
ARANYOZÁS

Tanulmányok

Korompay H. János hatvanadik születésnapjára

szerkesztee
Fórizs Gergely

rec.iti
Budapest • 



A kötet megjelenését
az MTA Irodalomtudományi Intézete támogaa

© szerzők, 

ISBN ----

Kiadja a rec.iti,
az MTA Irodalomtudományi Intézetének
recenziós portálja ▶ hp://rec.iti.mta.hu/rec.iti
Borítóterv : Szilágyi N. Zsuzsa
Tördelte Hegedüs Béla
☙ XƎLATEX  L  L  LYX ❧



F G

Berzsenyi és a Magyar Tudós Társaság

. Taggá választása

Berzsenyi Dánielt a Magyar Tudós Társaság Igazgató Tanácsa már első, . november
-én tarto ülésén a rendes tagok közé választoa,¹ a jegyzőként jelen lévő Döbrentei
Gábor szerint „közértelemmel”,² azaz egyhangúlag. A beválasztás ténye nemmondható
meglepőnek, hiszen egyrészt köztudoak voltak Berzsenyi érdemei a magyar literatúra
terén, másrészt ismert, hogy a döntést érdemben befolyásoló – s ekkor alelnökké vá-
laszto – Széenyi István, aki pár hónappal korábban levélben is felkereste Berzsenyit,
milyen sokra tartoa költészetét.³ Megjegyzendő, hogy Kis János egy -ben Szée-
nyi felkérésére írt, s a lehetséges tagokat felsoroló levélben Berzsenyit nem is egyszerű
tagnak, hanem egyenesen az igazgatóságba ajánloa – Virág Benedek, Sedius Lajos,
Kisfaludy Sándor és Fáy András társaságában.⁴ Ez a javaslat ugyan nem talált meghall-
gatásra, s az igazgatóságba kizárólag főrendűek kerültek be,⁵ de jelzi, hogy Széenyi
által mérvadónak tarto körökben milyen jelentőséget tulajdonítoak a niklai költő-
nek.

Lényeges mozzanat, hogy Berzsenyit nem veék be az . november -án kine-
veze, írókból és tudósokból álló alapszabály-kidolgozó bizoságba sem. Döbrentei a
bizoság első ülése után Berzsenyinek írva a következőképpen emlékezik vissza a tag-
ajánlásokról gróf Teleki Józsefnél (a bizoság elnökénél) tarto megbeszélésre : „a gróf
egy előleges tanakodást tarta magánál arról, hogy kiket volna czélirányosabb ajánla-
nia idősebbek közül. Jelen volt Sedius Lajos, jelen Horvát István, o vala kis magam.
Én ohajtoalak ide mostanra Téged is. A három száj egyszerre mondta ki talentumod

¹ Erről Döbrentei még aznap értesítee barátját : Döbrentei Gábor – Berzsenyihez, . nov.
. = Berzsenyi Dániel’ összes művei : Költelem ’s folyóbeszéd, közrebocsátá meghagyása
szerint D Gábor, Buda, Magyar Királyi Egyetemi sajtóval,  [a továbbiakban:
B ], –.

² B , .
³ L. O László, Széenyi és Berzsenyi = O László, A niklai remete és a kecskeméti

fiskális : Tanulmányok Berzsenyiről és Katonáról, Bp., Krónika Nova, , –.
⁴ Kis János véleménye a Magyar Tudós Társaság választandó tagjairól [Sopron, . febr.

.] = Gróf Széenyi István naplói, szerk. V Gyula, Bp., Magyar Történelmi Társulat,
, III., .

⁵ Vö. D Gábor, Magyar Tudós Társaság’ történetei, A’ Magyar Tudós Társaság’ Év-
könyvei, Első kötet, Pest, Traner–Károlyi, , –. [a továbbiakban: D ],
i. h. : –.





becsülését, de jobbnak nézete most elmaradásod, és így, Kölcseyé.”⁶ A döntés okairól
Döbrentei nem nyilatkozik, megfogalmazása azonban arra enged következtetni, hogy
Berzsenyi és Kölcsey kimaradása az előkészítő bizoságból a keejük közti ismert konf-
liktus folyománya lehete.

Berzsenyi első rendes vidéki tagként a filozófiai osztályba került, ami nem tűnikma-
gától értetődőnek, tekintve, hogy elsősorban költőként vált híressé, s addig egy ellent-
mondásos fogadtatású antirecenzión és verstani tanulmányon kívül más prózai munkát
nem is publikált. A döntés értelmezéséhez azonban figyelembe kell venni azt a kine-
vezéseknél alkalmazo alapelvet, miszerint „az eddig elé legtöbb Irót nevelt nyelvtu-
domány’ osztályából ollyan, kinek más osztályhoz tartozó munkája is dicsérhető, ezen
másba is kineveztethessék; a’ ki tehát aestheticai értekezéseket is irt, ámbár egyébiránt
költő vagy nyelvtudós, léphet a’ philosophia’ osztályába”.⁷ Döbrentei tudósítása sze-
rint „Berzsenyit a’ philosophiai osztályba, azon életbölcseség’ figyelembe vétele téteté,
melly, ódáiból és […] költéri leveleiből olly nyájasan integet ’s tudva volt bölcseleti
tanulmánya”.⁸ Tehát Berzsenyi osztálytagságának eldöntésekor filozofáló költeményei
melle számításba jöek bölcseleti jellegű egyébművei, köztük feltehetően készülő esz-
tétikája és kritikai levelei, amelyekről az ekkor szintén a filozófiai osztályba – s utóbb
titoknoknak – választo Döbrenteitől értesülheek az igazgatóság tagjai.⁹

. Véleménye az akadémia intézményéről

Berzsenyitől nem ismert olyan nyilatkozat, melyben megválasztására reagálna, ránk
maradt viszont két szövege is, ahol az akadémia intézményéről általánosságban fejti
ki véleményét, mégpedig igen szkeptikusan. Az egyik ezek közül a Széenyinek és
Wesselényinek . február -én elküldö levél :

[a]z Akadémia […] nagy ditsőssége le volna Hazánknak; de ha az oda
szánt pénzt gyakorlatibb intézetekre forditja Méltóságtok, veszteni nem
fogunk. A Tudományok métsek az éjben, a gyakorlat nélkül tsak kopor-
sói métsek. De a Tudományok lelkét játékos szokásokba öltöztetni, az által
azokat megkedvesiteni s örök gyakorlatba hozni, annyi mint a világ leg-
nagyobb jóltevőjit, legfőbb Népalkotóját követni.¹⁰

⁶ Döbrentei Gábor – Berzsenyihez, . márc. . = B , . A levél misszilis
volta kétséges, de forrásértékét nincs okom megkérdőjelezni.

⁷ D , .
⁸ B , .
⁹ Döbrentei  júliusában Niklára látogato, ahol Berzsenyi megmutaa neki újabb pró-

zai munkáit. (B , I.) Levélben is beszámolt róluk barátjának . júl. -án és
 novemberében. (Berzsenyi Dániel művei, s. a. r. O László, Bp., Századvég, ,
[B ], . és .)

¹⁰ Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei, s. a. r. M Oszkár, Bp., MTA Iroda-
lomtörténeti Bizosága,  [B ], –.





