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A Veszprémi Tudós Társaság
A Magyar Tudományos Akadémia

egyik előzménye

SEBŐ JÓZSEF

BIZONYÁRA KEVÉSBÉ KÖZTUDOTT, HOGY VESZPRÉMBEN
JÖTT LÉTRE a Magyar Tudós Társaság – 1845-től Magyar Tudományos Akadémia
– egyik közvetlen előzménye, a Veszprémi Tudós Társaság, mely a városunkban kia-
dott első magyar nyelvű katolikus folyóirat, az Egyházi Értekezések és Tudósítások
(1820-1824) köré szerveződött. Ennek a reformkor hajnalán életre hívott társaság-
nak ugyan nem volt alapszabálya, tagnyilvántartása, de célját a kor kívánalmainak
megfelelően igyekezett betölteni. Alapítója Horváth János (1769-1835) veszprémi
kanonok volt. 

E társaskör korabeli rangját talán az érzékelteti a legjobban, hogy a Magyar
Tudós Társaság megalakulásakor – 1830. november 17-én – az elnök, Teleki József1

balján Széchenyi István gróf, jobbján pedig a veszprémi Horváth János kanonok
foglalt helyet – mint azt Széphalomban, a Magyar Nyelv Múzeumának korhű ülés-
termében ma is láthatjuk. 

*   *   *

Ki is volt ő és hogyan jutott el a lap, illetve a társaság alapításának gondolatá-
hoz?

Balatoncsicsón született egyszerű jobbágy szülők gyermekeként. A veszprémi
egyházmegye növendékeként végzett a pozsonyi központi szemináriumban. Hamar
kitűnt szónoki tehetségével, ezért Festetics György 1801-ben meghívta a keszthelyi
plébániára. Ott a gróf körül kialakult szellemi kör aktív tagja lett, majd Ferenc csá-
szár és király 1808. augusztus 5-én kelt határozatával veszprémi kanonok és egyben
rudinai apát lett. 

1811. július 2-án meghalt Milasin Miklós székesfehérvári püspök. A gyászbe-
szédre a veszprémi Horváth kanonokot kérték fel, aki annak szövegét megjelentet-
te. Ez eljutott Kazinczyhoz. A széphalmi mester 1812. február 12-én Kis Jánosnak2i

a következőket írja: 
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„Nem régiben gyönyörködve olvastam
Milasin püspöknek halotti Prédikátzióját,
mellyet az ő tiszteletére – talán veszprémi
– kanonok monda […] Ez az ember csíno-
san tud írni magyarul.”3 (Kiemelés tőlem:
S. J.)

Kis János 1812. március 7-én kelt
levelében4 Kazinczyt tájékoztatja: „Hor-
váth János veszprémi kanonokot, a’ki vele
egy idős lehet, keszthelyi plébános korá-
ban vagy kétszer meglátogatta ’s megsze-
rette. A’ múlt öszszel három prédikátziójá-
val ajándékozta meg, mellyeket talán
recenseálni fog az Annalesekben.”

Ez meg is történt.5 S Kazinczy e bírá-
latot olvasva 1812. augusztus 16-án Pápay
Sámuel által6 már „legszívesebb, legfor-
róbb tiszteletét” küldi Horváthnak. „nyel-
ve is szép, de írásában, melyet ismerek,
nemcsak a’ nyelv szép.”7

Kazinczy a következő évben Zircen
szerette volna meglátogatni az irodalomkedvelő Dréta Antal apátot és – Sárközy
István8 javaslatára – Horváth Jánost is.  A látogatás ugyan elmaradt, de Horváth
Ádámnál és Sárközynél tovább érdeklődött, hogy Horváth János „az ő emberük-e?9

(Azaz: híve-e a nyelvújításnak?) Ez az aggályoskodó kérdés azért is fontos, mert
még korántsem csillapodtak le a Veszprémből keltett, Kazinczyt támadó
Mondolat10-hullámok. 

Mivel Kazinczy dunántúli látogatása elmaradt, Sárközy Istvántól tovább érdek-
lődött Horváth kanonokról: „Nagy gyanum van, hogy Kánonok Horváth János
Veszprémben a’ mi emberünk. Tudattasd ezt velem első leveledben. Szükségem van
rá [kiemelés: S. J.]…ird-meg tartalék nélkül a’mit Veszprémben hallál.”11

Az aggályoskodó kérdésre rövidesen maga Horváth kanonok felelt Kazinczynak: 
„Nagy érdemű Hazafi!
A’ magyar literatúrában szerzett érdemeid, a’ kedvező ’s barátságos felőlem való

emlékezések engemet is már régen adósoddá tettenek. Hálám ’s tiszteletem’ nyilat-
koztatását az időre hallogattam, mellyre tájunkra igérkeztél. A’ vártt alkalmatosság
elmúlt, ’s minthogy hálátlanságnak érzem a’ további idő vontatást e’ pontban, néma
rendekre kelle bíznom, a’mit hő ölelések köztt fogtam volna mondani. Akármiképp’
ordíttson az otromba Mondolat, ha most általkodott is az irigység megismerni szép

Horváth János (1769–1835)
veszprémi kanonok
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példányidat, a’ később, de már igazabb időkor emléket emel, ’s legalább büsztöd
homlokára köti a’ koszorút, mellyet éltedben érdemlettél. Ily gondolkozással ’s érzés-
sel vagyok igaz tisztelőd – Weszprém, nov. 8-dikán 1815. – Horváth kanonok.”12

Kazinczy nagyon örült e Veszprémből! jövő levélnek, s annak tartalmát rögtön
közli barátaival: Szemerével, Helmeczivel és Kölcseyvel.13 Szemere 1815. decem-
ber 14-én így válaszol: „A’ kanonok Horváth levelének prófétai kevélységgel örven-
dek. Így teljesedik be lassan-lassan minden, a’mit én Uram Bátyáról jövendölget-
tem.” 

