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Néhány hónappal később még Csejtey Zsigmond jelentkezik,14 

majd alig néhány héttel az övé után megérkezik Ekeire Chernel Jób 
leánykérése is.15 Végül is ő nyeri el Magyary-Kossa Julianna kezét, s 
még abban az évben megtartják az esküvőt is.16 

Ezzel magyarázatot kapunk arra is, hogyan került a tömördi 
Chernel család levéltárába Magyary-Kossa József levelezésanyaga. 

Szerény adalék e két levél Bessenyei György testőréveinek esemény-
történetéhez, azonban ezzel is teljesebbé váltak az életéről eddig ismert 
adatok. 

PAPP JÁNO 

GALÁNTHAI GRÓF FEKETE JÁNOS ÉS 
AZ ERDÉLYI MAGYAR NYELVMÍVELŐ TÁRSASÁG 

Gróf Fekete János (1741 — 1803), a magyarországi 1790/91-es 
országgyűlésen azok között van, akik az egyház és a papság hatalmá-
nak a korlátozását kívánták és a magyar hadsereg felállításának a 
szorgalmazása mellett a magyar nyelv jogainak a visszaállítását óhaj-
tották. Nevét a közhangulatot visszatükröző, többnyire kéziratban 
terjedő pasqvillusok országosan ismertté tették. Mindezek a tényezők 
közrejátszottak abban, hogy a költőként is ismert Feketét 1794-ben 
az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság levélben kereste meg.1 

A társaság eljuttatta Feketéhez saját röipratait, amelyekből Fekete 
képet alkothatott magának az erdélyiek országos visszhangot kiváltó 
célkitűzéseiről. A külföldi nyelveket ismerő, franciás műveltségű gróf 
még ugyanabban az évben részletesen levélben2 fejti ki véleményét az 
erdélyi társaság művelődési programjáról. Örömmel üdvözli a maros-
vásárhelyi társaság megalakulásának hírét — s mint kiderül — kül-
földön szerzett tapasztalatai nyomán őt is foglalkoztatta egy társaság 
alapításának gondolata. A terv megvalósítását — mint írja — „tsak 
sorsom mostohasága hátráltatta . . . " ; az általa elképzelt, tizenként 
emberre méretezett társaság a haza földrajzának, történelmének a 

14 VaMLXIII . 4 .18. csomó; 1769. november 2. és 21. 
16 VaML XIII. 4. 20. csomó; Sopron, 1769. december 13. 
16 Kempelen В.: i.m. VII. 25. 
1 A levél elveszett (Fekete itt közölt, a társasághoz és ifj. Teleki 

Domokoshoz írott válaszlevelében hivatkozik a társaságtól kapott 
levélre!) 

2 MTA Kt. Régi és újabb írók 4. r. 72—73. sz. Néhai Galánthai 
Fekete János Magyar költői munkáji II. rész, 2—4. (kézirat). 
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megírásához hat éven keresztül gyűjtené az anyagot. E társaság 
tagjainak lenne a feladata, hogy hazai utazásaik során feljegyzzék 
a régi hagyományokat, összegyűjtsék az antikvitásokat. A társaság 
„minden fel jegyzésre méltót őszve szedne, s azután jeles munkáját ki 
adná . . ." Ennek feltétele Fekete szerint — 20.000 forint, „nem kevés 
költség" — amelyet egy néhány nagyobb birtokos adományaiból vél 
összegyűjthetónek. Ez azonban még csak terv — az erdélyiek terve 
viszont a gyakorlati megvalósulás stádiumába jutott új, kedvező fej-
lemény. Nem csoda, hogy az erdélyieknek küldött — feltehetően első 
— válaszlevelét eposzi „fordulattal" fejezi be: „Vajha az igaz Haza-
fiúság, nagy Urainkban annyira fel lobbanna, hogy a'mit majmozásra, 
erkőltsők romlására el szoktak vesztegetni, azt kedves Hazájok ditsői-
tésére, nyelvűnknek leg alább az Országnak határában kőzőnségesité-
sére fordítanák, és igy maradékink áldó háláadását érdemleni igye-
keznének!" 

Feltehetően ezzel a levélváltással kezdődik Fekete János és az Er-
délyi Magyar Nyelvmívelő Társaság bizonyítható kapcsolata. A kap-
csolatfelvételt azonban nem követi rögtön szoros együttműködés, ami 
részben azzal magyarázható, hogy életrajzírója szerint3 1792—1796 
között külföldön hosszan tartó utazásokat tett Fekete, de a társaság 
működése is — a Martinovics-féle összeesküvés felgöngyölítése idején 
— kétségessé vált. így az első levélben megígért kéziratok csak később 
„indulnak útnak" Pestről vagy Fótról, Erdélybe, akkor, amikor Feke-
tének sikerül szerezni nehezen olvasható kéziratainak másolására egy 
megfelelő embert, s amikor a politikai viszonyok valamelyest konszo-
lidálódnak. A postai „útvonal" ekkor sem veszélymentes, ezért az első 
küldeményeket — legyenek azok anyagiak, vagy szellemiek — (kéz-
iratok, levelek) személyek viszik-hozzák. Aranka György, a társaság 
titoknoka elküldte Feketének, mint számontartott tagnak a társaság 
első megjelent munkáját,4 amiből Fekete János láthatta a nehéz időben 
megkezedett munkának első kézzelfogható eredményét. A postai 
„szolgálatot" ifj. Teleki Domokos teljesíti, — akinek úgyis mint 
Teleki Sámuel erdélyi kancellár fiának, úgyis mint külföldi tudomá-
nyos társaságok tagjának — alkalma van gyakran útra kelni Maros-
vásárhely— Pest— Bécs között. 0 a legbiztosabb közvetítő az erdélyi 
és a magyarországi írók között. Ő továbbítja a társaság munkájáról 
szóló rövid terjedelmű körleveleket, röpiratokat is. ifj. Teleki Domokos 
aktívan részt vesz a társaság munkájában, s egyik legnagyobb segítsége 
Arankának a társaság népszerűsítésében. Azok, akik személyesen 
megismerik, joggal a jövő emberét látják benne, akinek képzettsége, 