I kitűnik, hogy Berzsenyi az akadémiát egyoldalúan elméleti irányultságú, az ariszto-
telészi szophia (elméleti tudás) elvének megfelelően „nem az emberi javakra irányuló”¹¹
intézménynek véli. Fontos ugyanakkor, hogy amit ehelye Széenyiéknek ajánl, az
nem egyszerűen a gyakorlati tudás (az arisztotelészi phronészisz) kultiválása, hanem a
keő ötvözése egy magasabb szinten. Ezt mutatja, hogy Széenyiék másik, praktikus
és haszonelvű kezdeményezését, a lóversenyt sem önmagában támogatja, hanem abban
a formában, hogy a „Pályanapok” egyszersmind kulturális összejöveteleket is jelentse-
nek: „Az öröm tsalja öszve az embereket s az nyitja szeretetre a szivet. A Muzsika és
Tántz nagy jutalom s nagy ösztön lenne az Intézetet gyámoló szép lelkü Dámáknak és
iaknak”. Összességében az egyszerre hasznos és szép görög ideál követését javasolja
az egyoldalúan hasznos angolé helye: „az angol szokások filozófia művei, a görögök
pedig a poézisé […]. Az angolok egyoldalúbbak, mivel a filozófia nem tesz fel úgy poé-
zist, mint a poézis filozófiát ; s innét örök ideál a görög. Mindenik játszva teremt, mint
a Természet : az angol mindig jót, a görög mindig jót és szépet”.¹² A gondolatmenet
szoros összefüggésben van a Poétai harmonistikában kifejteekkel, hiszen o is a szép
és a hasznos megkülönböztetése ellen érvel Berzsenyi, Szókratészre és Platónra hivat-
kozva.¹³

Szép és hasznos összekapcsolásának elvét a levél a neohumanista Minerva- illetve
Árkádia-mítosz alapján és nyelvezetével fejti ki : ezek szerint a tudomány „játékos szo-
kásként” való megjelenésének kulcsa a tág értelemben ve költészet közösségteremtő
és erkölcsnemesítő hatásában keresendő. A Minerva-mítoszban a bölcsesség istennője
a „nyájas Múzsákat” küldi maga elő, mielő leszállna a földre, „Hogy készítsék kedves
játékjaikkal, / A’ vak szilaj lelkekhez útjait” ;¹⁴ az Árkádia-mítosz szerint pedig az árká-
diai törvényhozók nyilvános ünnepségek, költészet, zene és tánc révén teék szelíddé,
emberségessé népüket.¹⁵

Berzsenyi másik szövege, amelyben említést tesz az akadémiáról, a Kritikai leve-
lek kiadatlan változatának egyik, nyilvánvalóan még az intézmény megalakulása elő
keletkeze darabja. I a nyelvművelés témájához kapcsolódóan kerül elő az akadémia:

¹¹ A, Nikomakhoszi etika,  b, ford. S Miklós.
¹² B , . Berzsenyi leveléről l. még: HF Katalin, Elkülönülő és közösségi

irodalmi programok a . század első felében: Fáy András irodalomtörténeti helye,Debrecen,
Kossuth Egyetemi Kiadó, , [HF ], –.

¹³ B Dániel, Poétai harmonistika = B , . A Berzsenyi által i hivatko-
zo Platón-szöveghely : P, Állam,  a–b. Hasonló nézetet tulajdonít Szókratésznek
Xenophón is, l. X, Emlékeim Szókratészról, , .

¹⁴ B Dániel, A’ Tudományok: Allegoria Plátó után = Berzsenyi Dániel költői művei,
s. a. r. M Oszkár, Bp., Akadémiai,  [B ], . A vers J. A. Eberhard
populárfilozófiai művének parafrázisa, v. ö. : B , –.

¹⁵ Jean Jacques B, Reise des jungen Anaarsis dur Grieenland, vierhundert
Jahre vor der gewöhnlien Zeitrenung, Wien/Prag, Franz Haas, , . eil, .





[s]ok beszédnek sok az alja. Ezt a’ bölts mondást tegnap tanulám egy ba-
juszos és botskoros Magyartol ; ‘s meg fogsz engedni, édes Barátom, ha
nyelvképzői kérdéseidre adandó válaszomban ezt a’ nagyon bajuszosmon-
dást szemem elő fogom tartani, annyival inkább pedig, mivel én egye-
beránt is azt hiszem hogy könnyebb a’ világ’ minden Derviseit egy hit-
re mint egy nyelvre szorítani, ‘s azt hiszem hogy ha valaha Akademi-
ánk lenne is, e’ részben az is tsak azt végezné a’ mit egyéb gyüléseink:
azt végeztük, hogy a’ jövő gyülésen el fogjuk végezni, s.t. Igy osztán ad-
dig fogunk gyüléskedni, gyülölkedni és végezni, mig végre tsak ugyan o
leszünk hol voltunk.¹⁶

Berzsenyi tehát a nyelvszabályozás, az univerzálisan kötelező érvényű nyelvhaszná-
lati szabályok felállításának lehetetlenségét vallja, s hasztalannak véli egy ilyen céllal
működő akadémia létét. Hogy álláspontja elvi jellegű, az az első kritikai levélből tűnik
ki :

A’ dolog’ természetében van az hogy számtalan szavainkat, számtalan
szóllásformáinkat ‘s azoknak még számtalanabb helyhezeteiket, változata-
ikat mindenkor ugyanazon egy szempontbol nem tekinthetjük, nem min-
den ember de még ugyanazon egy ember sem; holo azt is minden szem-
pontnál számtalanul különféle okok és tzélok majd igy majd amugy in-
téznek, néha pedig az okok’ egyenlő mértékét, a’ legszorosb latolónál is,
a’ pillantat’ különféle szellemei majd erre majd amarra billentik. A’ miböl
természet szerínt tsak az következik, hogy ha a’ nyelvtudomány’ minden
alapjaiban egészen eggyezünk is, demégis beszédünk soha eggy nem lehet,
mert az szellemeink’ legbelsőbb természete szerínt örökké változni fog.¹⁷

E fejtegetés teszi egyértelművé, hogy Berzsenyi a nyelvhasználat alakulását (nyelv)kép-
zésként érti, vagyis úgy, hogy a nyelv ugyanazon általános törvényei időről időre és
személytől is függően „a’ pillantat’ különféle szellemeinek” megfelelően más és más
nyelvi formákat eredményeznek. Mivel a felállítandó akadémia mesterséges szabályo-
zással nem avatkozhat bele ebbe a folyamatba, így létalapja is kérdésessé válik. Ehhez
hozzá kell fűzni, hogy Berzsenyi kritikája a francia és olasz típusú, nyelvszabályozó te-
vékenységet folytató akadémiákra vonatkoztatható, az -ban létrejöMagyar Tudós
Társaság viszont – legalábbis kezdetben – elhatárolta magát az ilyesfajta „dictatorság-
tól”,¹⁸ amint arra még később kitérek.

¹⁶ A Kritikai levelek ezen változata Döbrentei Gábor hagyatékában, másolatban maradt fenn.
Lelőhelye : OSZK Kt., Fond /. Ismerteti : M Oszkár, A Kritikai levelek ismeretlen,
eredeti kézirata = M Oszkár, Újabb Berzsenyi-tanulmányok, Bp., , –.

¹⁷ OSZK Kt., Fond /.
¹⁸ D , . L. még: B Vera, Az ifjú Tudós Társaság romantikus liberalizmusa

= B Vera, A hiányzó paradigma, Debrecen, Latin Betűk, , –.





