő és pénz? / Magyarulást nem mondjuk, hanem 
Magyarság vagy Magyarodás. Más Tekintet következik: 
A' Haza Történeteit meg irni a' Mohácsi Veszedelemig és 
Gibbon tollával — ! Megvallom el vesztem a' látásomat azon 
a' nagy mezőnn. Nem tudom nemes magad elszánását di-
csérjemé inkább, vagy bátorságodonn csudálkozzam. Bát-
rann Drága Nemes Barátom! írd Gibbon tollával, Fekete 
módjára; írd a' Mohácsi fekete napig: de próbáld meg elébb 
egykis idő szakaszonn magadat. Mindenekfelett ne siess véle. 
A'ki ma a' Magyar Történeteket megakarja irni, annak 
többet kell tudni Práynál32 's Katonánál;33 mert a' dolognak 
magának igen tisztának 's igaznak kell lenni; ugy a' Dátu-
moknakis; ebben a' részben reménlem elég erőss vagy. 
Azután Lélekkel kell irni: ebbenn bizonyos vagyok. írj, de 
ne siess az írással; esmét mondom. Ugy kezdj hozzá, hogy 
fáradtságod füstbe ne mennyen. A'mint szakaszszait a ' 
Munkának végezd: azokat tökélletesenn végezd bé és addki: 
mertaz ember élete bizontalan: és egéssége, kedve, szeren-
cséje változando. Csak erre kérlek. 

32 Pray György (1723—1801) történetíró, a magyar kritikai törté-
netírás megalapítója. 

33 Katona István (1732—1811) jezsuita történész, egyetemi tanár, 
megírta a magyarság történetét a XIX. század elejéig. Szintézisre 
törekedett. 

17 i t 9 0 / 2 - 4 
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Schlözerre tett jegyzéseimet, ha az a'kinek ki adtam volt, 
addig hazajő, a' Szfent] Mihály napi Debreczeni Vásárra 
ki küldöm, hogy által vigyék Néked. Ha elé nem jöne, más 
alkalmatosságot fogokvárni. 

Költeményes Munkáidnak eleibe tett szép és Tudós Elmél-
kedésedet Barátom, ugy gondolom hogy jo volna a' Társaság 
Munkáiba közönségessé tenni. A'mint én épültem olvasásá-
ból, ugy másoknakis reménlem Tanításokra szolgálna. 

Bocskait egy Epicumba, vagy Vitézi Énekben megírni 
Szép Gondolat! A'mi ujj Szép Elménk és Nagy Vers Szer-
zőnk, nemes tehettségeit meg kisértheti rajta. Egy Teleki 
Josef Fiához illő munka! 

Szégyenlve kell megvallanom, hogy Ariostot nemolvas-
hatom: olaszul nem tudok; nevelésem fogyatkozása ezis a ' 
többivel; németül 's Francziáulis nagy koromba tanultam 
meg. Nagy jo Nevét hallottam, mindörökké vágyom látni. 
Fordítsd Kedves Barátom ! Az Egek áldjanak meg, és adja-
nak Néked Erőt, életet reája. De ezzel siess, hadd legyen 
azaz örömöm és láthassam. 

Szegény Világosodás! Kevés ideig tarta a ' Te napod, és 
fekete ruhák indultak bé vonni a' Te fel derült Egedet! 
Végy vigasztalást Barátom. Nem éjtszaka, csak sötét fellegek 
és majdon el múlnak. Meg gondoltam hogy nem leszsz a ' 
tiszta fény tartós: mert igen heves volt. A' gyenge emberek-
nek szemei mi köztünk emberek között nem hamar szok-
ják meg a ' világosság fénnyit. Mennyi zavart nem okozta-
nak a' Világ és Erkölts felforditására. Joltévők lesznek ezeka' 
Setéttség rövid orái, és rövid ideig tartok. Nem mennyen le, 
csak fellegbe borul a' Napfénye. 

Én, kedves Barátom! most ha akarod tudni hogy mit 
csinálok: Írhatom hogy semmit se csinálok. Ollyan szeren-
csés állapotba tettem a' külsökreis és belsökreis magamat: 
hogy mintegy függetlenségben, érzéketlenségbenn vagyok. 
Közelébb való czélom Nemzetünk, Nyelvünk Világa, érde-
mének esmértetése: mellette az arra szolgálo mindenféle 
meszsze ki terjedett Virágos és gyönyörűségekkel tellyes 
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mezők. Mert ugy gondolom azta' Tárgyotis, mint egy mive-
letlen, vagy félig mivelt tágas mezőt, és lakást; mellyekbenn 
v. alkalmatlan, vagy erőmfelett való, vagy éppen csúnya 
helyekis vágynák imitt amott a' Virágos mezők és kies 
ligetek között: ezeknek világokat emelni szeretem; és a'melly 
gyönyörűséget belőllek veszek, azt emezekkel való kínló-
dással kissebbiteni, keseríteni, bolondságnak tartom. Mesz-
szére veszek azoknak tisztításokra utókat, és a' bölcs ter-
mészetre bizom a' többit. Midőn ezeknek szélibe hoszszába 
való visgálósokbann foglalatoskodom, decouverteketái te-
szek a' Történetekben, a' Diplomatikában, a' Nyelv Mes-
terségekben, a' Philosophiábann, a' Morálbann; és a ' Nagy 
Természetnek végére mehettem és mintegy circulusba, egy-
másba került bölcs utait nyomozva, azokat csudálom. Az 
emberi gyengeségeket ugy nézem mint a Természet Esmére-
tében (Naturális Históriában), a' csúnya állatokat és mérges 
füveket, vagy a' Természet Tudományábann (a' Physikában) 
a' Jelenéseket: mint tiszta Jelentéseket. Az emberi nemben és 
Igazgatások rendiben való változásokat: mint a' Természet 
folyásában lévő változásokat. A' Nagy Természet Rendinek 
folyása változásiknak alája vagyunk vettetve, egy ollyan 
törvénnyel, mellyben a' Nap és éjj : a ' Nyár és Tél, Ősz és 
Tavasz megnern szűnnek. De meghidd Barátom hogy annak 
a' kicsiny fellegsötéttséginek, melly a ' szabadgondolkodás 
napját bé borítani készülni láttatik inkább örülök: mint 
annak a' zűrzavar úgynevezett Szabadságnak, mellyha to-
vább terjedettvolna Hazánkat, Constitutionkat fel fordítani; 
és minden függésnek lánczait el szagatván, az emberséges 
embereknek nyakát a guilletinra tenni; a' roszsz akarat 
pedig fel emelni készült. Azomban változhatatlanul vagyok 
Kedves Barátom 

alázatos Szolgád 
Aranka György 

34 „decouvertek" = felfedezések, feltárások. 

18* 
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11. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Pest 1799. X. 9. 
Kedves drága Barátom! 

Semmi mentséggel nem élek később felelésem miatt, mert 
a ' barátság azt hozza magával, hogy meg légy győzve, bár 
ne tudd is miből állanak, hogy kellett lenni akadályoknak, 
a'mellyek ezen levelemet hátrálták. 