3 Morvay Győző: Galánthai Gróf Fekete János (1741 — 1803) 
p. 1903. 180. 
4 Magyar Nyelvmívelő Társaság I. darabja. Szeben, 1796. 
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műveltsége, az új iránti fogékonysága révén alkalmassá válhat később 
vezetői szerep betöltésére is. A nagyműveltségű, könyvtáralapító, 
erdélyi kancellár apa, a zárkózottabb, konzervatívabb Teleki Sámuel 
— a hatalom részeseinek pozíciójából kritikusan ítéli meg fiát, aki 
szerinte „mint atyának — ugyan mutatott engedelmességet, de nem 
meggyőződésből, hanem kötelességből. . ,"5 s az apa és fiú ellentéte 
más Teleki Sámuel levélben is kifejezésre jut: „az ő gazdaságának 
módja az enyimmel nem egyezik, igen sok új Theoria, és kevés Praxis 
vagyon benne . . ,"6 Minél inkább különbözött a fiú a magas politikai 
tisztséget betöltő apától, annál inkább növekedett iránta azok bizalma, 
akik elégedetlenek voltak a nemzeti művelődés állapotával. Sajnos 
korai halála megakadályozta abban, hogy valóra váltsa nagyra törő 
terveit. 1797— 1798-ban azonban jelentős szolgálatokat tett az Erdélyi 
Magyar Nyelvmívelő Társaságnak. 

Időközben már a társaság gyűjteményébe került Fekete János né-
hány fordítása, első sorban Voltaire művei, akivel Fekete levelezési 
kapcsolatban állt. A kényszernyugdíjaztatott tábornok (generális) 
fóti magányában újabb fordításokkal akarja gazdagítani irodalmun-
kat. „Szerentségnek fogom tartani magamat, ha azon egynéhány na-
pokat, mellyeket még e főidőn kelletik töltenem, Anya nyelvünk 
pallérozására fordíthatom . . ." 

A társaság jegyzőkönyvei igazolják,7 hogy a megígért kéziratok 
meg is érkeznek a társaság gyűjteményébe. A társaság és Fekete 
kapcsolatát Aranka kezdeményezte és kezdetben ifj. Teleki Domokos 
közvetítette. Fekete első levelei nem Arankához, hanem a társaság-
hoz vagy ifj. Teleki Domokoshoz íródnak,8 és csak később Aranka 
Györgyhöz.9 Fekete életrajzírója, Morvay Győző10 Fekete és Aranka 
személyes ismerettségét az 1790/91-es országgyűlés idejére vezeti visz-
sza, ezt az állítást azonban még semmi sem támasztja alá. Az első fenn-
maradt, és Arankának címzett Fekete levél 1798 június 13-án kelt 
Pesten,11 nem sokkal azelőtt, hogy Aranka lemondott volna a titkári 
teendők ellátásáról. Aranka nem siet lemondásának a közzétételével, 
így magyarországi levelező társaitól sokáig mint a társaság titoknoka 

5 Teleki Sámuel levelei feleségéhez, Bethlen Zsuzsanna grófnőhöz. 
OL. P. 661. Teleki Sámuel levéltár. 46. köteg. Bécs, 1797. febr. 24. 

6 Uo. 1797. jan. 10-i levél. 
7 Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai 

Bukarest, 1955. 265, 278, 280, 292, 295, 298, 304, 306, 307, 313, 348. 
8 L. a levelezés itt közölt első három darabját. 
9 L. a 4. sz. levelet. 

10 I. m. 202. 
11 L. a 4. sz. levelet. 
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kapja a leveleket. Időközben a Feketével folytatott levelezése barátivá 
válik, a hivatalos tónust a meghitt jóbaráti hang váltja fel, amin az a 
tény se változtat, hogy 1798 június 28-a után már csak mint egyszerű 
tag dolgozik tovább a nyelvmívelési társaságban. 