. Részvétele az üléseken – viszonya az akadémia hatalmi belharcaihoz

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint Berzsenyi a Tudós Társaság két nagygyűlésén ve
részt személyesen (. március -től -ig és . november -től -ig¹⁹), valamint
jelen volt kétszer a heti ülésen (avagy kisgyűlésen) . június -én és -án.²⁰ (Ez
utóbbi fővárosi tartózkodásakor a budai fürdőket is meglátogaa.)²¹ Sem jegyzőkönyvi
bejegyzés, sem kortárs emlékezés nem utal rá, hogy hozzászólt volna a folyó ügyekhez
– a jelek szerint inkább elfogódoan viselkede ezen alkalmakkor. Döbrentei a sokéves
falusi magánnyal magyarázza visszahúzódását :

Azon mindig falusi lakhoz ragadása tevé őt elannyira csendessé is, hogy
vitatkozó ülésekben mint a magyar akademiáéban […] a szólók közé nem
tartozo. Bátorság benne pedig ahhoz úgy, mint irásaiban; eszméi hamar
és bőven kelése is úgy, mint ugyan azokban, de a belészokásnak marad
hijával. S ez kár vala, mert az ülés után barátaival közlö észrevételei olly
idvesek, az intézetért olly forrón felfogoak valának.²²

Ha az üléseken nem is szólalt fel, más tekintetben viszont nagyon is aktívan részt ve
az intézmény munkájában, mint majd látni fogjuk.

I említendőmeg, hogy Berzsenyi akadémiai taggá válását követően komolyan ter-
vezte : gazdaságát átadja fiainak és Budára költözik,²³ hogy, mint  augusztusában
Döbrenteinek írja, „Nemzetem Díszei közö uj életet, egy hozzám illőbb életet kezd-
jek ízlelni”.²⁴ Ezt az elképzelését azonban nem sikerült magvalósítania. Hogy miért, az
nem derül ki világosan a reményeinek meghiúsulásáról valló idéze leveléből, amelyet
Döbrentei csonkán ado ki. Ráadásul ekkor még nem is te le véglegesen tervéről, amit
mutat, hogy legkisebb fia, László  novemberében kibérelhető házat kerese Budán
apja számára.²⁵

Az akadémia kezdeől fogva a hatalmi harc terepe volt az első titoknok Döbrentei
Gábor és szövetségesei, valamint a Bajza–Toldy–Vörösmarty triász közö. Utóbbiak

¹⁹ A’ magyar tudós Társaság nagy gyüléseinek Jegyzőkönyve –., MTAK Kt., K . (A
továbbiakban: NGyJk –.)

²⁰ Kis Gyülések Jegyzőkönyve. –.,MTAK Kt., K . (A továbbiakban: KGyJk –.)
²¹ L. Döbrentei Gábor – Kölcsey Ferencnek, . június . = Kölcsey Ferenc levelezése : Válo-

gatás, s. a. r. S G. Zoltán, Bp., Gondolat, , .
²² D Gábor, Nehány adat a költér életrajzához = B , XIX. Az akadémiai

ülésekre Pestre érkeze Berzsenyiről anekdotákat közlő Fáy András is a niklai remete elfo-
gódoságáról tudósít. (F András, Irodalmi tarló-virágok = HF , –.)

²³ D Gábor, Nehány adat a költér életrajzához = B , XIX.
²⁴ Berzsenyi – Döbrentei Gábornak, . aug. . = B , .
²⁵ L. Berzsenyi László – szüleinek, . nov. . = Berzsenyi emlékkönyv, szerk. M Osz-

kár, Bp., Somogy Megyei és Vas Megyei Tanács, , –.





ítélete szerint arról volt szó, hogy Döbrentei „az egész iú irodalmat” ki akarta re-
keszteni az akadémiából.²⁶ Ezzel szemben az következe be, hogy az iak szorítoák
ki fokozatosan az ún. „régi iskola” képviselőit hatalmi pozícióikból ; e folyamat fontos
állomása volt, amikor -ben Toldy Ferenc átvee Döbrenteitől a titoknokságot.²⁷

Noha Berzsenyi legfőbb akadémiai kapcsolata mindvégig Döbrentei volt, levelezé-
séből az tűnik ki, hogy sem az ő, sem ellenfelei oldalán nem avatkozo be az iroda-
lompolitikai csatározásokba, annak ellenére, hogy mindkét tábor igyekeze aktivizál-
ni őt maga melle. Így -ben, amikor Bajza megküldi neki a Kritikai Lapok első
füzetét²⁸ – benne a Conversations-lexikoni pörben Döbrentei pártját fogó Dessewffy
Józsefnek írt válaszával²⁹ –, illetve felszólítja őt, hogy dolgozzon az Aurorába, Berzse-
nyi néhány békítő sor kíséretében visszautasítja a felajánlo együműködést.³⁰ (Egy
elvesze levelében pedig – a vele rokonságban álló – Fenyéry Gyulát alias Stener
Györgyöt békíti, aki valószínűleg Döbrentei-ellenes pamfletjét küldte meg neki.³¹) De
ugyanígy Döbrenteit is önmérsékletre inti,³² miközben aól szintén vonakodik, hogy
a Conversations-Lexikon magyar változatába dolgozzon, vagy hogy írásokat adjon a
Sasba, az Aurora-kör ellenében szerveze kritikai folyóiratba.³³

Ugyanakkor némely források arra engednek következtetni, hogy Berzsenyi bizo-
nyos esetekben a Bajza–Toldy–Vörösmarty-féle csoportosulás ellen foglalt állást. Így
a történeudományi osztály tagságáról folyó szavazáson . március -én – leg-

²⁶ Toldy Ferenc hátrahagyo irataiból, kiad. T István, Budapesti Szemle, /, –,
–, i. h. : .

²⁷ Az akadémia belső harcairól, a tagok csoportosulásairól a korabeli besúgói jelentések tükré-
ben lásd : B Frigyes, Vörösmarty Mihály és az Akadémia, Bp., Pallas, , –.

²⁸ A Kritikai Lapok /I-es füzete – benne Bajza ajánlásával – megtalálható volt a nik-
lai hagyatékban. L. M Oszkár, Berzsenyi Dániel könyvtára, Protestáns Szemle, ,
–.

²⁹ B József, Észrevételek a Conversations-lexikoni pörhöz gróf Dessewffy József ellen. Új
kiadása : B József, Szó és te jellemzik az embert, vál. bev. és jegyz. K Ferenc,
Kolozsvár, Kriterion, , –.

³⁰ Berzsenyi – Bajza Józsefnek, . ápr. . = B , –.
³¹ F Gyula, Egy szó Döbrenteyről, h. n., . Erre is utalhat Berzsenyi : „Bajza és Fenyéri

megküldék nékem az undok pert” (Berzsenyi – Döbrentei Gáborhoz, . máj. . = Berzse-
nyi Dániel összes művei, s. a. r. M Oszkár, Bp., Szépirodalmi,  [B ],
. E levél pontos datálása a levágo levélvég ismeretében lehetséges. Ezt közli : G
János–V. K Sándor, Magyar írók ismeretlen kéziratai Tartuban, ItK, , –.)

³² „Téged csak arra kérlek, hogy velek ne mocskolódj, vagy legalább nyilván ne” (Berzsenyi –
Döbrentei Gáborhoz, . máj. . = B , .)