Kölcsey 1816. március 28-án válaszol: „A’ rudinai apátnak [Horváth egyházi
rangja] levele mutatja, hogy csak ugyan találkoznak embereink, kik szemeiket ’s
füleiket a’ jónak ’s szépnek érzése eránt készakarva be nem zárják.”14

Sajnos Horváth János nem őrizte meg a hozzá írott leveleket, vagy azok elkal-
lódtak, így nem tudjuk, válaszol-e neki Kazinczy, s ha igen, mit. 

Horváth János életében is fordulatot jelentett a Tudományos Gyűjtemény
(1817–1841) megjelenése, pozsonyi iskolatársa és barátja, Fejér György15 szerkesz-
tésében. – Az enciklopédikus igényű havilap által, mely a kor legfontosabb törekvé-
seit fogalmazta meg, igazolódni látszott, hogy Magyarországon is kialakult egy,
folyóiratokat igénylő művelt olvasóközönség, elsősorban a vagyonos polgárság, a
jómódú köznemesség és a papság soraiból.

Horváth a Gyűjtemény második számban már egy tudományos alapossággal
kidolgozott, forrásokra alapozott terjedelmes írással jelentkezett: A’ Magyar Anya-
szentegyház Történeteinek Próbájából.  A’ régi Magyaroknak vallásbéli ’s Erkölcsi
Állapottyokról. – Az első részben a pogány magyarság Istenről, a lélek halhatatlan-
ságáról való ismereteit, áldozásuk módját és helyét, táltosaikat, énekeiket, ünnepei-
ket tárgyalja, a másodikban viszont a jó- és rosszról való fogalmukat, az istenségről
és igazságról való véleményüket. 

Kazinczy elragadtatva írja 1817. április 13-án Horváth Endrének: „A’ Tud. Gyűjt.
megjelenésének nagyon örvendek. Nemzetiség az, a’mit czélul véve ’ szentebbet nem
vehete […] Gyönyörrel olvastam a 2-ik kötetben a’ Rudinai Apát [Horváth] érteke-
zését. Engem szeretettel tölte el az eránt, a’kit eddig csak tiszteltem.”16

Az ezt követő levelekben (címzettjei: Szentgyörgyi József,17 Döbrentei
Gábor,18i Pálóczi Horváth Ádám19) rendre visszatér a veszprémi kanonok nyelvé-
nek dicséretére. 

A Veszprémi Tudós Társaság létrejötte

Az említett előzmények hatására Horváth Jánosban fokozatosan megérlelődött
egy magyar nyelvű katolikus egyházi folyóirat, az Egyházi Értekezések és
Tudósítások (1820–1824) létrehozásának gondolata. 
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A kortársak számára a feladat sürgető volt: hogyan lehet – a bonyolult cicerói
körmondatokat elfeledve – a konkrét és képszerű, de ugyanakkor középkorias és
kissé rozsdás magyar nyelvet hozzáigazítani a társadalomfejlődésben szintén elma-
radott, de lassan mégiscsak modernizálódó magyarság mindennapi életéhez? De mi
legyen az az elméleti alap, melyre a magyar nyelv rendszere felépíthető. 

Révai Miklós (1750–1807) – és nyomában Kazinczy – a történetiség, s ebből
fakadóan a szóelemzés elvét hangsúlyozta. Révai latin! és magyar nyelvű munkái-
ban váltig a „tiszteletre méltó régiség”-re hivatkozik, abban találta meg a nyelvi
helyesség és norma minden forrását. Erre a legszebb példa – szerinte – a Halotti
Beszéd helyes magyarsága, mely az értékeit feledő későbbi századok számára is
mércéül szolgál. „Semmi sem hiányzik a mi nyelvünkből: mi hagytuk cserben őt, mi
hiányzunk őneki.” – vallotta a pesti egyetem professzorává való kinevezésekor
(1802).20

Verseghy Ferenc (1757–1822) és követői elutasították a régiség elvét: szerintük
a beszélt nyelv, a nyelvszokás lehet az egységes irodalmi nyelv alapja. Ezért ellenez-
te a más nyelvekből átvett idegen nyelvi szerkezetek használatát. 

E két elv hívei egy évtizeden keresztül küzdöttek egymással. Verseghy – Révai
historizmusával szemben – a „józan ész principiumai”, vagyis a felvilágosodott raci-
onalizmus elveit vallotta. Nyelvújítás dolgában Kazinczy ellenzékéhez tartozott, az
újításban az író jogát korlátozni kívánta, és a nyelv bővítését a szóképzés, a szóösz-
szetétel és az idegen szavak átvételére kívánta szűkíteni. 

A harc végül Révai és hívei, a történetiség elvét valló javára dőlt el, háttérbe szo-
rítva a dunántúliak által is képviselt kiejtés-elvet . 

A nyelvszokás fontosságának elvét – más összefüggésben – persze később is
sokan hangsúlyozták, például a veszprémi születésű Simonyi Zsigmond, a Magyar
Nyelvőr egykori szerkesztője (1853–1919). Nála a fő mérce „az egész nemzet
nyelvszokása”.21

A teológia és a filozófia elvont fogalmainak tárgyalása ez idő tájt számos nehéz-
ségbe ütközött, de Horváth német, francia, latin és görög nyelvismerete átsegítette
ezeken. Továbbá tanulmányozta a régi írók, Pázmány Péter, Káldi György és Faludi
Ferenc munkáit is. 