A társaság vezetésében bekövetkezett személyi változás viszont 
alapvetően változtatja meg Fekete viszonyát a társasághoz, ami ezután 
nem rendszeres, hanem alkalmivá válik. ifj. Teleki Domokos 1798 
őszén bekövetkezett halála is hozzájárul Fekete társasági kapcsolatá-
nak lazulásához. Fekete viszonyát a társasághoz már az sem változtat-
ja meg lényegesen, hogy 1801-ben újra Arankát kérik fel a társaság 
titkárául. Aranka—Fekete levelezése viszonyt Fekete 1803-ban bekö-
vetkezett haláláig intenzívebbé válik. Hét jóbarát kicseréli véleményét 
a költészetről, filozófiáról és elküldik egymásnak a keletkezett új 
verseket. Jancsó Elemér szerint12 az Aranka—Fekete levelezésből 
58 darab levél maradt meg. 42 levél Magyarországon található.13 

Aranka és Fekete levelezése betekintést nyútjhat olyan szellemi mű-
helyekbe, amelyek a felvilágosodás eszmei örökségét őrizték tovább a 
következő évszázadnak. 

Fekete leveleinek közlésénél tiszteletben tartottuk azok eredeti 
egyéni írásmódját (pl. rövid magánhangzók hosszú használata, 
nagybetűs-kisbetűs szavak következetlenségei stb.). 

1. Fekete János levele az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társasághoz 14 

Nagy Érdemű Hazafiak ! 
Hozzám Maros-Vásárhelyből botsátott Levelekből Nagy-

ságtoknak az Uraknak fel gerjedett örömmel értettem, Anya 
nyelvűnk elő mozdítására czélozó Szándékját az egybe kőit 
Érdemes Társaságnak. 

121. m. 87. 149. sz. jegyzet. 
13 A legtöbb levél a MTA és az OSZK kézirattáraiban van, de van 

az OL-ben is (Királyi jogügyi igazgatóság levéltára, E. 584. 52. cso-
mó.) Ugyanitt volt egy Fekete levél (1799. aug. 22.) az Endes család 
levéltárában. L. Sándor Imre: A csikszentsimoni Endes család levél-
tára (1544—1848) Kolozsvár, 1910. 131. Azonban a családi levéltár 
majdnem 200 Arankához írt — különböző szerzőktől származó levele 
— 1945-ben elégett. 

14 M T A Kt. Régi és újabb írók 4. r. 7 2 - 7 3 . sz. Néhai Galanthai 
Fekete János Magyar költői munkáji II. rész. 2—4. 1 — 4. lap. Máso-
lat — kelet nélkül. 
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Kívánván ezen jeles igyekezetben tsekély tehetségem sze-
rént részt venni, esztendőnként való 20 R[én]f[orin]tok le 
fizetésére magamat kötelezem, még azt hozzá tévén, hogy 
a'melly ritkább Könyvek, avagy kéz-írások, egybe szedésim 
kőzőtt találtatnának, a'mellyeket ezen Ditső Társaság nem 
birna, azokat halálom után néki hagyni szándékozom. 

De hogy én is az Özvegy polturáját a' kőz kintsbe vessem, 
némelly gondolatimat, a' hozzám botsátott levél szülemé-
nyeit, Magyar egyenességgel hevenyében ki nyilatkoztatom, 
nem hogy igen fontosnak ítélném azokat, hanem azon re-
ménységben, hogy az egybe kőltt Bőltseket talán sokkal job-
bakra vezérelhetik feltételeim. 

Tagadhatatlan az, hogy a' Nemzetnek szükséges is illendő-
is hoszszas álmából fel ébredni, 's a' többi Európai Népek 
példáját ősi nyelve pallérozásában követni: mindazonáltal 
nem ítélném jónak, hogy a' Tudomány 's Mesterségbeli szók, 
mellyeket a' Görögök ( : tudja az Isten melly régi Nemzettől :) 
magokévá tettek, és a'mellyek tőlők a' Tudományokkal 's 
Mesterségekkel együtt a' Rómaiakra, ezen győzedelmes nép 
által pedig a' most élő Nyelvekre hároltattak, meg magya-
rosittotnának; mert ezen tselekedetűnk által haszontalan 
időt vesztenénk, 's a' Jövevénynek Nyelvűnk tanulását ne-
hezítenénk. 

Szintúgy a' hibák ki-pótlását, talán azon fel támadandó nagy 
írókra kellene bizni, a'kiknek halhatatlan Munkái által szok-
tak egyedül a' virágzó nyelvek díszes kellemetességre jutni. 
Láttuk a' Crusca nevezetű Társaságot Olasz Országban,15 

midőn az ugy nevezett 1500 esztendőbeli (:Cinque Centisti.) 
nagy elmék, kűlőnős Munkáik által ezen nyelvet az élők 
kőzt első polczra emelnék, egy Tasso fel szabadult Jerusa-
lemjében hibákat vadászni; az ítélők Neve el enyészett, de a' 
kárpálté most is fénylik. Láttuk szintén ezen emiitett Tár-
saságot, ujjobban Metastasiot rágalmazni: de másként itélt 

15 Academia della crusca — Firenzében 1526-ban alakult társaság, 
melynek célja a tiszta nyelv megőrzése volt. 



944 Dokumentum 944 

rola a' Világ. Frantzia Országban, ama Negyven okosko-
dók,18 Corneille Pétert Pradon alá gyalázták. Az első neve 
fent maradt, a' másiké tsúffá vált. Utóbb is tett Tőrvényeik-
től mennyire el távozott légyen Ferneynek nagy Bőltse17 az 
Írás módjában, azoknál tudva vagyon, a'kik számtalan szép 
Munkáit Frantziául olvashatják. 