³³ Berzsenyi burkolt elutasítása a Döbrenteihez írt . márc. -i levélben olvasható : „Vigand
szándékának nagyon örvendek, s kérlek segéld őt minden erőddel hogy végre hajthassa. Ha
Te lész Redactor, akkor minden bizonnyal fogok Kritikákat küldeni, de a mit nálam láál
azt verseimmel együ akarom kiadni. A Lexiconhoz sem igérhetem magamat, mert még
sok dolgom lesz ezen hetvenhétszer megátkozo asthetikázással.” Ezt a levelet Döbrentei
csonkán adta ki, az idéze rész forrása : Kelet Népe, . május .





alábbis Döbrentei egykorú tudósítása szerint – Bajzával szemben Perger Jánost támo-
gaa.³⁴ A másik alkalom, amikor valószínűleg nemmelleük állt, az . évi akadémi-
ai nagyjutalomról szóló vita volt az . novemberi nagygyűlésen. Gyaníthatóan erre
az eseményre céloz Berzsenyi Döbrenteinek írva, aki Vörösmartyval szemben Kisfalu-
dy Sándor megjutalmazása melle volt :³⁵ „a mult gyülésen eléggé tapasztaltam, hogy
a jobb ügynek védelme csakugyan megkivánja az én jelenlétemet is ; tehát bizhatol,
hogy ezentul az oani megjelenést nem üres ceremóniának, hanem olly kötelességnek
nézem, mellyet nagy ok nélkül félretenni nem fogok”.³⁶ Ekkor tudvalevőleg Vörösmar-
ty -ban kiado Verseinek és Kisebb hőskölteményeinek, illetőleg Kisfaludy Sándor
újabb regéinek megjutalmazása közö kelle dönteni,³⁷ s aligha véletlen, hogy az idé-
ze levélben Berzsenyi ugyani kitér a Kisfaludy Károly és Vörösmarty köteteiben
olvaso népdalok kritikájára :

Én csak a mult télen olvasgatám meg Kisfaludynk és Vörösmartynk mun-
kájit, s bámulva láam azokban a sok népdalokat, melly nemérül a Poesis-
nak én még semmit sem tudtam, s most láam, melly bakot lőem, midőn
én neked illy ujmódi népdalok helye valóságos régi paraszt énekeket kül-
döem! s csudáltam, hogy Te engem észre nem hozál. Azonban hagyján;
mert meglehet nem is hozhaál volna engem annyira észre, hogy illyeket
irjak. No, no, most értem, hogy az illy uj csudák melle valóban igen avult
portékák az o iskola portékáji.³⁸

Az említe állásfoglalások ellenére – melyekről egyébként is csak közvete informá-
ciókkal rendelkezünk – Berzsenyi nem utalható egyértelműen az ún. konzervatívok
csoportjába, amit mutat az is, hogy Bajza egy -es levelében – utólag – fájlalja Ber-
zsenyi távolmaradását az . novemberi nagygyűlésről, amelyen a Vörösmartyék ál-
tal kezdeményeze akadémiai reformot tárgyalták : „A’ mult nagy gyüléskor hévvel
ohajtók jelenlétét. Társaságunk’ a’ maga statutumait vee vizsgálat alá ’s nevezetes
vítatások keletkeztek ’s féltünk, hogy néhány tagjainknak, kik a’ józan felvilágosodás’
és előbbre haladás’ baráti, távollétök mia csatákat veszítünk; de hála a’ providentiá-
nak! a’ dolgok jól ütöek-ki.”³⁹ Ez a levélrészlet is arra utal, hogy mivel Berzsenyi nem
csatlakozo nyilvánosan egyik írói szekértáborhoz sem – akárcsak a -es években a

³⁴ Döbrentei szerint „Bersenyi Pergerre irta, kikapták elöle czéduláját ’s talán elcserélték”. L.
Döbrentei Gábor – Dessewffy Józseez, . márc. . = MTAK Kt., M.I.L. -r. . sz.

³⁵ L. Döbrentei – Pázmándi Horváth Endréhez, Buda, . nov. . (MTAK Kt. M.I.L. -r. .
sz.)

³⁶ Berzsenyi – Döbrentei Gábornak, . júl. . A levelet Döbrentei csonkán adta ki, az idézet
forrása : Kelet Népe, . május .

³⁷ A vitáról vö. V Gyula, Kisfaludy Sándor és a Tudós Társaság, Akadémiai Értesítő,
, –. I: –.

³⁸ Kelet Népe, . május .
³⁹ Bajza József – Berzsenyinek, . márc. . ; MTAK Kt. MIL. -r. .





Mondolat-pör kapcsán⁴⁰ –, potenciálisan mindegyik fél megnyerhetőnek tekintee a
maga számára.

Az eddig felhasznált forrásokon túl Berzsenyi akadémiai tevékenységére vonatkozó
iratok találhatók (vagy találhatók voltak) a bécsi Polizeihofstelle iratanyagában, a be-
súgói jelentések közö. A levéltárban -ben tűz pusztíto, azonban ezt megelőzően
Kornai István műkedvelő történész kigyűjtöe az o tárolt kémjelentésekből a magyar
írókra és a Magyar Tudós Társaság tagjaira vonatkozó adatokat,⁴¹ s ezen, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban őrzö jegyzetei közö fennmaradt néhány Berzsenyire vonatkozó
is. Ez esetben a közölt adatok hitelessége megkérdőjelezhető ugyan, ám a teljesség ked-
véért álljon i az a három részlet, melyben előfordul Berzsenyi neve.

Az akadémia levelező tagjainak megválasztása már Pesten, . febru-
ár -én megy végbe. A titkos rendőrség ezt is éber figyelemmel kíséri.
A , , , . számú jelentések szerint az Akadémia ülése elői
napon, február -án este Bajza József lakásán több akademikus bizalmas
megbeszélést tarto. Fel is sorolja a megjelentek névsorát : ezek Kazinczy
Ferenc, Kölcsey Ferenc, Kis János, Berzsenyi Dániel, br. Wesselényi Mik-
lós, Vörösmarty Mihál. A jelentés kifejezi gyanuját, hogy ez valami titkos
protestans írói gyülekezet lehet.⁴²

Az i ismertete névlistára Berzsenyi valószínűleg a jelentéstevő túlbuzgóságából kö-
vetkezően került fel, tekintve, hogy semmilyen egyéb forrás nem emlékezik meg arról,
hogy ekkortájt Pesten tartózkodo volna és találkozo volna a magyar irodalom nagy-
jaival.

Berzsenyi Dánielről azt jelenti Ferstl,⁴³ hogy . november havában Pes-
ten tartózkodo több napig azzal a céllal, hogy i lakást vegyen és állandó-
an i lakjék az irodalmi centrumban, a hol Bajzával, Vörösmartyval együ
azon dolgozik, hogy Kölcsey is állandóan Pesten lakjék és ő lépjen Döb-
rentey helyébe az Akadémia titkári székébe, kivel nincsenek megelégedve.

⁴⁰ A hasonló szituáció különbsége abban rejlik, hogy a neológus–ortológus vitában mindkét
fél az ellenfél táborához sorolta Berzsenyit. Erről ő maga így írt : „Különös, hogy engem,
ki minden szavammal, a’ Haza’ és Tudományok’ Szeretetét kívántam gerjeszteni, ki senkit
meg nem sérteem ‘s mindennek hizelkedtem, mind a’ két felekezet rutul meg támodo!”
(B Dániel, Antirecenzió Kölcsey recenziójára = B , .)

⁴¹ Kornai adatainak forrásértékéről l. Pajkossy Gábor, Toldy Ferenc pályaképéhez = Magyar-
hontól az Újvilágig : Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára, szerk. E
Gábor és H Róbert, Bp., Argumentum, , –.

⁴² A bécsi császári kormányok kémeinek jelentései a magyar írókról, az Akadémia összes tag-
jairól. A bécsi állami levéltár iratai alapján írta : Kornai István = PIM Kt. V. /.