1818 őszén jelent meg Verseghy: A’ filozófiának talpigazságaira épített felelete.
Ez annyira megtetszett Horváthnak, hogy a benne foglalt nyelvművelő tanácsokat
rendre magáévá tette, s az általa tervezett Egyházi Mesterszókönyv elkészítésére is
őt kérte fel.22

Verseghy örömmel fogadta Horváth kezdeményezését. S ezzel kezdetét vette egy
négy éven át tartó bizalmas, meghitt levelezés – a magyar nyelvújítás korának egyik
kevéssé ismert becses emléke. 
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Rendkívül érdekes az katolikus egyház által korábban mellőzött Verseghy és
Horváth János egymásra találása. Verseghyt a felvilágosodás iránti lelkesedése miatt
egyházi büntetést kapott, majd a jakobinus mozgalomban való részvétele miatt
előbb halálra, majd kegyelemből kilencévi börtönre ítélték. Kiszabadulása után éles
harcokat kellet vívnia a nyelvújítás másik irányzatával, Révai Miklóssal és híveivel.

Sághy Ferenc,23 az egyetemi nyomda igazgatója, Horváth János pozsonyi isko-
latársa volt. Ha Budára ment, nála szállt meg, s szinte természetes módon őt kérte
meg, hogy Verseghy Ferencet nyerje meg az általa indítandó folyóirat ügyének. 

Verseghynek kapóra jött a veszprémiek jelentkezése. Az idő tájt épp egy katoli-
kus lexikon – mesterszókönyv – összeállításával foglalatoskodott. Horváth 1819.
április 22-én már így ír Sághynak: „Verseghyt csókolom; hidd el, én szinte égek szép
lelkét közelebbrűl ösmerni. Megnem mondhatom, mennyire gyönyörködöm szép
munkáiban […] Mond meg Verseghynek, hogy már 16 darab régi könyvre tettem
szert; azokban az ő orthographiája tökélletesen meg van erősítve. És így, ha okok-
kal nem, tekintettel is el lehet hallgattatni a’ jottistákot.”24

Horváth a helyesírásban előbb a j-ző Révait és Kazinczyt, utóbb az y-nos
Verseghyt és Pápayt követte, a ragozásban is hol az etimológia, hol a kiejtés elvét
követi A Nicole-fordításban25 is: kárhozattya (250.) és állapotja (272.), sőt ugyan-
azon a lapon (275.): szabadítja, gátolja és foganattya (251–252.).

Ekkor még – számos kortársához hasonlóan – ingadozik, néhány év múlva azon-
ban teljesen átveszi a Verseghy által terjesztett ipszilonista írásmódot, a kiejtés elvét.  

Horváth Jánosra a francia gondolkodók közül elsősorban Pierre Nicole, a Port-
Royal tanára, továbbá Bossuet, Fénelon, Voltaire és Rousseau, a német írók közül
pedig Kant és Herder hatott.  Ő maga elsősorban egyházi szónoklataival vált ismert-
té, melyeket Bossuet26 stílusában épített fel. 

Huszonnégy nyugat-európai egyházi folyóiratot járatott, így juthatott arra a gon-
dolatra, hogy hasonlókra Magyarországon is szükség lenne. E hitét csak erősítette,
hogy 1817-ben megindult a Tudományos Gyűjtemény, melynek ő is egyik aktív
szerzője lett. 

A Tudományos Gyűjtemény meglehetős népszerűségre tett szert, előfizetőinek
száma már az első évben elérte az ezret. 

A Horváth János által indított folyóirat mintája a Theologische-Praktische
Monatschrift lehetett, melyet 1801-től „eine Gesellschaft” adott ki Lienzben.27

Horváth mint a veszprémi káptalan könyvtárosa naprakész ismeretekkel rendelkez-
hetett a hazai és a nemzetközi egyházi törekvésekről. 

Elsőként – német mintára – társaságot szervezett az indítandó lap köré, a
Veszprémi Tudós Társaságot.  Abban a városban, melynek nemzetiségi összetétele
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elsősorban magyar volt, s a városi tanács jegyzőkönyveit már a 18. században is
magyarul vezették. 

Az „Egyházi Értekezésekben munkálkodó Veszprémi Tudós Társaság” tagjai
elsősorban a veszprémi káptalan tudománykedvelő kanonokjai és a szeminárium
teológusai közül kerültek ki. Közöttük több nagy műveltségű, külföldet járt, idegen
nyelveket beszélő akadt, akik jól érzékelték a kor kihívásait. Nem bejegyzett, alap-
szabállyal rendelkező egyesület volt ez, hanem inkább baráti kör, mely Kurbély
György püspök28 morális és anyagi támogatását is élvezte. 

A kör tagja voltak: Nedeczky Károly (1766–1823) segédpüspök, aki Révai
Miklós Grammatica Hungarica első kötetétének megjelenését (Pest, 1803) anyagi-
lag is támogatta. (Révai a művet neki és kanonoktársainak ajánlotta.).  Kolossváry
Sándor (1775 –1842)29 kanonok, a szeminárium tanára, Veszprém vármegye tábla-
bírája, Hornyik János (1756–1822) szemináriumi rektor a patrónusok egyike
(Verseghy Ferenc nagy szeretettel ír róla.). De ide sorolható Külley János
(1763–1849), a kiváló képességű, kultúrakedvelő és a város zenei életét irányító
nagyprépost. Szalai Imre (1787– 1848), aki 1825-től az egyházi szónoklattan taná-
ra, majd a teológiai kar dékánja a pesti egyetemen; a megalakuló Magyar
Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja (1832). Vajkay György felsőör-
si prépost, a nagyszerű társalgó, kiváló mecénás, aki „az irodalmat is nagy figyelem-
re méltatta”. Végül Kiss Ferenc (1767–1825) nevét kell megemlítenünk, aki a pesti
egyetem erkölcstan tanára és a Veszprémben induló lap „dogmatikai szakértője”, a
szerkesztő igazi munkatársa volt. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy ez idő tájt Veszprém zenei centrum is volt. A 19.
század elején már közel húsz hivatásos zenész állt a veszprémi püspök és a káptalan
rendelkezésére, és a székesegyház kottatárában több mint ötszáz zenemű kottaanya-
gát gyűjtötték össze. A Veszprémbe került francia zenész, François Gemin (Kemény
Ferenc, 1763–1832) az 1810-es években már zenei akadémiákat (nyilvános hang-
versenyeket) rendezett. A székesegyházban vasárnaponként Bach, Beethoven,
Haydn, Schubert, Rossini műveiben gyönyörködhetett a veszprémi közönség.30 –
Történelmi példázattal élve egyfajta platóni akadémia jött itt létre, melynek tagjai
tisztes vagyonközösségben éltek, családi kötelékek nélkül, így tehetségüket, kiváló
műveltségüket teljes mértékben a közjó szolgálatába tudták állítani. 