Bethlen Barátunknak szollo levelem' hozzá utasitását 
köszönöm; sajnálván hogy a' szépekkel való társalkodásod 
által fel lobbant tüzedet, a'melly már sok remeket szült, 
nem használtad vers faragásra. Szerentsések vagytok ti. 
Erdélyiek, mert nálatok a' Szép Nem még tud magyarul, 
és meg nem veti Hazája nyelvét; nem tsekélly ősztőn ez a' 
jo Munka költésére, de mi tőle meg vagyunk fosztva. 

Viszontagolom a' hoszszu élet kívánását, a'mellyet én 
magamra nézve nem nagy vágyódással kivánok. A' költe-
ményes munkáimból tőbb helyt, de kivált a' halálról írott 
verseimből meg láthattad ezen tárgyról gondolkodásom 
módját. Ha az Isten valahogy viszsza tészen Foti Házats-
kámba, magyarra fordítván ezen verseit a' Franczia Poétá-
nak, reá faragtatom őket a' Frontispiciumra :35 

Las désperer et de me pleindre 
De l'Amour, des grands, et du sort, 

C'est ici que j 'a t tens la mort, 
Sans la desirer ni la creindre 

(Aranka kezével mellé irva:) 
A' kétségben esést s panaszt 

szerentsére, 
Nagyokra megunván 's szerelem 

tüzére, 
A' jo! tévő Halált csendesen 

itt várom, 
És ugy: hogy sem félem, se pedig 

kivánom. 

35 „Frontispicium" = homlokzat. 



Dokumentum All 

Ha lehetne az el intéző örök Valósággal alkudni, tsak 
azt kívánnám tőle ki nyerni, hogy mig élek az öt érzékeny-
ségeim és tsekélly eszem mivolta nékem fen tartassanak. 

Azon kérdésre, hogy mi jót tettünk? én talán maga meg 
hitségét érdeklő bátorsággal ezt felelem: mind azt a'mi 
környülállásainkra nézve tőlünk ki telhetett. Tudom, hogy 
ha ellenségim a' hadak piarczárol el nem nyomtanak volna, 
hogy ma gamat gyermekségemtől fogvást mesterségem tanu-
lásában gyakorolván, a' természettől azon meg nem ret-
tenhető bátorsággal meg ajándékoztatva lévén, a'melly 
egyedül a' vezért a' köz katonátol vitézségre nézve külöm-
bözteti, hasznossan szolgálhattam volna. Még most is pirulás 
nélkül Szemébe nézhetek azoknak, a'kik velem szolgáltak, 
a'nélkül, hogy alatsonyság vádjától félnem kellessék. 

Utóbb Hazámnak bennem helyheztetett bizodalmával 
nem tsak viszsza nem éltem, de azt tellyes tehetséggel, mint 
igaz hazafi hasznára fordítani igyekeztem. Más Valláson 
levő Polgár társaim ügyét minden modon jobbítani, a' főidet 
mivelő népét könnyebbíteni iparkodtam, ha a'ki menetel 
nem mindenkor virágoztattais szándékimat, ha a ' Magyar-
ban még fenn állo Tatár irigység érdemlett jutalmamtol néha 
meg fosztott is; az első pontra Ovidiussal felelek; — carcat 
successibus opto. 

Qvisquis ab eventu facta notanda putat. — a' másodikára 
azt mondom, hogy szivem meg nyugtatásában találtam leg 
főbb jutalmát fáradozásimnak. 

Miolta pedig ezekbőlis ki vonván magamat, egyedül a ' 
Múzsáknak áldozom, melly haszonnal? azt ítélje meg a ' 
jövendő Század, midőn az irigység hideg hamvaimra már 
nem fog rohanni; talám azt fogja leg alább rolammondani, 
hogy a' homálly ellen alkalmas bátorsággal harczoltam. 

Ami előtted Barátom ! éjtszakába borulva vagyon a' talám 
mindnyájunk előtt is kárpit alá vonatott, a'mellyet néha 
egy kevéssé fel emelni, de egészen fel vonni soha sem lehet, 
de a'mi földi boldogságunkra nemis szükséges. Erről Philo-
sophiámat majd tsak nem minden munkátskámbol, leg 
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világossabban pedig B[áró] Vay Miklós36 Ötsémnek versben 
irott Leveleimből meg láthatod. 

A ' nyelv ellen tett és általad fel jegyzett hibáimat meg 
fogom jobbítani, és oktatásod jövendőre is használni el 
nem mulatom. 

Hogy ha még el sűl a' Szándékom Hazánk Történetei irása 
eránt, ne busulj hogy valami eddig arról Íratott, annak egy-
ben vételéből ki ne fogjam a' valót nyomozni, nemis kíván-
ván ezen munkámból egyébb érdemet, hanem a'melly a' 
tárgyaknak igazabb világosságba tételéből, és talán jobb 
Philosophiával való le rajzolásából származhat, magamnak 
tulajdonítani. Számtalan Könyvekben meg találod mind azt 
el szórva a'mit Gibbon mester kézzel egybe szedett ; leszek é 
én olly szerentsés, hogy ezen remek példát tudjam követni, 
azt az idő fogjameg mutatni; azomban hogy ha el készül 
ezen munka, te leszel első Birája, és nem tsak a' Nyelv ellen 
történhető botlásimnak támogatoja. Ki fog é pedig ezen 
munka életemben adattathatni, vagy kéntelen lészen több 
más Franczia és egyébb firkálásaimmal halálomra várni; 
az a' környülállásoktól függ. 

De futuris contingentibus non datur determinata Veritas. 
Óhajtva elvárom Schlőtzerről tett Jegyzéseidet, mert go-

rombasági kőzt még is sok igazat mond О Kegyelme. 
Költeményes Munkáim Elől-járo beszédjével, ugy mint 

mindennel a'mit néked küldöttem, a ' ditső Társaság mint 
maga sajátjával bánhatik; tsak azon esedezem (: mert a ' le 
írok sok helyt az én magam őnnőn hibáit szaporították:) 
hogy ha hol a' nyelv ellen hibát találsz, azt meg jobbítani 
ne terheltessél a' ki adásban; miolta bé kűldém már sok 
aproságot magamis jobbítottam. 

Ha valaki, hát Grof Teleki László képes Botskait epicum 
poemára venni, és előre bizonyos vagyok hogy a' poéma jo 
lészen. 

36 A Vay Miklós (1756—1824) generálishoz írott versek nem vol-
tak a levélhez mellékelve. 
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Ariosto fordítása két esztendőt kíván, ha élünk kezedhez 
fog jutni. Voltér Pucellája Orlando Furioso olvasásábol 
támadott, és a'mint irám, az Olaszokmost is azt mondják: 
II divino Ariosto. Kár hogy a' maga nyelvében nem olvas-
hatod; igyekszem azomban hogy meg tartván erejét, és 
különös gúnyolása módját az eredeti munkámnak, inkább 
boszszantsam a' hajszál hasogatokat, mint a' józan észt. 