⁴³ Leopold Valentin F, az országgyűlési titkosszolgálat vezetője, aki az Oberste Polizei-
und Zensurhofstelle elnökéhez intézte jelentéseit. (L. K Ferenc,Országgyűlési napon-
kénti jegyzések, s. a. r. P Gábor, Bp., Universitas, , .)





Berzsenyi azonban betegen utazo el Pestről, hová többé nem is jön vissza,
mert pár hó mulva, . február -én [sic !] ő is meghal.

Ez a jelentés is többnyire a fantázia szüleményének tűnik, valóságmagja annyi, hogy
Berzsenyi valóban szerete volna a fővárosba költözni, bár nincs rá további adat, hogy
még -ben is ezen fáradozo volna. Döbrentei utódlásának kérdése -re már
végleg eldőlt (szeptembertől Toldy kövee őt a titoknoki székben), tehát a leírt évszám
helyessége ezért is erősen kérdéses, mint ahogy annak az állításnak a valóságtartalma
is, hogy Berzsenyi legjobb barátjával szemben Kölcsey titkárrá választását támogat-
ta volna. Ez utóbbi megfontolás alapján kétséges a harmadik vonatkozó jegyzetrészlet
hihetősége is : „Az Akadémia nemzetibb irányu csoportja, melynek élén Wesselényi,
Széenyi, Bajza, Berzsenyi, Vörösmarty stb. állo nem titkolt örömmel fogadta Döb-
rentey lemondását, a kinek öt évig tartó meddő titkári működésével amugy sem voltak
megelégedve.” Egy Berzsenyi-levélből ezzel szemben az derül ki, hogy más okokból
örült Döbrentei lemondásának, akinek ezáltal feléledt rendes tagsága a filozófiai osz-
tályban:

örvendek annak is, hogy a mult nagy gyülésben collegámmá leél ; nem
csak azért, mert igy szabadságban többet adhatsz literaturánknak és bará-
tidnak, de azért is, mivel igy minden bizonnyal többet adhatsz magadnak
is.⁴⁴

. A Tudós Társaságnak végzett munkái

. . Berzsenyi és a Philosophiai műszótár

A Társaság első nagyobb vállalkozása a magyar szókincs összegyűjtése volt egy jöven-
dőbeli nagyszótár számára. Erről az . februári nagygyűlés határozo. A gyűjtést
témakörök szerint kezdték meg az egyes osztályok, oly módon, hogy az ado tudo-
mányágban megjelent magyar nyelvű művekből a tagok kivonatolták a szakszavakat.⁴⁵
Az egyes területek terminus tenicusait utóbb – a nagyszótár előkészületeit szolgálan-
dó – szakszótárakban jelenteék meg, így jö ki -ben a filozófiai osztály gyűjtését
összefoglaló Philosophiai műszótár is.

Az . június -i kisgyűlésen osztoák szét a filozófiai osztály tagjai közö „szó-
tári kivonás vége” a „feljegyze magyar philosophiai munkákat”. Berzsenyinek négy
mű juto: Köteles Sámuel „Logikája és Ethikája”,⁴⁶ Sárvári Pál „moralis Philosophi-
ája”⁴⁷ és „Sartori Bernard Philosophiája”.⁴⁸ A határozat szerint Berzsenyinek az ado

⁴⁴ Berzsenyi – Döbrenteihez, . dec. . = B , .
⁴⁵ Vö. D , .
⁴⁶ K Sámuel, Logika, vagy az értelem tudománya, Marosvásárhely, Ref. Koll. ny.,  ;

K Sámuel, Az erköltsi filo’sofiának eleji, Marosvásárhely, Fiedler Gofried, .
⁴⁷ S Pál, Moralis philosophia…, Pest, Traner Mátyás, .
⁴⁸ S Bernárd, Magyar nyelven filosofia, Eger, A’ Püspöki Oskola Betőivel, .





művekből nemcsak a filozófiai, hanem az „aesthetikai […] műszókat” is ki kelle gyűj-
tenie.⁴⁹ A rábízo feladatot el is végezte, s a titoknok az . február -i kisgyűlésen
nyújtoa be „Bersenyi Dániel műszókivonatját a’ neki oszto filozófiai könyvekből”.⁵⁰
A jegyzőkönyv szerint ez a kivonat a levéltárba került, jelenleg azonban már nem lel-
hető fel, így Berzsenyi szógyűjtése csak a Szalay Imre által szerkeszte Műszótár for-
rásmegjelölései alapján rekonstruálható. Ránk maradt viszont – másolatban – Berzse-
nyinek egy olyan könyvjegyzéke, amely szintén az . június -i kisgyűlés egyik
határozata nyomán keletkeze, a feldolgozandó filozófiai munkák o előterjeszte, s
utóbb minden tagnak kiküldö listáját kiegészítendő. Ez a lista fontos forrás Berzsenyi
bölcseleti és esztétikai tájékozódására vonatkozóan.⁵¹

A Köteles, Sárvári és Sartori műveiből történt szógyűjtésen kívül Berzsenyi más
módon is megjelenik a szótárban, ugyanis  kifejezés melle az ő neve szerepel forrás-
megjelölésként. Elvileg ezeknek olyan szavaknak kellene lenniük, amelyek Berzsenyi
valamely megjelent művéből származnak, valójában azonban a több mint félszáz ter-
minusnak csak kisebb hányadáról mondható ez el (például ratio – ész ; Empfindung –
érzet, theoria – eszmélet, ens – lény), nagyobb részüket ismert szövegeiben nem hasz-
nálja (például Reiner Verstandes-Begriff – tiszta észfogat ; categoricus imperativus – fel-
tételetlen vagy egyenes észparancs, Weselwirkung – kölcsönhatás stb.). Amennyiben
ezek is Berzsenyi szómagyarításai, akkor egy külön kéziratban nyújtoa be őket. Nehe-
zen hihető ugyanakkor, hogy Berzsenyi alkoa volna a „rényszertudomány” kifejezést
az „ascetica” magyarosítására, mikor ugyanő az -es Bírálatokban hosszasan fejte-
geti a „rény” szó helytelenségét az „erény”-nyel szemben.⁵² Feltűnőek továbbá az -ás,
-és, -ság, -ség képzőjű szavak (önnönzés, történetképiség, öntudás stb.) annak fényében,
hogy a Kritikai Levelekben Berzsenyi vehemensen fellép e névszóképzők használata el-
len.⁵³

A Philosophiai műszótár szempontunkból azért is érdekes, mert készítésének el-
vei jól tükrözik a Tudós Társaság nyelvművelési felfogását, amely ebben az időszakban
összhangban volt Berzsenyi fentebb ismertete „nyelvképzői” nézeteivel. A műnek a
Társaság kisgyűlésében jóváhagyo Előbeszédéből ugyanis az derül ki, hogy a szó-
tár összeállítói munkájukkal nem akartak nyelvi normát szabni, csupán szemléltetni a
meglévő nyelvállapotot, s ösztönözni a további gyűjtést :

nem úgy terjesztetnek még ezen i levő műszavak elé, mintha azokat a’
társaság már mind helyben hagyta volna; hanem egyedül azért, . Hogy
a’ philosophiai osztály’ tudományágazatainak üzői, kedvelői, könnyebben
láthassák együ e’ gyüjteményben az eddig megkisérte magyar elneve-

⁴⁹ KGyJk –, . jún. .
⁵⁰ KGyJk –, . febr. .
⁵¹ L. a Függelékben.
⁵² B Dániel, Bírálatok = B , .
⁵³ B Dániel, Kritikai Levelek = B , .