A Horváth által felkért szerzők rendre visszaigazolták várakozásait. Farkas Imre
váli plébános például így: „Szent Religiom, s’ édes hazám javát tehetségem szerint
elősegíteni mindenkor legfőbb tisztemnek tartottam. Ha pedig ezt nagy érdemű, és
dicső Férfiak’ Társaságában vihettem véghez; nem csak örültem, hogy megtettem, a’
mivel tartoztam, hanem egynek véltem magamat azok közül, a’kik legboldogabbak
e’ világon […] mivel olly dicső férfiakkal karonfogva ballaghatok czélom felé, kik-
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nek egy ugyan velem a’ szándékjok, de tündöklőbb az érdemök, buzgóbb a’ szivök,
bátrabb a’ lelkök, az enyimnél.” 31

Róka Imre, a Szentírás oktatója Szombathelyről: „Különös köszönettel veszem
Nagyságodtul a’ theológiai társaságba való meghívásomat; a’ Magyar Anyaszent
Egyház örök emlékezéssel fog tartozni Nagyságodnak illy hasznos igyekezetéért,
iparkodni is fogok, hogy azt tehetségem szerint tsekély munkájimmal segíthessem…”
32

Tatay János: „Nagy tekintetű Hazafi! E’ folyó Hónak 8 dikán vettem becses
Levelét, mellyben egy nemes czélra törekedő Társaságba kegyesen meghivattam
[…] a’ Fő Tiszt. Kanonok Urnak kegyelméből új pálya nyittatik előttem a’ tökéllete-
sűlésre.”33

Ekkor került a lap munkatársai közé Guzmics Izidor34 szentmártonhegyi (pan-
nonhalmi) szerzetes is, aki élénk levelezésben állt Kazinczyval. Ő az Értekezések
megszűnése után (1824) Egyházi Tár címmel indított magyar nyelvű egyházi folyó-
iratot (1833).  

*   *   *

Horváth szorgalmasan készítette elő az indítandó teológiai folyóiratot. 1819.
június 15-én a budai könyvvizsgáló is ráírta az engedélyező „imprimatur”-t. Így
november elején kikerült a nyomdából az Egyházi Értekezések és Tudósítások I.
kötete (1820. évi jelzéssel, 210 lapnyi terjedelemben). Az első példányt a szerkesz-
tő József főherceg-nádornak küldte el (1819. november 11.).

Így indulhatott meg az első magyar nyelvű katolikus egyházi folyóirat. A ne-
gyedévente megjelenő periodika fennállása alatt (1820–1824) húsz kötet látott nap-
világot. 

Az Előszóban olvashatjuk: [A Tudományos Gyűjtemény után] „…hasznosnak
véltem, a’ Theologyiára nézve is olly Intézetet kezdeni, melly annak tudományos elő-
adására, anyanyelvünket, lassankint hajtogatván, előkészítené; a ’szép elméket fel-
serkentvén, eredetiségre fejtőztetné.”35

Horváth örömét jól tükrözi a Verseghyhez írott levél (Veszprém, 1819. decem-
ber 11.):

„…az egész Magyar Egyház köszönettel tartozik Uram Bátyámnak… a világi
nagy Urak előtt letöröllyük a Magyar Papságrúl a’ dologtalanságnak gyalázattyát,
sőt reménylem külföldön is eddig való hírünknek dücsőbb nevet szerzünk. Valamint
Uram Bátyám ez ideig nekünk minden Levelében örvendeztető dologgal szolgált,
mink ellenben minden postával csak munkáit szaporitottuk; úgy én is már egyszer
illendőnek találtam, hogy háládatosságunknak kinyilatkoztatásával örvendeztessük
meg. Ennek bizonyságául huszonhat arany van készen Uram Bátyám számára
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kezemnél, mellyel új esztendői ajándék-
kép kedveskedek. Ezen csekély de szíves
ajándékba Hornyik 12vel, Kis hattal,
Horváth hattal, Smodiss kettővel gaz-
dálkodott…”36

Ám a lap megjelenése nemcsak
sikereket hozott, hanem a gáncsosko-
dók is megjelentek. Erről Horvát így ír
Verseghynek (Veszprém, 1820. július
3):

„Kultsár Úr37 az Egyházi Értekezé-
seknek két darabját már balul bírálván
– midőn a Tudományos Gyűjteménye,
noha tömve van silány darabokkal,
általlyában dicséreteket halmoz – foga
fehérjét eléggé kimutatta, s hogy ügye-
kezetünknek elnyomására törekszik
kételkedni nem lehet. Mit gondol Ked-
ves Uram Bátyám, továbbra is garáz-
dálkodni haggyuke ő kelmét; vagy
bedugjuk, le csapjuk a száját.”38

*   *   *

A Horváth János által indított lap többek szemében azért is kedves volt, mert a
Tudományos Gyűjtemény „a’ Calvinisták trombitája”.39

A németül, franciául és latinul is kiválóan tudó Horváth nem hitbuzgalmi lapot
akart indítani, hanem olyat, amely a kor hazai és külföldi szellemi törekvéseit is
tükrözi. 