A'melly hir téged Barátom! a'világosodásrol azon bőlts 
és Szép elmélkedésekre vezérlett, ámbátor minden hir mon-
dok által tele torokkal hirdettetik, még eddig tsak hir, mert 
a' Magyar Tanátshoz a ' setétség Jantsársága fel állításától 
nem érkezett parantsolat. 

Tán a' józan észnek használó szelei 
Erősebbek lévén, mint sem fellegjei 

Komor babonának, azokat meg győzik, 
'S Más vidékre hajtván tőlünk el mellőzik. 

Mély gyökeret vertek Joseph virágjai, 
'S Bár iparkodnának Lojola kortársai 
Hogy őket ki irtsák Polgárink Szivéből, 

Csalánt hintvén rájok homálly üregjéből 
Egy könnyen nem hoznák, vetném(?) hervadásra, 
Mert ezen virágok nagy Szaporodásra, 

Jutván záporjoknak ellent állanának, 
'S Ifjaink Szivében ujj tavaszt várnának. 

Irigyleném, ha hiv barátod nem volnék, azon Szerentsés 
kőrnyűlállásidat, a'mellyek által mindenféle függéstől maga-
dat fel Szabadítván, tsak a ' Múzsáknak élhetsz. Vajha énis 
olly szerentsés lehetnék! de még sok viz fog a' Dunánelfolyni, 
ha tsak tsudák nem tőrténnek, azon ideig, mellyben Barátod 

Foti hajlékjába ismét viszsza térvén, 
'S Ottan az idejét tanulásra mérvén 

Tsak magának élhet tudós tunyaságba 
'S Ha mulatást kiván, leli gazdagságba. 

Le irtam ezen vágyásimat a' Foti lakásomrol kőit kesergő 
Énekemben, a'mellyet Költeményes Munkáimban, könnyen 
fel találhatsz. 
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A'mit bölts fáradozásidrol mondaszsz, az annyiból en-
gemetis illet, mert szint' az a ' czélja minden iparkodásimnak, 
és ha te nehezebb, én könnyebb utat választunk annak el 
érésére, tsak onnét jőn, hogy erőnket is tehetségűnk rugóit 
esmérjük; egy bányász aranyat és ama tsak ónat, de azért 
mind a' kettő hasznos bányász. 

További okoskodásodnak értem kútfejét. Ehez tsak nem 
hasonlot fogsz találni a Múzsámnak irott Levélben; hogy 
pedig énis néha napján talám vakmerő kézzel fel kívántam 
emelni egy tsutsát azon kárpitnak, melly a ' természet titkait 
fel nem szentelt szemek előtt rejti; azt néked fellyebb emii-
tett B[áro] Vay Miklós Őtsémnek irott Levelem megfogja 
bizonyítani. Én a' leg hasznossabbnak és a ' leg bőltsebbnek 
tartom mindent a természetre bizni, a'melly midőn egy helyt 
ront más helyt épit, és az ő czirkalmas útjában változhatat-
l a n t forgatja a ' történeteknek jelenését. Őtet! vagy physicus, 
vagy morális munkáiban hátrálni, vagy segíteni ha ki kíván-
ná, bolond gombát evett volna. Szerentsés azon ember, a'ki 
se le verni, sem el ragadni nem hagyván magát a' kedvetlen, 
vagy kellemes kőrnyőlállásoktol, e'főldi pállyafutását virá-
gokkal hinti, és a' jövendőtől nem tudván rettenni; élete-
végét mintegy mély álmot gondolhattya magának, a'melly-
ből ha fel ébredne, tsak jobbra ébredne, mint az a'mellynek 
álma véget vetett, de a'ki a ' leg hoszszabb álmot sem tartja 
Szerentsétlenségnek. Vallyon mikor Szerentsésebb az ember, 
mint midőn alszik, 's álmodások nyugodalmát nem hábo-
rítják? Élj egésségben és szeresd 

hiv barátod 
G[roff] Fekete. 
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12. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M [áros]Vásárhely 27. oct. 799. 

Kedves Barátom! 

Lélekkel, Bölcsességgel tellyes ujjabb Leveled meg eleve-
nítette bennem el alélt érzékenységimet. Fel ébred bennem a' 
Lélek; de árnyai gyengék. Meg kezdettek erőtelenedni akkor 

Mikor az el éltem hatvan két kikelet, 
Fejemre már hozott egy örökös Telet; 

Barázdákkal sima homlokom' szántotta ; 
Ki nézökbenn Élet tüzit meg oltotta; 

Az Őrlőknek csontvár falai gyengülnek; 
A' Hangnak töltséres csői süketülnek; 

Érzékenységimet a' szép nem ébreszti; 
's Gondolatom Elme uttyait téveszti. 

Szép Gondolatidat nem követvén nyomokba, legalább 
majmolom. Ide teszem a' Szép Franczia verseknek magyar 
értelmeket 

Las de esperer, et de me plaindre 
De L'Amour, des Grands et du Sort 

C'est ici que j 'a t tans la mort 
Sans le desirer, ni la craindre. 

A' kéttségben egészt, 's 
panaszt a ' Sorsra 

's Szerelemre unván; 's a ' kevély Nagyokra: 
Ugy, hogy sem nem félem, se pedig 

kivánom; 
A' joltevő Halált csendesenn itt 

várom. 

Bölcsességgel irásod minden pontyaiban meg rakott 
Levelednek Rendit nem tartom szükségesnek követni. Meg-
engeded hogy azokat részszerént leczkeül, részszerént uta-
sításul vegyem. 

A' Schlözerre tett Jegyzéseket venni fogod; még ezelőtt 
két héttel Krasznán lakó igen nagy igyekezetü Ifjú jo Bará-
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tómnak Cserei Farkasnak37 adtam kezébe, olly móddal: 
hogy Neked küldje által Pestre; mellyet fogadott. Ha kinek 
mutatod, azon kérlek, hogy szerzőit halgasd el. Kivált-
képpen nem bánnám, ha B[áro] Pronai Sándor38 Ur látná: 
de ugy hogy rólam tellyességgel semmit ne tudjon. Szeret-
ném Jegyzéseitis réá venni. 

A' napokban részszerént koborolván, részszerént rosz-
szullévén semmim nincsen egyéb ujjságom mellyel udvaroly-
lyak: hanemegy ártatlan hajadon Szűznek, mint ártatlan 
de ugy nevezett Szeretőmnek irt gondolatom. Ide teszem. 

Menny el lassú Postám! Hogy annak mondalak: 
Megbocsáss, ha talám véle megbántalak. 

Vén Postához, mint Te, 's a' küldő Uraság; 
Nemis illenék jol az Hebehurgyaság. 

Menny a' Gyönyörűség eleven Kertébe, 
Amaz Ártatlannak ártatlan kezébe; 

Annak a' Szent Bűnnek, az Ártatlanságnak 
Mint talám csak Illő, 's Tűrés Magzattyának, 

A' melly küszködések közt, hogy Istápja 
Sok nemes Sziveknek: nem vagyok Baráttya. 