Távol légyen azonban tőlem, hogy egy jó Nyelv mester 
és Szó-tár ki adását felette hasznosnak nem tartanám. Tsak 
ittenis azt kívánnám, hogy midőn magunk közt, az Ország-
ként találandó hibákat vagy is kűlőmbségeket meg orvosolni 
igyekszünk, mind egyik mind másik Könyvnek alkotásában 
a' légyen a' leg főbb pont, hogy az Idegeneknek a' Magyar 
Nyelv meg tanulását tellyes erővel könnyebbítsük. 

Mert ha ezen Ditső Társaságnak folyamatja lészen (:a' 
mint abban nem kételkedem:) rövid idő alatt Nemzetünk 
az Istentől jeles elmékkel ki ékesittetvén, mind a' Czirkalom 
alá vetett Tudományokban, a'mellyeket a' Franczia Sciences 
Exactes-hek hiv, mind a' kellemetesekben, a'mellyeket a' 
Franczia Belles Lettres nevezet alá foglal, fognak olly érdemű 
írók támadni, a'kiknek Munkái a' más élő Nyelvekre való 
fordítást meg érdemeljék. 

Ugyan a' végre, bátorkodom a' nagy érdemű Társaságnak 
azt is ajánlani, hogy ditső Munkáit a' Gőrőg 's Deák ugy 
nevezett Classicus Authorok fordításán kezdené, hogy az 
által, azoknak olvasására a' Tudosok jobban gerjesztessenek, 
a ' Szép Nem pedig, a'mellytől e két holt nyelv tanulását 
kívánni nem lehet, sőt tanátsos se volna, azokat fordítva 
olvashassa; nem szenvedvén kétséget, hogy az Aszszonyok 
ki pallérozásától függ a' férfiaké is; ők az elsők, úgymint 
Anyák, a'kik a' magzatikba józan gondolkodást 's igaz haza-
fiúságot őnthetnek; ők, úgymint életűnk társai, férjeiketis 
sok jóra vagy indíthatják, vagy benne nyomozhatják, 's tsak 
ugyan ők, a'kik az oskolák tudós porát a' nevendék Ifjúról 

16 Academie Française — amelyet 1635-ben alapítottak. 
17 T.i.: Voltaire. 
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le rázván, őtet kellemetes társalkodóvá 's hív Polgárrá tehe-
tik. Minden a' homálybol ki tisztult Nemzetek, igen sok 
hálaadással tartoznak a' Szép Nemnek; 's talán ha Erdély 
közelebb jött a' fel tett tzélhoz, ezen Haza rendesebben 
nevelt Leányinak köszönheti, a'kik az idegen szokásokat 
ritkábban majmozván, magyarabb, szebb maga viselő, 's tu-
dósabb menyetskék maradtanak. 

Jeles és hasznos azután a' Hazának Történeti egyben sze-
dése, 's Szép rendben tiszta nyelven leendő együgyű le irása; 
mert valóban egyik a' leg nagyobb panaszok kőzőtt, mellyek-
kel bennünket az Idegenek terhelnek, az, hogy még eddig 
Hazánk Történeti annak rendi szerént le nem írattattak. 
Nem tudják ők az illy Munkának sok akadályit, úgy mint 
mi: de ámbátor azok nagyok 's fontosok légyenek, mégis 
olly bizodalommal vagyok a' Ditső Társaságnak bőltsessé-
géhez, hogy az igaz mondás sértése nélkül fog tudni ezen 
veszélyekkel tellyes tengeren hajózni. Ugy szintén a ' termé-
szet kűlőmbbféle adományi, a' hajdani idők maradványi fel 
jegyzése ditséretes: de ezek olly számosok, hogy talán több 
esztendeig való meg járását a' két Hazának, 's ahoz tarto-
zandó Tartományoknak, egy különös Társaság által, nem 
kevés költséggel kívánnák. 

Kifejezem ez iránt egy gondolatomat, a'mellynek ki vitelét 
tsak sorsom mostohasága hátráltatta; mert talán valaha egy-
néhány nagyobb Birtokosok tellyesitik ezen el enyészett szán-
dékomat: 

Valamint a' pénz minden ebbéli dolognak kútfeje, leg előre is 
szükséges volna, hat egymásra következendő esztendőre, min-
denikére húsz ezer forintot rendelni, 's ezen költséggel a' 
meg jegyzendő személlyekből álló Társaságot Hazánk visgá-
lására útaztatni; tudniillik: három, a ' régi Hagyományokat 
vagyis Antiquitásokat jól értőt; szint annyit, a'kik a ' termé-
szet vizsgálásában magokat gyakorolták; három főid mérőt, 
a'kik egyszersmind mindenféle részében a' le rajzolásnak kü-
lönösen ki tanúlva volnának; három Hazánk régi történetei-
vel tőkélletessen esmerős olly fő írót, a'kik mind a' kötött 
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mind a kötetlen beszédben igazi magasságra hozták a ! Ma 
gyar írást vagy is stilust. 