A folyóirat célja a magyar nyelvű teológiai szakszókincs, a korszerű egyházi
műveltség, valamint a nemzeti nyelvű irodalom és tudomány népszerűsítése volt.  

A lap megindulásakor hamar kiderült, hogy a legszükségesebb fogalmak meg-
jelölésére sincsenek megfelelő magyar szavak. Ezért Horváth már 1819. március
21-én Verseghy tanácsát kéri. „A’ speculativust – úgymond – én szemléletes, elmél-
kedetes szavakkal fordítottam, innen ratio speculativa – szemléletes okosság, res
spec. – szeml. dolog. Practicus – műveletes, p.o. okosság, dolog. Ansicht – tekintet,
de akkor minek mongyuk a Verhältnisst, Relatiót? Ismét: Causalitas, mely az okozat-
nak és oknak eggybe függése. Gemüth – ha elme, mi lesz az ingenium? Organicus –

Az Egyházi Értekezések és Tudósítások
Kisfaludy Károly által díszített címlapja
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műszeres? Conceptus, begriff – megfogás, értelem? Bestimmung – rendeltetés?
Bewegunsgrund – indító ok, mozdító ok, inger? Objectiv – tárgyalag? Objectivitas
– tárgyi tétel? Subjectum – valói?Mediate – közbevetőleg? Mediatus – közbevetés
szerint való, eszközös?...

E levélrészlet által bepillanthatunk a nyelvújítók műhelytitkaiba.
Az utókor legnagyobb sajnálatára a lapban nem jelölték a szerzők nevét. Erre

csak az év végi összesítéskor került sor, melyben a szerzők nevét ugyan felsorolták,
az általuk írt cikkek, tanulmányok megjelölése nélkül. 

A szerkesztők világképének tágasságát jelzi, hogy e katolikus kiadású teológiai
folyóiratba református és evangélikus szerzők is bekerülhettek. Például Rumy
Károly György, a pozsonyi evangélikus gimnázium aligazgatója (Kazinczy állandó
levelező-társa), Kocsi Sebestyén István, a pápai református kollégium tanára,
Hrabovszky György lajoskomáromi evangélikus lelkész, vagy a veszprémi reformá-
tus prédikátor, Ángyán János. 

A Veszprémi Tudós Társaság szervezőmunkája az egész Dunántúlra kiterjedt. 
Nem véletlen, hogy a lap főmunkatársa Verseghy Ferenc lett, annak ellenére,

hogy Budán lakott. Rá feltétlenül szükség volt, hiszen a lap fő célja a teológia latin
nyelvének magyarral való fölcserélése. Ehhez pedig a magyar nyelv rejtelmeiben és
a teológiában is otthonos munkatársra volt szükség. E szerepre a legideálisabb
választás az ő személye volt. Ugyanakkor a nyelvújítás harcaiban még ki ne kristá-
lyosodott írásmódok közül is választani kellett. S a dunántúliakhoz, s mint ismere-
tes, a Verseghy által képviselt változat állt közelebb.

A magyar teológiai nyelv megteremtése során megkerülhetetlen nehézséget
jelentett az évszázadok alatt kellőképpen megszilárdult latin fogalmak pontos
magyar megfelelőinek megtalálása, megérlelése, s azok közkinccsé tétele. 

Maga Horváth János is így kesereg: „Ezen terméketlenséget többnyire az olva-
sók kevés számának, Anyanyelvünk, az Egyházi tudományok, sőt általlyában a’ főbb
csinosodás iránt való érzéketenségünknek stb. szokták tulajdonítani. A vádak igaza-
kë, vagy sem, nem nyomozom; azt azonban bátorkodom vitatni, hogy e’ terméketlen-
ségnek oka között a’ Tudományos Szókönyvnek fogyatkozása nem az utolsó…a’ szá-
zad nyelve és izlése szerint való tudományos munkálkodás a’ legtanultabb férjfiak-
nak is ezer bajt ’s vesződséget szerez, és mégis kétséges, ha szavaink, kifejezéseink
megállanakë a’ kényes Philologyiának törvényszéke előtt? …” 40

Nem sokkal Horváth így ír Verseghynek (1819. március 21.): „a purismusra való
szertelen törekedés szószörnyetekkel borittya el a’ nyelvet… A’’ régi szavak criticá-
jának példái, gyönyörűséggel töltöttek el. Örültem előre a’ csinosságnak, mellyre
illy munka által az Egyházi nyelvnek emelkednie kell.” 41
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*   *   *

Horváth János azt is hamar eldöntötte, hogy a helyesírásban számára Verseghy
lesz a zsinórmérték. Erről így ír Sághy Ferencnek (1919. ápr. 22.): „Mond meg Ver-
seghynek, hogy már 16 darab régi könyvre tettem szert; azokban az ő orthographi-
ája tökélletesen meg van erősítve. És így, ha okokkal nem, tekintettel is el lehet hall-
gattatni a’ jottistákat[…] Csak hogy ugy vélem, az ellenfél még szégyenl elállani a’
maga felvett módgyaitúl.”42l

A „meghívást az öszvemunkálkodásra” Verseghy örömmel vette: „Ezen ügyeke-
zetet magamban úgy tekintem, mintha saját egész boldogságom és dücsőségem tőlle
függne”, írja Horváthnak 1819. június 13-án.43

Az induló folyóirat elülső lapjára nem más, mint a pesti irodalmi élet egyik elin-
dítója, a képzőművészetben is jeleskedő Kisfaludy Károly (1788–1830) rajzolt cím-
képet: a felhők felett sugárözönben lebegő géniust, mely jobb kezében a magyar
címert tartja, bal kezében pedig egy babérágat. 