Vidám nóták köztis szomorú hangot vát, 
Szivem, ollykor ollykor ha olly ártatlant lát: 

Ki annak Magát, hült kebelébe adja , 
's Az örömök édes Szavát nem fogadja. 

Tudod édes Postám, hogy kihez szántalak, 
Nem szükség hozzája hogy utasítsalak. 

Siess menni emez szelid Angyalokhoz, 
Talám Kétlenségből Szent Ártatlanokhoz. 

Tudod régi Százak melly hellyenn fel vették, 
s' A' Szelid Természet kebelébe tették, 

A' nagy Elefántok kővé vált fogokat 
És csudára méltó roppant nagy csontyokat, 

Mellyeket Harasztos északos Hegyei 
A' mint oldalokat olvaszto cseppjei 

37 Cserey Farkas, itj. (1773—1842) őrnagy, biológus, pedagógus, 
életének első felében sokat tett az erdélyi művelődésért. 

36 Prónay Sándor (1760—1839) művelt protestáns főúr, a történe-
lemben, a jogtudományban jártas. Hosszú évekig levelezett Aranká-
val. 
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A' mellette csergő Viznek mosogattyák 
Most világnak esmét viszszá adogattyák. 

Ti szerencsés Csontok! Kiknek ki jövése 
Mintegy a* Holtaknak Elevenedése: 

Légyetek boldogok! Mond meghogy sietek, 
Egy ujjabb életben hogy énis részt vegyek: 

Lábok eleibe, mint rabjok borulni: 
's Kegyelmek Sugári tüzétől ujjulni. 

Kedves Barátom 
Vagyok alázatos Szolgád 

Aranka György. 

13. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Kedves Barátom! 

Vévén 27kén az el mult hónapnak hozzám bocsátott 
Leveledet, tsak azt láttam ki belőle, hogy meg nem tsalat-
koztam szives barátságodban; mert nem érdemlett kegyes-
séggel ítélsz azon Levelemről, mellyre most felelsz. Csekélly 
valóban az én bölcsességem, és tsak az adhat elmélkedéseim-
nek néha valamelly apróbb érdemet, hogy ama nagy Könyv-
ben, mellyet Világnak nevezünk, bátor magam kárával is, 
serényen olvastam, és a'mi Századunk igaz Bőltsei nagy ré-
szével még fiatal koromban társalkodhattam. Talentomim 
gyengeségének tulajdonítsd, ha illy Mesterek alatt többre 
nem mentem, vagy is sorsom mostohaságának, 

Ezen oskola tanított 
Nem minden fénylőt tsudálni, 

Melly gyengébbeket kábított, 
'S Vallást Tudományt rostálni. 

Socrat kételkedő módját 
Midőn kivánom követni, 

A' hol elmém igazat lát 
Szokott tőlem betsűltetni. 

Látván nálam Kristus képét, 
Nem régen egy Pap kérdezte: 
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'S Furtsa szemeket réám vét, 
Nagysád! mi végre szerezte? 

Mondám: Papok Martirjának 
Jelesbb helye hol lehetne? 

Mint annál, ki Hazájának 
Papjaitol üldöztetne? 

A' Pap pirult orczájában, 
Mint midőn Júdás vádolta 

Az ártatlant Jersálmában, 
Avagy Anitus koholta 

Socratesnek el vesztését, 
'S mindjárt fordítván tréfára 

Ama szemtelen kérdését, 
Készül el bucsuzására. 

Én sem követem Leveledet Barátom! minden pontjai-
ban, mert tsak szivem vezéreli pennám, midőn néked irok, 
és átaljában azt tartom, hogy mennél könnyebben foly a' 
Levél, annál nagyobb annak érdeme. Ugyan azért mi Férj-
fiak, bár tanultak legyünk, nem tudunk olly gyönyörű 
együgyűséggel levelezni, mint a' Szép Nem. Sevigné Asz-
szonyságnak Levelei, még eddigis a' Francziák által, el 
érhetetlen remekeknek tartatnak. Nem győzőm meg vallom 
eleget tsudálni szint ezen okbol Cicero Familiáris Episto-
láit. 

A Menangianábol küldött Franczia versek általad tett 
szép fordítása éppen jókor érkezett, mert ugy látszik, hogy 
rövid idő múlván el hagyom Pestnek poros avagy sáros 
utszáit, és Foti Hajlékomban fogok lakhatni; millyen légyen 
Grof Bethlen László Kedves Ötsémnek 1792-ben irott Leve-
lemből meg láthatod ; benne vagyon ezen Levélis a kezednél 
lévő Költeményeim számában. Reménylem, hogy engem 
Foton meg fogsz látogatni, és edgyik Juristitiumodat velem 
ottan tölteni. 

Mint Horáczal Virgil Tibur vidékében, 
Mi is okoskodjunk barátság keblében. 
Pompátlan ebéddel tudván elégedni, 
Jo borbul szükséget nem fogunk szenvedni. 
Leszen vén Somlyai Falernum helyében, 
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Mellyt Horacz akárhogy dicsérjen versében, 
Enyimet kostolván, jobbnak nem tartana, 
S Mecénás torkára méltónak mondana. 
Driadesek között kies erdőtskémben 
Együtt sétálgatván nem akadunk kémben. 
S Gondoltunk váltván látom meg ifjadni 
Meg vénült Múzsánkat s rémekre fakadni. 
Estve felé kertem sűrű gesztenyéssét 
Serényen megjárván utolso főzését, 
Terhellett gyomrunknak fogjuk könnyebbítni, 
S Egeket bámulván álmunkat készitni. 
Néha vadászatban töltvén napjainkat, 
Nyul után fut tat juk virgoncz agarinkat. 
Vagy foglyot vizslával hajhászván bokorba, 
Haza térvén erőnk ujjitjuk jó borba. 
Békével hagynak itt busito gondjaink, 
S Távol lesznek tőlünk alatsony Nagygyaink; 
Mert hiv barátságnak őriző kárpitja 
Életünknek módját előttünk borítja. 

Vártam várom Schlötzerről tett Jegyzéseidet, és azokat 
akaratad szerént B[áro] Pronay Sándor mégis fogja látni. 
Én is Grof Bethlen Gergely,39 vagy is azon Magyar Orvos40 

által, a ki vele járt, be küldöttem volt neked, és a ditsö Tár-
saságnak (melynek egy nem a szokott Titoknokja által irott 
Levelét nem rég vettem) Ovidius Artis Amatoria és Reme-
diorum Amoris általam lett magyarázását, és igy minden, 
eddig egybe szedett munkáim nálad meg leszek. Ariostonak 
első Énekjét már el végeztem, de bezzeg még 45 vagyon 
hátra, azon különös ötön kivül, a mellyek Orlandoja be 
fejezésének tartanak. Minekelőtte tovább mennék, meg 
biráltattam ezen első Ének fordítását azokkal, a kik itten 
egyaránt jol tudják a két nyelvet. Ezek voltak B[aró] Pod-

30 Bethlen Gergely (1760—1816) kamarás, guberniumi titkár, 
a nagyenyedi kollégium főgondnoka. Göttingában tanult. Szín-
darabot és egy történelmi művet írt. 