Ezen igy egybe kőit 12 ember, azon esztendőnként való 
20 ezer forintal hat esztendeig járna kelne a' Hazákban, 's 
minden fel jegyzésre méltót őszve szedne, 's azután jeles 
munkáját ki adná. Tudom hogy az Idegenek az illy hasz-
nos Könyv fordításával nem késnének; de arrolis meg va-
gyok győzve, hogy sok más Országbéli Tudósok 's Nagy 
Urak, mint most Olasz Országot, Hazáinkat látogatnák, 's 
nevezetes pénzt is kőzinkbe hoznának. 

Adja az Isten, hogy a' Ditső Társaság, a' fel tett tzélját, 's 
a' mi szegény árva nyelvűnk őregbik nénnyeit el érhesse. 
Talán el jő még azon idő, midőn (mellyben) olly serénységgel 
fogják azt az Idegenek tanulni, mint mi az ő nyelveiket, hogy 
a' magyarul írott hasznos és kellemetes Munkák magokévá 
tehessék. 

Vajha az igaz Hazafiúság, nagy Urainkban annyira fel 
lobbanna, hogy 'amit majmozásra, erkőltsők romlására el 
szoktak vesztegetni, azt kedves Hazájok ditsőitésére, nyel-
vűnknek leg alább az Országnak határában kőzőnségesité-
sére fordítanák, és igy maradékink áldó hálaadását érdemleni 
igyekeznének! Pesth. 

2. Fekete János levele Teleki Ifjabb Domokoshoz18 

Méltóságos Gróf Ur! 
Maros Vásárhelyből vévén egy Levelet, a'melly ámbátor 

alá írás nélkül vala, úgy tartom hogy a' Ditső Magyar Tár-
saság által íratott, 's ugyan azért arra feleleteimetis ide kap-
tsolom, kérvén a' M[é]l[tósá]gos Grófot, hogy azt bé nyúj-
tani azon esetre ne terheltessék. 

18 MTA Kt. Régi és újabb írók 4. r. 7 2 - 7 3 . sz. Néhai Galanthai 
Fekete János Magyar költői munkáji II. rész. 2—4. 57—58. 1. 
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Egyedül a' leíróm Pestről tőrtént távozása, 's el késett 
visszatérése halasztatta csekély munkáim el küldését, mellyek-
kel mostana' M[é]l[tósá]gos Grófnak udvarlok. Méltóz-
tassék azokból ki választani azon egynéhány tűrhetőbbeket, 
a'mellyeket mivoltokra nézve is bé nyújtandónak fog ítélni. 
Örvendeni fogok, ha ama' ditső másik Hazám, mellynek 
egyedül Nyelvűnk utolsó veszedelme távoztatását köszön-
hetjük, a' Duna partján dúdoló furuglyám (!) kótáit meg 
nemveti; 's fel tett szándékom, hogy a' hibáimról nyerendő 
oktatásait azon érdemes Hazafiaknak buzgó igyekezettel 
használjam. Vigasztalás azomban, 's újj Munkákra gerjesztő 
ősztőn az írónak, hogy leg alább egyik Hazájától pártfogást 
reménylhet. 

így ha mogyoró fát szabad hasonlitni 
Liban Cédrusához: tudták bátorítni 

Franczok negyvenei Szüzemnek költőjét, 
Hogy könnyebben tűrvén a' sok üldözőjét, 

Folytassa remekit, 's ne szűnnyék tzáfolni, 
Akár okoskodik, vagy kiván gúnyolni, 

Philosophiának ellene mondójit, 
'S otsmány képzeléssel vallás motskolójit. 

Academiának leg jelesbb tagjai, 
Voltérnek éltében igaz barátjai, 

Piszkolni Papoktól még sirban sem hatták, 
'S Magok veszéllyével tetemét vitatták. 

Ébresztő gondolat! Lesznek szószóllóji 
Fáradozásimnak, 's Múzsám pártfogóji, 

Meg torkolják azok dühös ugatását, 
Kik epével töltik napjaim' folyását, 

Hibáimról fognak kegyesen feddeni, 
'S Példákkal jobb útra versem vezérleni. 

Esedezem a' M[é]l[tósá]gos Urnális, hogy a'mit a' Tár-
sasághoz fizetni kell, tudtomra adni méltóztassék, hogy tud-
jam mennyit és kinek tegyek le itten. 
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Ezzel Munkáimat 's magamat pártfogásába ajánlván, 
tellyes tisztelettel maradok, a' M[é]l[tósá]gos Grófnak alá-
zatos Szolgája 

G. Fekete János 

Kőit Pesten Húsvét Havának 15kén 1798. 

3. Fekete János levele az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő 
Társasághoz19 

Nagy Érdemű Hazafiak! 
Midőn Nagyságtok az Urak 1794-ben engemet a' fel állá-

sáról ama' ditső Magyar Társaságnak, Aranka György Ur 
annak fő Titoknokja által tudósitani méltóztattak, különös 
szerentsémnek tartottam az abban való részvételt, és ugyan 
az emiitett Uri embernek mind feletemet a' hozzám bocsá-
tott akkori Levélre, mind egy esztendőre való elő fizetésemet 
tiz forintokban bé isnyújtottam. De azolta nem hallván hogy 
kinek kellessék továbbis fizetni, sem nem vévén ezen érde-
mes Társaságnak ki adott 's másoknak meg küldött Mun-
káit, nem tudtam magamat mihez tartani, miglen M[é]l-
[tosá]gos Grof Ifjabbik Teleki Domokos Ur magát hozzám 
meg alázván, az első Darabbal meg nem ajándékozott volna. 
Kértem ezen drága 's elmés M[é]l[tósá]gos Urat, hogy addig 
is tiz forintokat érettem le tenni ne terheltessék, és tsak to-
vábbi parantsolatra várok, hogy kinek kellessék itten mind 
a' még hátra lévőt, mind a' további tartozásimat le tenni? 
bizonyossá tévén Nagyságtokat az Urakat tellyes készsé-
gemről, illy hasznos igyekezet elő mozdítására. 