S így már nem volt akadálya, hogy az első magyar katolikus teológiai folyóirat
első száma 1819 novemberében elhagyja a veszprémi Számmer-nyomdát. Megjelent
hétszáz példányban. 

Az együttmunkálkodás során azonban személyesen ritkán van módjuk találkoz-
ni. Verseghy háromszor jár Veszprémben: 1819, 1920 és 1821 augusztusában. A
veszprémiek ugyan többször látogatták az „ősz hárfást”, de Horváth ritkán ment
Budára. 

A szerkesztő már a folyóirat megindulásakor kétszáz forint „tiszteletbeli juta-
lomajánlás mellett” félévre szóló jutalomkérdést hirdet „nem azért, hogy a’ Magyar
szép elméket haszontekintet által ébresszük, hanem hogy a ’ nemes vetélkedést éles-
szük, mellyet a’ tapasztalás bizonyítása szerint sokszor egy zöld gally is fel tud heví-
teni.”44l

A szerkesztő igyekezett Verseghynek a szép magyarságra invitáló nézeteit követ-
ni. Erről így vall az „ősz hársfásnak”: „A’ kezemhez érkező írásokban szinte pözsög
a’ nyelvkorcs; nem csuda, ha szarvasabb hibák is elcsúsznak a szemem előtt.45

A helyes beszédre vonatkozóan Verseghy azt javasolja Horváthnak, hogy
„magyarul előbb gondolkodni is, azutánn beszélleni. Rettenetesek, elviselhetetlenek
a’ rongálások, melyeket szegény anyanyelvünknek tűrnie kell…”46

Verseghy is nagyon együtt tud dolgozni a veszprémiekkel: „talán tízszerte töb-
bet végeztem volna én már ifjúságomtúl fogva a’ Magyar Literaturának előmozdítá-
sára, ha a’ Magyar Tudósok a’ helyett, hogy úgy bántak volna velem, úgy segítettek
volna tanácsaikkal, úgy biztattak volna a’ helyesben, olly barátságosan és okosan
tartóztattak volna a’ helytelentűl, mint most a’ Veszprémiek, tudós czivakodásra nem
késztettek volna és utamot […]Kéz alatt vagy nyilván el nem állották volna…”47
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Horváth először 1819. július 10-e táján látogatta meg Verseghyt, aki hamarosan
viszonozta ezt. Augusztus 9–13 között a veszprémi kanonokok vendégszeretetét
élvezi. Erről lelkendezve emlékezik: „Weszprém az én életemnek legszebb epochá-
ját kezdi”, írja nagyon őszintén a szerkesztőnek.48 Olyannyira, hogy még alkalmi
ódát is ír: „Láttalak őslelkű Veszprémnek Papjai! Édes/ nyelvünknek új dajkái!...”49

Az első évfolyamot 700 példányban nyomtatták, és abból alig maradt 3.: „annyi-
ra szivesen veszik az Értekezések kedvellői az új hangot és kat[olikus] folyóirást.” 50 

A folyóiratnak hamar jó visszhangja támadt, olyannyira, hogy a katolikus klérus
tagjaiban egy latin nyelvű! teológiai folyóirat ötlete is felvetődött, „hogy két nyel-
ven és két oldalról nyomhassuk vissza a’ protestánsoknak mind religyiobeli mind
politicabéli iparkodásait.”51

Horváthnak nem tetszik az ötlet, „az új Deák Folyó Írásnak terve, mert valójá-
ban a veszprémiek életére tör, bármennyire is simogattya azt, vagy legalább is virág-
zását meg fogja akadályozni.”..Lehetetlen tudni illik, hogy  midőn amazt majd püs-
pökeink ’s káptalannyaink egyesített erővel emelik, a’ magára hagyott Bakonyi szü-
lemény semmiségbe vissza ne essen, ammint  azt az olvasók csekély számából, s’
ezeknek ösmeretes oszlékonyságábúl nem nehéz előre látni…” 52

A tudós veszprémi kanonokok anyagilag is segítik az ősz budai hárfást: Fele-
letének árából is küld 200 forintot Veszprém.  Sőt: „A’ pincémnek telejiből mihelyt
módom esik, azonnal részesíteni fogom…” írja Verseghynek a szerkesztő.53

Horváth bőven ellátta munkával, s kocsiját küldte érte, és két nyáron (1820 és
1821) is lehozatta Veszprémbe. Vendégét Balatonfüredre és Badacsonyba is elvitte. 

*   *   *

Verseghy 1922. december 15-én bekövetkezett halála azonban a szépreményű
folyóirat sorsát is lassan megpecsételte. Az 1824. IV. kötet volt a lap utolsó száma. 

Az Egyházi Értekezések és Tudósítások évente négy alkalommal jelent meg,
1820 és 24 között összesen húsz kötete látott napvilágot. 

A lap a helyi Számmer Nyomdában készült. Ott, ahol 1807-ben és 1808-ban
Pápay Sámuel magyar nyelvvel foglalkozó két jeles munkája, és 1813-ban a Mon-
dolat. A nyomda harminc év alatt (1807–1837) 244 művet adott ki, melyek jórészt
vallásos tárgyú művek voltak. Ez a nyomda adta ki a híres pápai tanárok, Bocsor
István és Tarczy Lajos munkáit is. Kiadványaik jórészt ma is jól olvashatók, oldal-
tükrük tiszta. 