40 „Magyar orvos" = Gyarmathi Sámuel (1751—1830) orvos, 
nyelvész, a Bethlen fiúk nevelője Erdélyben. A nyelvművelő társaság 
legismertebb nyelvész tagja. 
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maniczky Josef,41 G[rof] Barkotzy Ferencz,42 Somsits Lázár 
Bátyám és43 Dr. Szombati Josef Urak. A Quatroviratus 
nagyon meg elégedett fordításommal, és folytatására báto-
rított. Ha vagy három esztendő múlván (mert alkalmasint 
annyi idő kelletik hozzá) elkészül a munka, Néked és a 
ditső Társaságnak azt is be fogom nyújtani. 

A Szűz Szeretődnek irott verseid gyönyörűek, és kétséges 
vagyok ha őket bámuljam e inkább, avagy azt hogy illy 
remek Postának, bár Anacreon idejéhez közelget, szeretője 
Szűz maradhatott. 

Nagy, tudod, barátom! a versek halalma 
S Általok nem ritka Szerzők diadalma. 
Enis hajdan nékik sokszor köszönhettem, 
Szép nemünk kegyelmét s néha meg ejthettem 
Versekkel Kedvesem, ámbár hánykolodna, 
S Szentségre, mint tiéd, keményen vágyódna. 
Orfeus lirája fákat tántzoltatott, 
S Jámbor szelidségét vadakban hozhatott. 
Vagyon Poétákban, a mint Naso mondja, 
Istenségre hatás s Cupido főbb gondja 
Hogy Ditsőitői boldogulhassanak, 
S Venusnak nyájánál bérre juthassanak. 
Bizonytalan azért Szüzed szüzessége, 
S Bár ellent állottis ekkorig Szentségbe 
Tsak gyakran olvasson illy kies verseket, 
Ovidban fog keresni például Szenteket. 

De hadjuk a gunyolást, és szóljunk ama feleletéről P . . . n 
Vármegyének, mellyben a sürübb hit változtatás okait 
jegyzi. Több más helytelenségek között azt mondja: hogy 
egyik oka a Protestánsoknak a Papistákkal mind Falunkban 

41 Podmaniczky József (1756—1823) királyi tanácsos, kamarás, 
főispán. Emlékiratokat hagyott hátra. 

42 Barkótzi (Barkoczy) Ferenc (+1816) Pest megyei adminisztrá-
tor, majd kamarás, titkos tanácsos. 

43 Somsits (Somssich) Lázár (+1807) Helytartósági titkár, Zala 
megye követe, több tudós társaság tagja. Latin nyelvű ódákat írt. 
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mind Városokban való együtt lakása társalkodása ; másik a 
Szerzetesek, kivált Jesuiták el törlése; harmadik hogy az 
Universitasokban a világi Professorok által, el rontatván 
a néminemű pápista nevelése Szegény Piaristáknak, az 
Ifjak annak helyében Deismusra, Indifferentismusra, és 
Libertinismusra vezéreltetnek etc. Erre egy valaki az ide 
kaptsolt Epigrammát tsinálta, mellyet egy más valaki 
Deákra fordított: 

Epigramma 

azon kérdésre, mellyet olly bölts józansággal ki fejezett 
P . . . n Vármegye : 

Kérded: hogy Pápista, le rúgván vallását, 
Mért szokott olly könnyen máshoz által menni? 
Azért, mert minden vak kész nyereséget lát, 
Vakból hogyha lehet fél semüvé lenni. 

Cur Capitolinis nova spretis sacra sequantur 
Jam crebi Cives? territe Mysta rogas: 
In promtu causa est; Sacra te Lux! poscimus omnes, 
Ex caelo luscus quilibet esse cupit! 

Élj egésségben 
hiv barátod 

G[rof] Fekete 
Pesth, d.21a Nov. 1799. 

U. I. Egy szivedhez méltó jótéteményt tennél, Kedves 
Barátom! ha mint érdemes Titoknokja a Ditső Magyar 
Társaságnak, eszközleni méltóztatnád Erdélyben szegény 
Mátyási ki nyomtatott munkája el adását. Ebben mondot 
látván, ird meg az Exemplarok számát, és tüstént be fognak 
küldetni. Engemetis ezzel nagyon le köteleznél, mert ezen 
derék Ifjú, már egy darab időtől fogvást velem lakik, és 
sorsát az enyimhez kaptsolta. 
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14. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M [aros]Vásárhely December 3dikán 799. 

Kedves Barátom! 

A' nátha Hideg el zárt a' Szolgálattol, alkalmatlanná tett 
rendes dolgaim folytatására; 's nem vehetem magamnak 
semmi hasznát: megprobálom lassan fordulo eszemnek any-
nyi hasznát vehetemé? hogy Néked Írhassak. 

Grof Bethlen Gergely meg küldötte az Ovidius Szerelem 
Mesterségéről irt hozzá hasonlíthatatlan Énekeinek Ovidiusi 
Lélekkel lett fordítását, éppen az szolgál mostani házi rab-
ságomban mulattságomra 's gyönyörűségemre. A' Guber-
nátorunk régtől fogva erőtlenkedvén; 's olly veszedelmesen, 
hogy természeti hajlandósága ellen, tellyességgel mindenre 
való ügyeléstől elkellett magát vonni; az olta a ' Társaság 
Proppe nem tarthatott Gyűlést. Első Gyűléssel pedig öröm-
mel bé fogom azt a' Munkát mutatni: melly Nemzeti Nyel-
vünk örökké dicsőségére és Forditoja Elméjének, munkás-
ságának, 's Hazafi szeretetének bizonyságára fog szolgálni. 

Groff Bethlen Gergely szerentsésen igazitá dolgát. Meg-
békéllék a' Grófnéjával 15. ezer Magyar forintban 's a' Szép 
Grofnétolis el marada, és a' Felséges Udvar igen nehéz 
Ítéletének terheitőlis megszabadula. Már megyen esmét 
Bécsbe, Nagyságos Famíliája dolgaiba. Csak derék életre 
való ember a' mi Barátunk Groff Bethlen László. Mihelyt 
az Öttse reá bizta dolgát: mindjárt ment lett tőle. 

Gr [of] Teleki Domokos se roszszul forgodik. A' napok-
ban egy szép fia lőn a' Grófnéjának, Teleki Elek;44 Nagy 
Apja Gr [of] Kendeffi45 Elek nevére. Reggel vévén az izene-

44 Teleki Elek (1799-1866), Teleki Domokos ( + 1824) és Bethlen 
Júlia fia. 

45 Kendeffy (Kendefi) Elek (1757—1783) főispán, főkormányszéki 
tanácsos. 
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tet; a' jókedv meg pendítette az Ének húrját, és mindjárt 
délbe az alább irt Versekkel köszöntöttem. Az azután követ-
kezett Katalin és András Napok hitván apróság terméseitis 
ide teszem. Nem a' gondolat felségeiért vagy munkája érde-
meiért: hanem azért, hogy biztonságát adjam előtted annak; 
hogy abban a' Vers cserélés vagy elegyítés modjábanis, 
mellyről elébb gondolkodni se tudtam, a ' Te példád után 
Követője akarok lenni. 