Nagy vigasztalásomra szolgál, hogy Nagyságtok az Urak, 
és kivált Ő Exc[ellen]t [iá]ja Grof Gubernátor Ur,20 mint 
rendes Elölülője ezen hazafiúi Társaságnak, kegyességgel 
fogadták az Orleani Szűznek Magyarra lett fordítását, mely-

19 Uo. 5 8 - 6 0 . 1. 
20 Bánffy György (1746—1822) Erdély kormányzója. 
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lyel egybe kötve vagyon, ugyan Voltér a' Természet Tőrvé-
nyéről irt poémájának fordítása is.21 

Tudván, hogy Ő Exc [ellen ]t[i]ája a' Gubernátor Ur, nem-
tsak országok bőlts kormányozásában nagy mester, bátor-
kodtam ezen munkát az I f jú Grof Bánfi Kapitány22 Ur Ő 
Excellentiája érdemes fia által, ama másik Hazámba (:mert 
nagy szerentsémnek tartom Nemzettségemnek Erdélyből lett 
származását:) el küldeni; reménylvén, hogy a' Vivő, nagy 
érdemű Attyát, hibáim könnyebb meg botsátására fogná 
hódítani, és szegény Szüzem Magyar köntösben illy szószólló 
által az érdemes Társaságnális elébb pártfogást nyerhetni. 

Meg semis tsalatkoztam vélekedésemben, látván a' hoz-
zám utasított Leveléből Nagyságtoknak az Uraknak, ezen 
Árváimhoz járuló atyáskodását. 

Valamint mentségemre szükségesnek ítéltem lenni, azt 
Előljáró beszédem magában foglalja, és talán a' komorab-
ban Ítélők kárpálásátólis, ha kivált tárgy választásom okait 
mélyebben meg méltóztatják fontolni, csekély munkámat 
meg fogja őrizni. 

Egyéb munkáimat is Ifjabbik Gróf Teleki Domokos Ur-
nák meg küldőm. ítélje meg ezen Méltóság, hogy mellyeket 
lehet a' nagy érdemű Társaságnak bé nyújtani, 's mellyeket 
talán jobb lészen el nyomni. Nem tagadhatom, hogy némelly 
aprólékok, La Fontaine és Greicourt23 módja szerént, alig 
ha nem feslettebbek, mint esztendeimhez, 's ősz hajamhoz 
illenék : de a' vén Anacreont azért nem tartották a' Görögök 
roszszabb embernek, hogy néha szabadabban gúnyolt; és 
Octavianus, a'ki a' Szerelem Könyveit vette okul Ovidius 

21 Mindkét fordítás megtalálható az OSZK Kézirattárában (Oct. 
Hung. 27.) 

22 Az utalás Bánffy György egyik fiára vonatkozik, vagy Györgyre 
( f i 832) aki tábornokként halt meg, vagy Ferencre, aki lovas alezredes 
lett. 

23 Grécourt, Jean Baptiste Josepp Willart de (1683—1743) szabad-
elvű kanonok. Verseiben, meséiben, novelláiban támadta a képmuta-
tást és az álszenteskedést. Szembe került egyházi hatóságaival. 
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Számkivetésének, az annál sokkal motskosabb Horatiust 
betsben tartotta; sőt Catullust, Tibullust, Gallust, 's a' töb-
bieket sem büntette Szerelmes Verseikért. 

Még tsak azon kelletik esedeznem, hogy ha talán egy vagy 
más Darabja Munkáimnak méltónak Ítéltetnék, hogy a' 
Társaság Gyűjteményei között sajtó alá keljen, a' nevemet 
ezen Ditső Társaság el hallgatni méltóztassék; mert még 
semmi más Nyelveken is ki nyomtatott Munkáim előtt sem 
jelent meg eddig, és ezen Szüzességemet továbbis fenn tar-
tani kivánom. 

Ősztőn lészen nékem a' most tapasztaltt kegyesség arra, 
hogy nem tsak Ovidius Szerelem Mesterségéről irott Köny-
vei kezdett fordítását tőkélletesen el végezzem, de még tőbb 
egyéb Költemények erőm szerént való alkotásárais. Szeren-
tsésnek fogom tartani magamat, ha azon egynéhány napo-
kat, mellyeket még e főidőn kelletik töltenem, Anya nyel-
vünk pallérozására fordíthatom; és ugyan azért el sem múla-
tom, hogy a' hibáimról ohajtott 's meg nyerendő feddéseket, 
mind a' már fent állók jobbittására, mind az illyes hibák 
jővendő kerülésére ne fordítsam. 