zéseket ’s összehasonlításból kivehessék, mellyik tudós találta el a’ kite-
endőt szerencsésebben. . Hogy kitessék : mi, hogyan, hányfélekép ’s kik
által fejeztete ki eddig […] . Hogy a’ mikmég i elé nem fordulnak, vagy
majd, egyik másik iró által még helyesebben tétetnek ki magyarúl, azokat
újabb pótlásúl e’ gyüjteményhez sorozni biztosabban lehessen. És épen
ennek elérhetése vége fel is szólít a’ társaság ezennel minden magyar tu-
dóst, akár tag akár nem, ne sajnáljon olly philosophiai műszavak helye,
mellyekkel meg nem elégedhetésének nyomos okait adhatja, helyesebbe-
ket, a’ titoknokhoz intézendő levelében küldeni, valamint az ollyanok’ új
elnevezéseit is kedvesen veendi ez úton a’ társaság, mellyek ide még ma-
gyar műszó nélkül téteek, vagy ki is maradtak. […] Látni fogja az or-
szág, hogy köz tulajdonának minél tökéletesebb összeszerkesztésében, a’
társaság, nem makacsság’ nem önkény’ parancsaival, hanem a’ lehető köz
megegyezéssel akar eljárni.⁵⁴

A műszótár preskripciótól tartózkodó mivolta onnan eredeztethető, hogy a nagyszótár
„belső elrendelésének” alapjául ve elméleti szöveg, Teleki József -es pályamun-
kája⁵⁵ szintén egy leíró és nem előíró jellegű szótár ideáljából indul ki : „a’ jelenvaló
állapotot az előadásban megváltoztatni nem szabad; a’ jövendőre ado javallatokat,
szoros változhatatlan törvények szine ala felállitani veszedelmes. A’ Frantzia Aka-
démiának […] diktatoros hangján irt Szótár a’ nyelvet szoros békóban vetvén, annak
többet árt, mint használ”.⁵⁶

. . Egyéb akadémiai megbízatások

Az egyetlen Berzsenyi-mű, amely kifejezeen akadémiai megbízásból készült, a Bírá-
latok. A Döbrentei által e címen kiado négy bírálat irodalmi évkönyvekkel : az Aurora
két, s a Nefelejts és az Urania egy-egy kötetével foglalkozik. E gyűjtemények bírála-
tának, pontosabban „kivonatának” elkészítésére szóló felkérést Berzsenyi az . de-
cember -i és az . január -i kisgyűlés határozata nyomán kapo.⁵⁷ A munkákat
a Társaság folyóiratába, a Tudománytárba szánták, s azon megfontolásból kértek kivo-
natokat és nem bírálatokat, hogy

jobb ha szorosabb kritikát csak külön személyek adnak ki mint egész Tár-
saság, inkább czélirányos kivonatok’ közlése le elfogadva, mellynél fogva

⁵⁴ D Gábor, Előbeszéd = Philosophiai műszótár, Buda, közre bocsátja a’ Magyar Tu-
dós Társaság, , III–V.

⁵⁵ Teleki alább idézendő művét az . május -i kisgyűlésben teék a Nagyszótár belső
elrendelésének kiindulópontjává, Vörösmarty és Sedel javaslatára. (D , .)

⁵⁶ T József, Egy tökélletes magyar szótár’ Elrendeltetése, készitése módja = Jutalom fele-
letek a’ magyar nyelvről, a’ magyar nemzeti museum . . . esztendei kérdéseire,
kiad. H István, Pest, Traner János Tamás, , .

⁵⁷ KGyJk –.





az olvasó mind az irói világ’ ujságaival juthasson ismeretségbe, mind sa-
ját fejével hozhasson arról ítéletet, ha valami könyv hasznos-e ’s reá nézve
gyönyörködtető vagy szükséges-e.⁵⁸

A Berzsenyi által benyújto munkák azonban joggal viselik a Bírálatok címet puszta
ismertetésen messze túlmenő, sokszor hevesen polemikus hangú értékeléseik mia. Az
eredeti, csak könyvismertetések begyűjtését célzó koncepció egyébként hamar megbu-
ko: Döbrentei már  februárjában azt kénytelen konstatálni, hogy „a’ többség ed-
dig kritikát is elegyíte” a kért kivonatokba.⁵⁹ Végül a Tudománytárból elmaradtak mind
a könyvismertetések, mind a recenziók,⁶⁰ s így Berzsenyi kézirata életében kiadatlanul
maradt.

A titoknok . július -én nyújtoa be a kisgyűlésben Berzsenyi bírálatait az
-es és -es Auroráról, valamint az -es Nefelejtsről és Uraniáról.⁶¹ Az -
es Aurora kritikája „olvastato” a következő, . szeptemberi nagygyűlésben, s elfo-
gadták a Tudománytár számára.⁶² Megjegyzendő, hogy ezeken kívül Berzsenyit még
 decemberében megbízták Kis János Sokrates nevezetességei című Xenophón-for-
dításának kivonatolásával is, ezt azonban nem készítee el, a neki megküldö könyvet
pedig visszaküldte, „nem hasonlíthatván azt össze a’ Göröggel”.⁶³ Az . december
-i kisgyűlési határozat értelmében ugyancsak bírálatra küldték ki Berzsenyinek az
-as Aurorát és Uraniát,⁶⁴ azonban a jegyzőkönyvben nincs nyoma, hogy ennek a
feladatnak eleget te volna, mint ahogy ilyen kézirata sem maradt fenn.

Beérkeze kéziratról egyetlen esetben kérte a Társaság Berzsenyi véleményét, még-
pedig Koszta József „Stollbergből” készíte „az érzékekről” című fordításáról . jú-
nius -án⁶⁵ – e munkáról azonban csak a másik felkért bíráló, Szilasy János véleménye
maradt fenn.

Az . novemberi nagygyűlésen a jegyzőkönyv szerint a többieké közö felol-
vasták Berzsenyi filozófiai jutalomkérdésre ado javaslatait is.⁶⁶ Pontosabban Kállay
Ferenc és Berzsenyi közösen nyújtoak be három jutalomkérdést, oly módon, hogy a
Kállay által leírt javaslatot Berzsenyi is elláa kézjegyével. A kérdés-javaslatokat az
alábbiakban közlöm.

⁵⁸ D , . (Az . februári első nagygyűlés határozata.)
⁵⁹ Döbrentei Gábor – Kölcsey Ferenez, . febr. ., Ráday-Gyűjtemény, Szemeretár, XII/.

(A levél szövegét Szabó G. Zoltán bocsátoa rendelkezésemre.)
⁶⁰ L. Döbrentei jegyzetét : B , .
⁶¹ KGyJk –.
⁶² NGyJk –, . szept. .
⁶³ NGyJk –, . szept. .
⁶⁴ KGyJk –.
⁶⁵ KGyJk –.
⁶⁶ NGyJk –, . nov. .





philosophiai osztály

Kérdések

) Mit kell érteni az időszellem ala? mi formálja azt? és micsoda befo-
lyása van társaságos állapotunkra?
A’ történetek’ philosophiájából lehet é állitani, és minémű hiteles adatok-
nál fogva, hogy az arról való észfogatok nem csupa elmerajzok, hanem az
emberi társaság’ természetében gyökereztethetők?