Fejér György írta Horváthnak: „Hogy az egyházi tudományoknak kiművelésére
valahára Magyar hazánkban is munkába vétessék, kívánatos volt; hogy olly arányos
úttal-móddal fogatott fel, igen örvendetes; hogy erre a’ tiszt. Veszprémi megye min-
tegy zászlót emelt, az neki különös ’s örök dicsőségre fog szolgálni.”54
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Horváth erőfeszítéseit a kor tudósai is elismerték. Munkásságával elnyerte a pesti
egyetem teológiai karának elnök-igazgatói tisztét. Ekkor a kar és az egyetemi tanács
– a király engedélyével – „tiszteletbeli theológiai doctor” címmel ruházta fel (1826),
s az erről szóló oklevelet az egyetem rektora azzal adta át – „mint szélesen kiterje-
dő tudományáról igen ismeretes” férfiúnak – hogy neki eddig is „nem a’
Doctorságra megkívántatott tudomány, hanem csak a’ törvényes Doctori név hibá-
zott vala.”55

*   *   *

Amikor folyóirat megszűnt, Horváthot teendői elszólították Veszprémből. 1825-
ben Pesten a hittudományi kar rektora lett, majd Bécsben a helytartótanács egyház-
ügyi biztosa.

Amikor az uralkodó, I. Ferenc – hosszabb szünet után – kénytelen volt összehív-
ni az országgyűlést 1825. szeptember 11-re Pozsonyba, a veszprémi káptalan két
jeles tagját Kolossváry Sándort és Horváth János kanonokot küldte oda. Ott novem-
ber 3-án mindketten tanúi lehettek Széchenyi nevezetes felajánlásának, mely lehető-
vé tette a Tudományos Akadémia megalakítását. 

József nádor 1827 őszén összeállította a leendő tudós társaság (akadémia) 27
tagú szervezőbizottságát. Köztük volt Horváth János, Guzmics Izidor és a két Kis-
faludy, Károly56 és Sándor57 is, valamint Kazinczy Ferenc. 

A testület 1828. március 15-én a királyi tábla üléstermében kezdte meg első
tanácskozását. Ezen Teleki József elnöki megnyitója után „Horváth János bosoni
püspök úr és országszerte esméretes ékesenszólásával szót vezetvén a’ Tudós
Társaságoknak  nagy hasznaikról, úgy nem különben az Alkotóknak nagylelkűségé-
ről, röviden érintette, hogy azok is némi neműképpen osztoznak ezen nagy
Férfiaknak ditsőségükben, kik Intézetüknek alkotmányát akár helybenhagyást
érdemlő módszerrel rajzolni fogják, akár azt arányosabban, módolásaik által alkal-
masabbá, díszesebbé és sükeresebbé teszik”, majd vázolva a nádor által említett
nehézségeket, melyeket a tagok nemes hazaszeretete s az elnök iránt való közbizo-
dalom el fognak hárítani, reményét fejezi ki a sikeres munka iránt.” 

Bizonyára azért Horváthot kérték fel az elsőként szólásra, mert ő már alapított
egy tudós társaságot – Veszprémben. Ha úgy tetszik, a veszprémi társaság volt a
pest-budai akadémia hazai „előképe”.  

Ettől kezdve április 7-ig húsz ülést tartottak. Elsősorban a királyi leirathoz csa-
tolt szabályzatok átvizsgálásával és javításával foglalkoztak.  Április 17-én csak for-
mális ülést tartottak a letisztázott kétnyelvű „bemutatása Végett”. Ezek befejeztével
ismét Horváth János szólt a jelenlevőkhöz: „érzékeny szavakkal megköszönve az
Alkotók és kiküldöttség nevében a mélt. Elölülőnek ’s mélt. Alkotóknak hazafiúi jeles
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és buzgó fáradozásaikat”. Majd Teleki József elnök zárszavával fejeződött be az
ülés. 

A beteges Kazinczy – bár hívei többségben voltak a bizottságban – a legcsende-
sebb volt a bizottságban, s legtöbbször hozzájárult mások javaslataihoz. 

Az albizottsági ülések délelőtt, a teljes ülések délután zajlottak, melyeket este
társas összejövetelek váltottak fel.  A legünnepélyesebb Széchenyi díszebéde volt,
melyet április 1-jén adott az egész bizottság tiszteletére – az általa alapított
Casinóban. A bizottság egyes tagjait pedig Teleki József elnök, Kopácsy József58

veszprémi püspök, Fejér György, Fáy András59 és mások ebéden, illetve vacsorán
látták vendégül.60

Horváthot Ekkor több kitüntetés is érte: október 10-én a pesti egyetem hittudo-
mányi karának elnökévé és tanulmányi igazgatójává, október 28-án pedig a budai
helytartótanácshoz az egyházi ügyek tanácsosává, december 10-én pedig bosoni
címzetes püspökké nevezték ki. 

Kazinczy a gyűlések befejezése után örömmel írta Cserey Miklósnak. „Nekem
már az is nagy szerencsém vala, hogy láthatám, a’kiket eddig nem: Horváth püspö-
köt, ki nagyon nemes lelkű ’s tudós ember, Kisfaludy Sándort, a’ki Himfy név alatt
szerze halhatatlanságot, Guzmicsot, Bitniczet, Bebnét, Mednyánszkyt…”61

1829 télutóján Kazinczy ismét Pesten járt, azt írta Guzmicsnak: „tegnap Horváth
püspöknél valék este Vitkoviccsal62 és Fáyval”.63 Nővérének pedig ugyanekkor azt
írja: „Horváth püspök ’s helytartói tanácsos erántam sok szeretettel viseltetik.”64

Horváthot a megtisztelő kinevezések után hivatalai Pesthez, illetve Budához
kötötték. Ám a veszprémi káptalan Horváthot a maga kebelébe tartozónak tekintet-
te, mindaddig, amíg székesfehérvári megyéspüspökké nem lett (1830). 