Ezzel további partfogásokban ajánlott buzgó tisztelettel 
maradok Nagyságtoknak az Uraknak alázatos Szolgája, az 
Orleáni Szűz fordítója 
Pesten, Húsvét Havában 1798. Fekete János 

4. Fekete János levele Aranka Györgyhöz24 

Tekéntetes Nemzetes Vitézlő Királyi Táblának egyik Ér-
demes Tagja, Nékem különössen Tisztelt Pártfogo Uram! 

Huszonnegyedik napján Pünkösd havának hozzám kőit leve-
lére a Tekéntetes Urnák, azon buzgó tisztelettel felelek, 
melyet személyes egyben létünkkor, Nagy Érdemei szivem-

24 Míg az előző három levél csak Mátyási József másolatában 
maradt fenn, ez utóbbi levél eredetiben is megtalálható az M T A 
Kézirattárában (M. írod. Lev. 4. r. 3. sz. jelzet alatt.) 
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ben oltottanak ; tsekély vala az alá irás el hagyásának hibája, 
azon első Nékem irott levelében a ditső Erdélyi Magyar 
Társaságnak, és tsak hogy feleletemben szemtelenség vád-
gyát el kerüljem, kértem Ifjabbik Groff Teleki Domokos 
Urat, hogy ha reménségem nem tsal, nyújtsa bé levelemet. 

Távul légyen tőllem, oly fel fuvalkodás, hogy fel tenniis 
merném egy oly különös, mint Nagy Érdemű, Apollo Kő-
vetője tanittását én elől járó Beszédemben,25 a Magyar Pro-
sodiáról, tsak azért merészlettem, az eddig forgandóktól el 
váló gondolatimat ki nyilatkoztatni, hogy azokrol bőlts Íté-
letét az Erdélyi Ditső Társaságnak meg értvén, magamat 
teend tőrvényéhez tarthassam. Nagy vigasztalás tehát én 
nékem, hogy mindgyárt Sengéjében, Méltó Titoknokjátol, 
ezen birálás alá vetett gondolatim helyben hagyatnak; ugy 
szinte az orleáni szűzben, Volter után, egyvelitett Ritmu-
saim, tsak egy olyatén próba, a melyről oktatást várok. 

Én sem birok eddig Ányos Pálnak egyéb munkáival, ha-
nem a melyek a Magyar Museumban találtatnak, de reá 
fogom fejemet vetni, azok tökéletes meg szerzésére, és azu-
tán a Tekéntetes Urnakis, azok le irott gyűiteményét, meg 
küldeni el nem mulatom. 

Méltóztassék a Tekintetes Ur vélem aszt a barátságot tse-
lekedni, és az orleáni szűznek fordíttását, ugy a más kőlte-
ményeimetis, vagy kétszer tisztán, nagyobb formában, ki-
vált a Szép Nem (:kinek leg inkáb Magyar Musámat áldoz-
tam:) számára le iratni, én a költséget tűstént meg fogom 
téríteni ; mert ámbátor itten le kivánnámis iratni, terhes volna 
annak Erdélyben küldése. Jol tudom hogy Ifjabbik Groff 

25 Fekete munkáinak az a példánya, amelyet az Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság számára másoltatott le — tartalmazza a követ-
kező utalást: „Ezen tsekély munkám, ha egyéb hasznot nem szerez is, 
talán réá birja az Erdélyi Magyar Társaságnak érdemes tagjait s más 
egyéb Tudós Hazánkfiait arra, hogy egy tökéletes Magyar Prosodiát 
kidolgozván, az eddig tétovázó kővetőit Apollónak igazabb 's köny-
nyebb útra vezérelni fogják . . ." (1. bevezető a kötethez. MTA Kézi-
rattár.) 

12 It 85/4 
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Teleki Domokos Ur által, tsak öt foréntok adattanak által, 
a Ditső Társaságnak, ugy mint asztis, hogy első tett aján-
lásom szerint, az esztendőbéli fizetésre, még tőbbelis tarto-
zom, de noha groff Telekinek az aránt, több izbennis irtam, 
ki nem tudhatom, sem a hátravalo tartozásom, sem hogy 
mennyit kűldgyek, hogy a Többi rész vévő Tagokkal, ismét 
egy karban juthassak; erről tehát világos tudosittásért ese-
dezem. 

A mi a szép Húsvéti verseket illeti, azokban azon ( rkivált 
Cálvin fiainál ritka:) kőnyűséget tsudáltam, a kit mig eddig 
tsak Aranyka, s' Erdődi28 Urak, munkáiban lehet találni, 
mert a többi, bus szépis, nagyobb részént oly soltáros, mint 
a Németeknek Vieland27 jelenése előtt irot Versei. 

Húsvéti Tojásrol irott verseidet 
Pirulván olvastam, kőnyű rendeidet, 

Mert meg őszült Musám, ilyeket költeni 
Tsak igen ritkán tud, s' tanittást hinteni 

Gúnyolva, gátolják kinyai szivének, 
Orát néhán tántorog, nyomán Mesterének. 

Kőnyen tseveghetett Volternek Musája 
Nagy gazdagsággal birt, tele volt Paitája, 

S' Ha boszonkodottis, Ficson (!) ugatásin 
Lábomal! Dompignám! Dőlfős kárpálásin, 

Remek castélyába, Nagyok Pártfogása 
Várta, s' aprobaktol, Temjénszés szórása; 

Kész asztalhoz űle, kedves Húgaival, 
s' Fernében siető, sok imádóival. 