) Mik a’ büntető törvények’ theoriájának fő alapjai? honnan van hogy
a’ theoria némely szabályai telegesen nem mindenkor követelhetők? Ki-
vánná a’ magyar tudós Társaság példák’ felhozatalával némely javítás mó-
dokat kifejtve látni, mellyeknek életrehozatala által egy vagy más nemzet-
nél, régen mint ma hasznos következések álloak bé valamely társaságra
nézve.

) A’ személy<es> és birtok ellen való vétkek’ egymáshoz való viszonyi
tekintetben több vagy kevesebb száma áll é szükséges öszveköetésben
valamely nemzet’ polgári alkotmányával, miveltségével, és törvénykezé-
se’ módjával?
A’ törvény tudomány’ philosophiája és az emberi nem’ aractere mi fel-
világositást adhatnak e’ tárgyban?

Kállay Ferencz

r. t.

Bersenyi Dániel mp⁶⁷

Még ha a kérdések nem feltétlenül Berzsenyi fogalmazványai is, megállapítható, hogy
a bennük kijelölt témakörök közel álltak hozzá, különösen a . és ., hiszen a bün-
tetőtörvénykezéssel és annak filozófiájával részletesen foglalkozik ekkortájt születe
tanulmányaiban: A Magyarországi mezei szorgalom’ némelly akadályairul című érte-
kezésében, Polgári rendtartása töredékében, de még A’ Kritikáról írt munkája is kitér
erre a problémára. A nagygyűlés végül Berzsenyiéké helye Szalay Imre egyik kérdését
fogadta el, és tűzte ki jutalomfelelet tárgyául.

. . További benyújtott munkái

Berzsenyi Poétai harmonistika című esztétikáját . május -án terjesztee a titok-
nok a kisgyűlés elé „nyomtatás vége”.⁶⁸ E műről Döbrentei azt állítja, hogymegírására
Berzsenyit a filozófiai osztályba választás serkentee⁶⁹ – ez a beállítás azonban téves,

⁶⁷ MTAK Kt., RAL /.
⁶⁸ KGyJk –.
⁶⁹ B , .





hiszen már legalább  óta dolgozo a Poétai harmonistikán,⁷⁰ ráadásul ebben az
időszakban nem léteze formai kötelezeség szakirányú művek írására, mint ahogyan
székfoglalót sem kelle tartani a tagoknak.

A Poétai harmonistikát Szalay Imre és Sedel Ferenc véleményezték (a filozófiai,
illetőleg a nyelvtudományi osztály részéről). A kedvező opponensi vélemények nyomán
aművet az . július -i kisgyűlés fogadta el A’Magyar Tudós Társaság Évkönyveinek
első, -as kötete számára,⁷¹ ahol az meg is jelent.

A következő benyújto Berzsenyi-mű, A Magyarországi mezei szorgalom’ némelly
akadályairul kéziratát . február -án terjesztee elő a titoknok a kisgyűlésben. A
munka megvizsgálására öagú „választoság” alakult Fáy András, Geor Illés, Kállay
Ferenc, Luczenbaer János és Perger János részvételével (Fáy és Geor tiszteletbeli
tagok voltak, Kállay a filozófiai, Luczenbaer a történeudományi, Perger a törvény-
tudományi osztályt képviselte). A bizoság véleményét, amelyben – bizonyos fenn-
tartásokat hangoztatva – elfogadta a munkát az Évkönyvek . kötetébe, . március
-jén olvasták fel.⁷² A mű ennek ellenére nem jelent meg az Évkönyvekben, mivel –
mint az . szeptemberi nagygyűlés jegyzőkönyve rögzítee – végül is terjedelmi
okokból kihagyták.⁷³

Berzsenyi utolsó elkészült prózai művét, A’ Kritikáról. . című értekezést szin-
tén a Tudós Társaságnak küldhee be, hiszen a kéziratot Döbrentei annak levéltárában
helyezte el, ahol a mai napig megtalálható. Döbrenteinek a kéziraton a következő rá-
jegyzése olvasható : „Veem Septemb. d . Döbrentei. Jegyzés : Külön rendelkezé-
semre küldve”.⁷⁴ Ez utóbbi arra utalhat, hogy a mű nem hivatalos akadémiai felkérés
nyomán került a kéziraárba. A megado időpontban Döbrentei, aki Berzsenyi koráb-
ban neki küldö munkáit a kisgyűlésben titoknokként hivatalból előterjesztee, már
nem viselte ezt a tisztséget, s talán ezzel is összefügg, hogy az értekezés nem került a
plénum elé – Döbrentei utóbb maga adta ki Berzsenyi összes művei közö.

Berzsenyi utolsó olyan benyújto dolgozata, amelyből a Társaság gyűlésén felol-
vastak, mezőgazdasági tanulmánya volt. Az . szeptember -i nyilvános ülésen a
februárban elhunyt Berzsenyire emlékezve Döbrentei olvaso fel részleteket a Mezei
szorgalomból „a magyar ’s különösen Vas és Somogyi mezei szorgalom némelly aka-
dályiról” címen, s ezt kövee Kölcsey híres emlékbeszéde Helmeczy Mihály előadásá-
ban.⁷⁵

⁷⁰ Vö. Berzsenyi – Döbrenteinek, . júl. . (B , .)
⁷¹ KGyJk –.
⁷² Kis Gyülések Jegyzőkönyve −., MTAK Kt. K . A véleményt lásd a függelékben.
⁷³ Magyar tudós társasági Nagy gyülési jegyzőkönyv −., . szept. ., MTAK Kt., K

.
⁷⁴ MTAK Kt., K .
⁷⁵ Jelenkor, . szept. . . szám





Függelék

Berzsenyivel kapcsolatos akadémiai iratok

. [Berzsenyi Dániel könyvjegyzéke a filozófiai műszavak kigyűjtésére]⁷⁶

A’ philosophiai műszavak kiszedése vége kijelelt, ’s a’ titoknoki hivatal által Julius
-kén velem is közlö magyar könyvek sorát még e’ következendőkkel vélem szaporit-
hatónak:

. Bencsik Josef. Az emberi kötelességek rajzolatja. Poson. . .
. Bertalanfy. Keresztény bölcsesség. .
. Bitnicz Lajos. A’ magyar nyelvbeli előadás tudománya. Pest.

.  m.
. Campe Psyologiája. (D. Nagy Samt.) Poson . .
. Campe. Erkölcsi könyvecske. (Dr Földy) Poson . .
. Csere János (Apáczai). Magyar Logika. . (Lásd: Horányi I.)
. Ercsei Daniel. Philosophia historiája. Debreczen. . .
. Erdélyi Muzeum. Kolosvár és Pest. –.
. Funke. A’ legszükségesebb tudományok veleje. Magyarázta

Bai I. Poson . .
. Kant szerént való philosophiának rostálgatása. (Budai Ferencz.)

Poson . .
. Keresztény Ethikának summás veleje. (Daniel Polyxena) Kolosvár

. . Horányi.
. Közhasznu ösmeretek tára. Pest. – I. II. Kötet.
. Mendelssohn Moses. Fédon. (Pajor) Pest . .
. Őri Filep Gábor. Ker. erkölcsi tudomány, Pictet után. –.
. Sas értekezései. I–II. köt. Pest. .
. Tóth Ferencz. Erkölcstudomány. Pest . . m.
. Takács Josef. Erkölcsi Oktatásai. . (A Magyar Minervában.)
. Válogato czikkelyek az egész Logicából és Metaphysicaból.

(Benyák) Pest. .

―

⁷⁶ MTAK Kt., RAL I. oszt. /, nem autográf kézirat.