Gr[of] Telekinek 

Az harmadik ösz embernek (november) 
Midőn szele bé álla 

's Avén kamasz Jupiternek 
Zuzmarázos szakálla 

Az elsőnek hig cseppjeit 
Hullattya köd szemekbe 

's Nap éltető melegeit 
Oltya a ' Természetbe : 

Az ártatlan kis Szerelmek (Gratiák) 
Mit csinálnak bujjokba? 

Mint a' lucskos kis egerek 
Szoktak bújni lyukokba; 

Hagyván a ' fonnyadt Erdőket 
's Virágtalan sik mezőket 
Nagy viczogva egy helyre 
Ülnek körül tűzhelyre, 
's Egyik lábok tévén alol 

Másikat szabadjába 
A' szebb köztök nagyonn dúdol 

's Fujdogallya magába: 
Vigadjatok Szép Szerelmek, 

Az Egeknek ujj kegyelmek 
Ma érkezett egy friss Gyermek 

Attya Mársnak Pajtása 
Annya Venus szép társa 
Maga Adonis mássá. 

Kis Szerelmek! vigadjatok 
Kellyetek fel karokra 

Száz örömök fakadjatok 
Olvasztó vig hangokra. 

18 и 90/2—4 
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Kis Telekinek Napjai, 
Mint kevély Duna habjai; 

Folyhassanak hoszszason 
Mint Attyáé, hasznoson! 

Ennek nyilo örömeit 
Tehesse állandóvá 

Uri Nevét 's Érdemeit 
Sok Százakig tartóvá! 

Időkig meg maradjon. 
Örömeid, mint Tengernek 

Föld övező karjai 
Határ nélkül terjedjenek, 

Ne légyenek partyai! 

Mara Katalinnak 

Szép Katalin Jeles napja 
Ma fel derült Nevednek 

Ösztöl őszre öröm Napja 
Légyen végig Éltednek 

Kegyes Egek Baráttságát 
Állandosonn nyerhesd meg 

A' Szerencse bokrosságát 
Mind annyiszor győzhesd meg. 

Uri Neved dicsősége 
Soha meg ne hervadjon 

Képed Angyali Szépsége 
Időkig meg maradjon 

Örömeid, mint Tengernek 
Föld övedzö karjai 

Határ nélkül terjedjenek 
Ne légyenek partyai! 

Ajtai Andrásnak,e 

Tél Hazáját, Sibériát kedvellő 
Feleki hideg szellő 
Szent Andrással kezet fogott 

's Hidegetis, de kedvetis okozott. 

*e Ajtai András — az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság tit-
kára 1794—1795-ben, majd rövid ideig Aranka lemondása után is. 
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Jertek azért Baráttyai 
Tarkás hajnak 's Érdemnek, 
Kivánnyátok : zöldellyenek 

Andrásnak szép napjai! 

Groff Dessőffi47 Urtol Fintárol vettem közelébb Levelet. 
Küldi vele a' Berzeviczi Gergely48 Munkáját a ' Magyar 
Országi Commerciumrol. Igen fundamentumos szép munka; 
jo logikával és Esméretekkel tellyes. Azonn a' Schlendrián 
nyelvenn, Deákul Íratott. Ezt az én Barátomnak, a jövendő-
beli Magyar Tucididesnek igen ajánlom! Szépen felfejti, 
és tisztánn megírja, hogy az Austriai Kereskedők, hogy 
tartyák zárva a' Magyar Kereskedés uttyait. A' dicsőséges 
fel tett czél tellyesitésében való gondolkodásaid közt Bará-
tom! emlékeztetni bátorkodom tégedet a' Nagyságos Grof 
Teleki Josef Ur Bibliothékájában a' Kornides Gyűjtemé-
nyeire. Nem tudom bé állitottaké Pestre Szirákrol ? A ' nyom-
tatott katalógusát annak a' Gyűjteménynek, ha meg nem 
volna, Pesten Budán könnyen meg lehet kapni. Azt, kivált 
a' végin, a'hol az ő kész Munkáinak 's Elmélkedéseinek rendi 
a ' Kéz írások között elé adatik, meg nézvén, által fogod 
látni mivel segítheted Magadat közülük. Gr [of] Teleki 
László jo Barátod: nincsen akadék. Az az ember már a' 
maga idejében mái modon gondolt, és tul van azokon a' 
Nagy apáink idejek beli Schlendriánokon hogy Attila 
Magyar volt, 's a ' Hunnyok Birodalmok Magyar Birodalom. 
Praynélis többet látott. Nem vallya kárát a Munkás ember 
a ' szemerkélésnek és gondolkodásnak. Vettedé észre, mi 
annak oka: hogy a' Magyar Királynak nintsenek ma Magyar 
Seregei, csak az Austriai Herczegnek, és a' szép Magyar 

47 Dessewffy (Dezsőfi) József (1771 — 1843) országgyűlési követ, 
több megye táblabírája. Verseket is írt, foglalkozott a magyar nyelv-
vel. Arankával több levelet váltott. 

48 Berzeviczi Gergely (1763—1822) a magyar felvilágosodás legki-
válóbb közgazdásza. Fö műve: „De industria et commercio Hungá-
riáé. Leutschoviae. 1797." 

49 Cornides (Kornides) Dániel (1732 — 1787) történetíró. Könyv-
tárát és kéziratait a Telekiék vásárolták meg. 

18* 
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Seregek csak Ausztriai Seregek? Ez nem régi dolog, csak a' 
mi Atyáink idejek beli, és a' jo bölcs Emberek nem vették 
észre. A Pragmatica Sanctioba nem néz és nem keres senki 
egyebet csak az Austriai Herczeg Aszszonyok Succestioját 
a ' fiak magvok szakadtán; és belé csuszot szép 's helyes 
titulussal reciproca Defensioja, és indissolubilis örökös nexussá 
is. Ennél fogva a' Monarchia egy testé lett, és a'mit a ' Nagy 
Császár Josef a Civilis Statusokra nézveis a' külömböző 
Országoknak véghez akart vinni: lassan lassan észre vehe-
tetlenül a' Katonai Rendre nézve véghez ment. Az egészsz 
vitézlő Sereg egy elegyedett testé lett, 's a' magyar nevezet 
és magyar test el enyészett. 