Igy a hasznos Napnak, tündöklő sugárja 
felegekkel jádczik, mert fényének árja. 

Homályok meg győzvén, mig szebben ragyoghat, 
S' Diadalom utyán, kényére foroghat. 

26 Erdődi Lajos — Szabolcs megyei főbíró, versei a Magyar Hír-
mondóban és a Magyar Musában jelentek meg. 

27 Wieland, Cristop Martin (1733-1813) német író, Shakespeare 
fordító. 



Dokumentum 953 

Magyar Poétának, nem ilyen a sorsa, 
Ha roszakat sértet, verseinek borsa, 

Ellene Zvilus! fel boitja Nagyinkat 
s' keserűség tölti szegény Házainkat; 

Tojás Pirosságát. Áll orcza használya, 
s' Virtus szinnel mérgét, őrőlteken próbálja. 

Még ide kaptsolom, Pásztori28 Barátom halálára, tsinált 
verseimet, s' pártfogásában ajánlott, álando tisztelettel ma-
radok. 

A Tekéntetes Urnák alázatos Szolgája 
G. Fekete János 

Költ Pesten Juniusnak 13dikán 1798. 

U. I. mihelyt meg tudom tartozásom, annak meg küldésé-
vel egyetemben, fogok a Ditső Társaságnakis felelni, kinek 
addigis, kegyességében ajánlom magamat. 

Hajdani Pásztori Sándor Ur kedves barátom halálára 

Magyar Tenger Partnak kesergő Nimpháji ! 
Forgó Szerentsének zokogó próbáji 

Másszor is könyekkel zavarták habjait 
Amphitrit öblének siratván zerait 

Azon vidékeknek kiket pallos öle, 
De mint most úgy őket semmi sem verte le. 

Sándorban szemlélték igaz pártfogójok, 
Ravasz szomszéd ellen bátor szószóllójok.' 

Csudálták virtusit, 's Magyar köntösére 
Gyönyörködve nézvén, bízhatták eszére. 

Ügyök folytatását, 's már vidúlni kezdtek, 
De jaj ! melly fájdalmat újjonan éreztek, 

í 8 Pásztori Sándor (Pászthory) (1749—1798) jogtudós, felvilágosult 
szellemű gondolkodó, a francia, angol, olasz nyelvekben jártas. A 
magyar kancelláriánál szolgált, majd egy tisztogatás következtében 
fiumei kormányzónak nevezték ki. 

12* 
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Hallván, hogy a' Párkák kegyetlen ollója 
Őtet főid Lakosi' számából ki rója, 

's Leg szebb idejében el metszvén fonalát 
Életének, Sándor őrők életet vár. 

Mert két Ismus reá rút vádokat kőlte 
Hát tsak azért (:úgymond:) jőhete mí hozzánk, 

Hogy a' Sorsnak súlya szőrnyebben dűllyőn ránk ? 
Tudjuk képzelőktől ide mért kűldete, 

's Hogy Magyar Tanátsból tsak azért űzete 
Tengerünk partjára fénylő titulussal, 

Hogy ne gátolhassa szándékik virtussal 
Azoknak, kik mindent kívánnak zavarni, 

's Kormányost el vesztvén magoknak kaparni. 
Igy Tengeri harczban tsak arra czéloznak, 

's Tisztre, Vitorlára golyóbist nyomoznak; 
El vész kormányossá, könnyebbül prédája 

Tudják a ' jó Király mi módon tsalatott, 
's Nagy Úr barátitól hogyan el hagyatott. 

A'kit most siratunk, 's könnyeinknek árja 
Annál inkább folyhat, hogy azt a' Sir zárja 

Ki kedvetlen sorsát javunkra fordítván, 
's kínos szenvedését Szivébe borítván, 

Nálunk is Tiszteségét ollya bőltsen viselte, 
Hogy partunk jóvoltát Naponként nevelte. 

Nem sírnánk, ha Sándor haszna Hazájának 
Tőlünk vonta volna, meg térvén Urának 

Ezen hív Szolgához régi kegyessége 
De hogy illy hirtelen tőrtént élte vége, 

Azonn jó Magyarok! vélünk zokogjatok, 
's Illy verset sírjára könnyezvén írjatok: 

Itt nyugszik Sándornak érdemes teteme, 
Nemes volt a' Szíve, mint Vérsége Neme, 

Kár hogy nem tarthatta Hazája Kormánnyát, 
Mert erkőlts vezérlé terjedt tudományát. 

Hazafi ! hiv Barát ! sokakat szenvede, 
Jóról meg győzetvén soha sem engede, 
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Le-vonni kívánván azok ál-orczáját, 
Kik azért terjesztik setétség' pólyáját, 

Hogy eget világot tsalván egyetemre 
Hasznok vadászása ne tűnhessen Szemre. 

Háladó légy Haza ! hideg hamvaihoz, 
's Mutasd pártfogásod hagyott árváihoz, 

Nevét betsben tartván hódolj példájára, 
's Tégy tölgyfa koronát a' koporsojára! 

Vándorló! Te is sirj díszén Magyaroknak, 
's Több illy Polgárt kivánj minden országoknak. 

ENYEDI S Á N D O R 