Aestheticai műszavak a’ következő magyar munkákban találtathatnak:

. Aestheticai levelek. Toldy Ferencztől. Pest. . .
. Eberhard Aestheticája. Pucz Antaltól. Pest . .
. Esztetika. Szép Jánostól. Buda .
. Élet és Literatura. (Musarion) I–IV. Pest.
. Erdélyi Muzeum értek. Kol. -.
. Kazinczy Ferencz Munkáji. IX köt. Pest. .
. Közhasznu esmeretek tára. Pest. – I. II. köt.
. Lánghy. Encyclopædia. Esenburg után. Pest. .
. Legszükségesebb tudományok veleje, a’ szép tudományok’

Kedvellők számokra. Bait. Poson .
. Lexicon terminorum tenicorum. Buda. .
. Minerva. (Felső Magyar orsz.) Kassa. –.
. Orpheus. Kassa. .
. Sas. I–VI. Pest. .
. Segitő. Buda .
. Sokféle. Sándor Istvántól. –.
. Magyar nyelvbeli előadás tudománya Bitnicztől. Pest. .
. Tudományos Gyüjtemény. –. Pest.
. Fontos beszéd tudománya (Oratoria). Gáti Istvánt. S. Patak .

.
. Magyar Oratoria és Poezis (Magyar Oskola) Szenthe Páltól. Pest

.
. Magyar Poezis. Papp Ignácz. Veszprim . .
. Mi a’ poezis? Verseghytől. Buda. .
. A’ rajzolás tudományának kezdete. Beregszászi Pált. Debreczen.

. .
. A’ rajzolás mesterségének kezdete. Sárvári Pált. Debreczen .

.
. Utmutatás a’ klavir helyes játszására. Dömény és Malovetzky.

Pest.
. A’ muzsikáról. Verseghy. Buda. .
. Az Építéstudományának egy része. Debreczen . .

Beregszászi Páltól.
. Molnár János. A’ régi jeles épületekről. N. Szombat. . .
. Ékes szóllás a’ sirhalmoknál. Horvát János.

―

Berzsenyi Daniel





. [Toldy Ferenc a Poétai harmonistikáról]⁷⁷

Vélemény
Berzsenyi Dániel’ illy czímű kéziratáról :

„Poetai Harmonistika.”

A’ Szerző ezen értekezésében azon ez elő mintegy hat évvel felállíto ’s vítato
okfőjét : „a’ szépség a’ középszerben van” fejti-ki bővebben; ’s minden a’ szép mívet
összealkotó elemek’ középletre irányzásában ’s harmoniára egyesülésébenmutatja-ki a’
hatást, mellyet a’ Szép mív teszen. A’ tárgy élesen van keresztűlvíve, ’s a’ vélemény-adó
ohajtaná hogy jeles költőnk’ ezen æsthetikai vizsgálódásai a’ T. Társaság’ évkönyveiben
látnának világosságot. Azok sok gondolkodásra adandanak alkalmat és tárgyat.

Sedel Ferencz
r. t.

. [Szalay Imre a Poétai harmonistikáról]⁷⁸

Bersenyi Dániel „Poetai Harmonistikája” .
( :Kézirat. :)

Foglalat : a) Előszóképen „Intézet” mellyben a’ Harmonistika nevét és e’ munkára
határozo czélját fejtegeti.
b) Az első Rész : „Legközönebb szemléletek.”
c) Második Rész : „Különebb szemléletek.”

Az első Rész –; a’ második folytatólag – czikkelyekből áll illy renddel :
Első Rész : §. . Harmonia. – . Harmoniás Különféleség. – . Harmoniás Közép. –

. Harmoniás mozgás. – . Harmoniás mozgató. – . Szeretet. – . Hármoniás szeretet.
. Poesis.

Második Rész : §. . Harmoniás vagy szép ember. –  Testi ’s lelki ember. – .
Szép lélek. – . Értelem és érzés. – . Képzelet. – . Játék ’s valódiság. – . A’ költé-
szet’ fő aracterei ’s czéljai. – . Költészeti osztályok. – . Költész nyelv. – . Köl-
tészeti formák. – Szomorú ’s víg költészetek.

Ezen munka a’ vége bizaatván visgálat alá : hogy valljon a’ TT. Társaság év köny-
vében e? vagy külön értekezési kiadásra lehessen fölvetetni e? azt véli az alólir:
arra, hogy külön értekezésben jelenjék meg, nagyobb kiterjedést, és bővebb kieresz-
kedést kivánna; – arra pedig : hogy, mint összenyomo és nyomtatásban legfölebb
– ivre terjedhető előadás, az évkönyvben helyet foglaljon, igen alkalmatos ; kivált-
képen, ha a’ szerzőtől meg lehetne azt nyerni, hogy jelesen az első részben a’ sokszor

⁷⁷ MTAK Kt., /
⁷⁸ MTAK Kt., /





előforduló egyforma ideáknak és kifejezéseknek ismétlését elkerülhetőbbé tenné; mi-
vel ( :§§. –. :) a’ harmoniás különféleségről, a’ harmoniás középletről, -vegyűletről, a’
legközönebb szépről, te gyakor előfordulások némelly olvasónak visszatetszhetnének.

Egyébiránt : hogy a’ munka philosophiai ’s aesthetikai lélekkel ’s készűleel légyen
irva, nem tagadhatni ; de azonban, egész és kimerítő rendszert abban nem lelhetni ;
hanem a’ derék Iró ezt nem is intézvén, mind az, a’ mit a’ megjegyze czikkelyekben
mintegy aphoristice érint, és szemléleteknek nevez, csak ugyan a’ lelkes iróra és poetai
lelkességre mutat ; és a’ költészetben nyert koszorús tiszteletre ez által ismét magát
érdemesnek bizonyítja.

Miképen légyen pedig az egészmunkában a’ fő ’s az egészben uralkodó szemlélet el-
érve, az előszóban kivan fejezve illyképen: „A’ poetai szépnek csak legfőbb aractereit
mutatja ugyan ( :a’ munka:) de a’ mellyekből a’ poetai szem az egészet megösmérheti.”
És ismét ugyan o: „Csak annyiban ösmérhetjük mind az igazat, mind a’ jót, mind
pedig ezeknek egyetemét – a’ szépet, a’ mennyiben ezen természetek, ( :az emberi ’s
természeti szépek’ :) rejteményit nyithatjuk.”

Többnyire a’ világos, nem mesterkélt, és meghatározo irásmód, és a’ hellen ideá-
lokra vete tekintetek, a’ német classikusok’ véleményire is támaszkodva kedveltetővé
’s érdeklővé teszik a’ kidolgozást.

Pest. ik Junius. .
Szalay Imre

a’ M. T. Társaság’ r. Tagja.

. [Bizottsági vélemény A Magyarországi mezei szorgalom’ némelly akadályai-
rul című értekezésről]⁷⁹

Vélemény

„A’ magyarországi mezei szorgalom némelly akadályairól” szolló értekezés iránt.

Ámbár ezen értekezés fel ve tárgyán tellyes kimeritések nélkűl gyakran tul csapong, ’s
nem ritkák benne az egyoldalúságok, a’ szerző néha egyes esetekről hozván az egészre
következtetést ; mivel mindazonáltal tárgya érdekes, adatai pedig hazaiak, mellyek a’
hazában idövel bövebb ki fejtésekre adhatnak alkalmat : a’ munkát az évkönyvbe fel
vehetőnek itéli

Pesten ik februar .
a’ választoság.

fel jegyzee Perger János mp.

⁷⁹ MTAK Kt., /