Váradrolis ujjságokat vettem. Ladislai Bielek50 Majores 
Hungarorum Pars 1. Pest 8. Attila életét irja meg és Antonii 
Szirmai51 Notitia Montium et Locorum Viniferorum Comi-
tatus Zempliniensis Casoviae 8. Gondold Barátom azén 
búmat? Ezeka jo Emberek még déákul irnak mind, a'mik 
éppen a' Magyart és Magyar Nemzetet illetik, a ' Magyar 
Kereskedésről, a' Tokai Bor Termő Hegyekről és a ' Magya-
rok Eleiről irván. Oh hogy az az elmés nyelvű Kis Aszszony 
a' Satyra, nem Barátom nékem a' jo Hazámfiainak Neveket 
ugyan megkimélleném; de azta' hagymázas valoságos furi-
áját azoknak, a'kiknek nem vallás dolgában, hanem Hazát 
Nemzetet illető dolgoban, deákul irnak inkább mint Magya-
rul, elevenen lefesteném. Élly kedves Barátom, és boldogul, 
szerencsésen; 's engedd meg hogy légyek mint eddig alázatos 
Szolgád 

Aranka György 
Az ujj, kivált Pesten kijövő könyveket, legalább tudósításo-
dat rolok, igen kérem. 

511 Bielek László (1744—1807) kegyesrendi pap, egyetemi tanár, 
a bölcselet professzora. 

51 Szirmay Antal ( + 1 8 1 2 ) Zempléni főjegyző, alispán, történetíró. 
Az említett mű címe : Notitia topographica politica i. comitatus Zemp-
léniensis; édita et indicibus provisa industria Martini Georgii Ková-
chich. Budae, 1803. 
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15. FEKETE JÁNOS LEVELE ARANKA GYÖRGYHÖZ 

Kedves Barátom! 

Harmadik December hozzám utasított Leveledre hogy 
olly későn felelek, a' Primas52 halálából reám hárolt bajok 
okozták, mert egy Joszágomat Arendába tartván, a ' Mara-
dékival a ' dolog még tsak utóbb Választott Birák által el 
végzendő czivakodásra jutott. De te se feleltél, Kedves Ba-
rátom! utolso Levelemre. Nálunk egynéhány hétig mulatott 
Grof Bethlen Gergely és László Báttyának hozván egy Leve-
lét, arra feleletemet bé is küldötte Erdélybe. Mulatásának 
oka a' Duna zajja vala, melly Bétsi útját vigasztalásomra 
hátrálta. Már ő bizonyossá tett, hogy Ovidius Szerelem 
Mestersége magyarázását kezedhez juttatta. Köszönvén 
arról kegyes Ítéletedet, azzal, mint minden egyebemmel, 
kérlek hogy ugy bánny mint sajátoddal. 

Nagyon sajnálom Grof Bánfi beteges voltát, de remény-
lem, hogy az őrők valóság, halála által, az őtet érdeme sze-
rént betsűlő Két Hazát meg nem fogja szomoritani, és további 
boldogitásoknak ezen egyik leg remekebb eszközét ismét meg 
fogja gyógyítani. 

Bethlen Gergely el beszéllette Báttya által eszkőzlőtt 
bilintsétől meg szabadulását. 

Szerentsés a' Kálvinista, 
Minthogy attól szabadulhat: 

De bezzeg szegény Pápista 
Igáján holtig busulhat. 

Mert Papok tudatlansága 
Hajdan roszszul értvén Szent Pált, 

Isten evő házassága, 
Tudod Sakramentommá vált, 

's Mint kényéi Papja kezébe 
Azzá lett, mi soha se volt, 

52 Batthyany József (1727 — 1799) 1776-tól esztergomi érsek, her-
cegprímás. 1778-tól bíboros. 
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így hirmondo jegyzésébe 
Thersitésből Herost koholt. 

Josef midőn meg engette, 
Hogy ki ki válaszszon Vallást, 

Kár hogy tőrvénnyé nem tette, 
Hogy Aszszonyt is vehessen mást. 

Ki maradt volna Pápista, 
így le rázhatván igáját? 

's Nem lett volna Kálvinista, 
Kása meg pergelvén száját? 

Nem lett volna igy 1790-ben a' Vallás eránt annyi Cziva-
kodás, mert a ' Nemességet ugy vélem nagyobb részszerént 
Protestánssá tette volna a' roszsz Feleségjeiknek száma. 

Grof Teleki Domokosnak irott verseid felette szépek, és 
meg mutattyák, hogy Helikon tejével táplálnak tégedet 
most is a' Múzsák. 

Valamint jo lónak, ugy vitéz embernek 
Hasznos 's örvendetes magzatját szemlélni; 

Tompákbol arannyat lám soha se vernek, 
Jotol hogy jo fajzik, tsak lehet remélni. 
Isten áldja tehát Domonkosnak Fiát. 

Legyen meg apjától esze bátorsága, 
Szeresse Hazáját Apjaként igazán, 

Ugy fog tűndőkleni Romai Grófsága; 
Ez a ' mint Apjának hiv barátja kiván. 

Én torkig Compromissumokba Transactiokba el merülve 
lévén, utolso Levelemtől fogvást egyebet nem tudtam ko-
holni, hanem a' Primás halálára az ide kaptsolt Magyar 
Epicediont a' Franczia Epitaphiumát. Ide rekesztem még 
azon kűlőnős érdemű verseit az én jo Mátyásimnak, a'me-
lyekkel Nevem Napját tisztelte. Nints ezeknek egyébb hi-
bája, hanem hogy hozzám vonszo szívessége által el ragad-
tatván, többet ditsért mint sem érdemlem. Az ujj Esztendőre 
is egy remek Munkát tsinált, de a' hoszszabb lévén, tsak 
Bethlen Gergely viszsza térésére halasztóm el küldését. 
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Azon leszek, hogy tőled emiitett Könyvét Berzeviczinek 
meg szerezzem. Ugy Grof Teleki Bibliothecáját, sok más 
Hazámban tudtomra lévő jeles Archivumokatis használni 
el nem mulatnám, ha egyszer olly szerentsés lehetnék, hogy 
még eddig tsak képzelt Munkámhoz foghassak. De hogy e' 
meg lehessen, még elébb nem tsak zavart házi dolgaimnak 
rendbe kelletik jőni, hanem Oriosto Orlando Furiosoja 
forditásánakis el végeződni; mert a'ki egyszerre sokba kap, 
keveset viszen tőkélletességre. 

Azonban, ha bátor valahogy tellyesithetnémis szándéko-
mat, abban magamat meg határoztam, hogy Hazám törté-
netit a' Mohátsi veszedelemmel végezzem. Ennek okát kőny-
nyen által fogod látni. 

Magyar Thucidides nem kivánok lenni, 
Mert sok fabulákkal töltötte Munkáját ; 

's Inkább Tacitusnak bőltsebb utján menni ; 
Gibbonnak követvén Philosophiáját. 

Valóban Ketske lábu pajtásom fel borzadott, hallván tőled, 
hogy még a' Magyar borrolis úgymint Attiláról, deákul Ír-
nak kortsosult Hazámfiai. Meg vagyok győzve, hogy tudós 
kezébe nyelvűnk mindenre alkalmatos, és hogy nékünk a' 
déákkal ugy kellene bánnunk, mint hajdan a' Romai Bőltsek 
a' Göröggel bántanak: 

De tán Totok voltak illyenek költői, 
Kik nyelvünk nem tudván, annak megvetői. 

Haragbolis pedig tőlők ki telhetett, 
Mert még Tótjainktól el nem felejtett 

Fejér lóért tőrtént főldjők el adása, 
'S Scytháktol hegyeknek lett nyájok tolása. 

Most is ellenségünk népe Sventibolknak, 
Hurkáiba kását mert szalonna helyt rak. 

Fülemile nyelvét a' bagoly utálja, 
'S Szint azért bőgése füleink rongálja. 

Élj egésségben. 

(Grof Fekete) 
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16. ARANKA GYÖRGY LEVELE FEKETE JÁNOSHOZ 

M [aros]Vásárhely 30 Xbr. [dec] 799. 

Kedves Barátom! 

Erőss, munkás Törvényszakasz vala ez; Sok jeles Urasá- . 
gok és Aszszonyságokis valánakitt: kik között régi Esmé-
rőim Barátaim ; vendégeltem őket másokkal, 's őkis másokis 
engemet : hirtelen el telék az idő ; mint szokott akkor, mikor 
jol telik. A' Baráttság ollyan hathatos immár Szivembe: 
hogy megkell nékie hodolnom. 

Legelsőbennis az 1800-at szerencséltetem Barátom! Mit 
kivánnyak Néked? A ' Jo Szivek Áldásáté? e' Nyomorúság; 
a' Tudományokété? ez Szegénység; a ' Becsület Tisztessége-
sekété? ez árnyék. Legyen Néked a' Te választásod szerént: 
áldjon meg Tégedet mind Pesten, mind Foltonn a' Magános-
ság, Csendesség és Nyugutt Sziv Áldása! Ujj esztendő aján-
dékába vedd, a'mi nékem legdrágább; az én gyenge tehett-
ségemnek némely ide zárt próbáit. 

Leveledbe elegyített Verseid hozzá hasonlíthatatlanok, 
mind Szived, mind Elméd Érdemeire. Ha Isten segit, fel-
tettem hogy Tiburod gyönyörűségeibe a ' jövő Nyáron részt-
vegyek. 

Reménlem hogy eddig Cserei Farkas megküldötte Schlö-
zerre tett Jegyzéseimet. Azt a' Munkámat a' Magyarságra 
nézve és némely Schlözerhez illő elme szikráiért küldöttem 
Barátom kezedbe. Mert a'mi a' Materiát nézi, abba hijjá-
nosnak találtam. Sok apróbb 's némely fontosabb dolgok-
banis, mikor ujjra meg rostáltam. Azért egészszen Cassál-
tamis, és ujjra dolgoztam; ezt pedig Néked küldöttem. Az 
ujj munkát fogom ki nyomtattatni. Mind azáltal mégis mind 
Magadnak, mind más akármelly érdemes Urnák jegyzését 
és ítéletét rola, igen kedvesenn venném. 

És igy már Ovidius Szerelem Mesterségével a' Te Szép 
Elmédnek minden gyönyörűségeit birom, az Orlando első 
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énekén kivül. Az Elmék Istene Segillyen,-hátra lévő részeire-
is. Köszönöm hogy jo Magyar és Nyelvünk szerető Barátad 
között B[aró] Podmaniczki Josef, Dr. Szombatfalvi (!) 
Josef,53 kiket esmérek, Gr [of] Barkoczi Ferencz és Somsits 
Lázár Urak neveikkel meg esmértettél. Óhajtanám azta' 
szerencsémet, hogy az utóbb Nevezeteketis esmérhetném. 

Az Érdemes Mátyási Ur régi esmérőm és Barátom.54 Hogy 
rola emlékezel és ajánlod; vigasztalásomra vagyon: mert 
abból meg győződöm hogy szereted. Külömben nálam semmi 
ajánlásra nintsen szüksége: parancsollyan velem mindenben. 
Itt a' könyvnek roszsz kelete van, kivált most. Nincsen 
köztünk itt több Uri Ház 5-6-nál mellynél a ' Magyar köny-
ven kapjanak. Mindazonáltal vagy 20-30-ig való példát ide 
küldhet; én jo emberre fogombizni; magampedig az Ura-
ságoknál ajánlója leszek. 

Már Barátom egy néhány próbáit az én csekély Elmémnek 
láttad. Kérlek gondold meg, 's vedd Mátyásinak is és némely 
más Jo Barátidnakis Elméjeket, hogy hát én ugyan ki merjeké 
azokkal a ' Magyar Nemzet eleibe állani? nem valioké gya-
lázatot ? 

Gr [of] Bethlen László és Gr [of] Kendeffi igen különösönn 
tisztelnek. 

53 Dr. Szombatfalvi József — Aranka tollhibája, lásd a Szombati 
József c. jegyzetet (14. sz.). 

51 Aranka Mátyásival is több levelet váltott. Mátyási Aranka érde-
meiről kiadott kötetében (Mátyási József Verseinek folytatása. Máso-
dik darab. Vátzon. 1798. 173—176.) többek között így emlékezik 
meg: „ . . .Arankáról szóll hát egyik História, / Ki Méltoságos Ur, 
mert itt Tábia' fia / Hivatala-szerént jól mondják fiának, / De más 
tekintetben hivhatom Atyának, / 'S méltán meg-illetné egy ditsérő 
é n e k ; / M e r t ö szivével-is meg-felel nevének, / Mint nemtsak jó 
ember, 's j ó Itélő-Biró, / Hanem jó Hazafi, j ó Magyar Vers-író / " — 
„ . . .Ez az a derék Ur, a'ki a veszélyben / Dölt Magyar nyelv' párt-
ját fel-fogta Erdélyben, / Mind maga eszével, mert tudós ember ez, / 
Mind a köz-erővel, mert társakat szerez, / Kikből, mihely gyűlik 
valami gazdaság, / Fel-áll egy Anya-nyelv mívelő Társaság, / Melly 
hazafiúi ditsőséges Szándék!" . . . 
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Ide teszek egy karácsonyi Ritmust — 's ebbe! 

Karácson Napját ha illem 
Jézus Születésére 

Benne a' Virtust inneplem 
Ennek tiszteletére. 

Mert öröktől fogva való 
Melly időbe kezdetik 

Az az ember; Nem halandó 
Hanem a ' Virtus és jo 
Midőn bennünk születik. 

Régi Idők mint példába 
Isten 's Ember formájába 

Mikor ezt bé pokálták, 
Az embert, 's Jot példázták. 

Mert csak a ' hol el kezdetett 
Emberiség's j o Magva 

Istenség csak ott született 
's Ott van Karácson Napja. 

Vége ugyan Dicséretek 
És Boldogság Mezeje: 

De azonban küszködések 
's Apro Szent az Eleje. 

Ölellek ezerszer és vagyok 
Kedves Barátom 

alázatos Szolgád 
Aranka György 

Holnapra hívtam Barátimat egykis vigiliára; hogy eztaz 
1799-et melly minket einem temetett, hanem megtartott; 
tisztességesen temessük el. Meg fogok emlékezni roladis. 