És 1826 őszén a Verseghy Ferenccel kezdett Tudományos Mesterszókönyv is
megjelent ötszáz lapnyi terjedelemben. Igaz, hogy az eredeti tervekhez képest nem
teljes, de a korban kiadott különböző műszótárak között a legkiválóbbak közé tarto-
zik, hiszen a régi egyházi írók munkáinak kicédulázásán alapszik, s legfontosabb
hazai és külföldi, görög–latin–német szó-és tárgymagyarázatok segítségével, s
akkor legképzettebb nyelvtudós és kiváló stiliszta közreműködésével készült.65

Ekkor váratlan fordulat következett be Horváth pályáján. A király 1829. október
13-án kelt rendeletével a kancelláriához udvari tanácsossá nevezte ki – Bécsbe.
Hivatalát sürgősen el kellett foglalnia, de ezzel megszakadt közvetlen kapcsolata a
pesti tudományos élet képviselőivel. 

1832 őszén tartott akadémiai nagygyűlés Horváthot az akadémia tiszteletbeli tag-
jává választotta. Időközben, 1830 szeptemberében székesfehérvári püspökké nevez-
te ki a király. Felszentelését december 18-án ifjúkori barátja, Kopácsy József veszp-
rémi püspök végezte – Veszprémben. Rudnai Sándor esztergomi érsek halála után
sokáig a legkomolyabb prímásjelöltek között szerepelt, de a bécsi rendőrminiszter
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ellenezte kinevezését, többek között azért, mert magyar nyelvű folyóiratot adott ki,
s ezzel helytelen „magyar szeparatizmusról tett tanúságot.”66 − Tízezer kötetes
könyvtárát a zirci apátságra hagyományozta. 

Az általa indított lap még akkor képviselte a magyar tudományosság és nyelv
ügyét, amikor Pest-Buda még nem volt irodalmi központ. Annak szerepét akkor még
Kazinczy lakhelye, Széphalom és −Veszprém töltötte be.

*   *   *

Az általa alapított lap, illetve a Veszprémi Tudós Társaság jelentőségét már a kor-
társak is felismerték. Kisfaludy Sándor így vélekedett: 

„…Szerencsés volna hazánk és nemzetünk, ha még csak két három helyen annyi
jóakaratú, és a közjóért buzgó hazafi volna egygyütt mind a Literatúrára, mind
általlyában a’ hazafiságnak minden ágaira nézve, mint a’ mennyit Veszprímben
esmerek és tisztelek, kivált az ott való Káptalanban és papok között. Mind Vármegye,
mind Káptalan ollyan, hogy annak lelkét szeretném valamennyibe lehellni a’
Hazában.”67

Horvát István (1784–1846), „a Széchényi Országos Könyvtár őrzője”, a
Tudományos Gyűjtemény szerkesztője (1833–1837) lapjának hasábjain pedig így írt
Veszprémről: „A Tekéntetes Veszprémi Káptalan nagy Érdemű Tagjaihoz […] Ti
mély titokban, mint nagy lelkekhez illik, az emberiség javára illy nemesen fáradoz-
tok […] hasonló buzgóságtok a’ Haza köz szava szerént közönségesen a’
Tudományok, és különösen a’ Nemzeti Nyelv előmenetele eránt is. Midőn néhány
káptalanok, a’ mit fájlalva mondunk ki, a’ Magyar Ész gyönyörű kifejlésein örülni
nem tudnak, s fényéről nem gondolkodnak, Ti mint jobb ész és szív birtokosi semmit
el nem mulattok, a’ mit a’ Papi és hazafiui Kötelességek ezen oldalról is vállaitokra
raktanak […]Néhányan közületek jeles és hasznos Munkáik által felemelkedtek a’
Tudomány egére, mások tudós és nagy kiterjedésű Könyveiket saját költségeiken az
elveszéstől megoltalmaztak; valamennyien fáradhatatlanok vagytok az új
Könyveknek megvételekben, s ez által a’ dolgozó hazafiaknak igyekezeteiteket hatal-
masan elősegítitek[…] Ditső tetteitek és azon segedelmek, mellyeket egykor a nagy
Révai könyveire bőven ’s örömest nyújtottatok régen forró tiszteletet gyújtottatok
keblemben.”68
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JEGYZETEK

1 Teleki József (1790–1855) gróf, kritikus, nyelvész, történész, 1830-tól a Magyar Tudós
Társaság, majd az MTA elnöke.

2 Kis János (1770–1846) evangélikus pap, majd 1812-től püspök. Sopronban. Kazinczy odaadó
híve; ő fedezte fel Berzsenyit, s küldte el verseit Széphalomra. 

3 KazLev. IX. 282. 
4 KazLev. IX. 322. 
5 Badics 1927. 33. 
6 Pápay Sámuel (1770–1827) a pápai Esterházy-uradalom ügyésze, Kazinczy híve és levelező

társa, a józan nyelvújítás híve. Nevéhez fűződik az első magyar irodalomtörténet megírása (A
magyar literatura esmérete, Veszprém, 1808), továbbá a vármegye megbízásából elkészítette a
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közigazgatás egyik első magyar nyelvű szótárát (Észrevételek a magyar nyelvnek a polgári igaz-
gatásra és törvénykezésre való alkalmaztatásáról. Veszprém, 1807.)

7 KazLev. X. 74.
8 Sárközy István (1759–1845) somogyi alispán, földbirtokos, jogász, író, műfordító; Kazinczy

feltétlen híve. Csokonai – Somogyban járván – majd egy évig nála lakott.  
9 KazLev. XI. 486 és 488. 

10 Mondolat: 1813-ban Veszprémben jelent meg e Kazinczyt és a túlzó nyelvújítókat támadó gúny-
irat. Közreadója a vármegye levéltárnoka, Somogyi Gedeon (1783–1821) volt.

11 Kazinczy Sárközy Istvánnak, 1814. július 27, KazLev. XI. 489. 
12 KazLev. XIII. 276.
13 KazLev. XIII. 331 és 358. 
14 KazLev. XIV. 85. 
15 Fejér György (Keszthely, 1776–Pest, 1851) történetíró, katolikus prépost-kanonok, a pesti

Egyetemi Könyvtár igazgatója, a Tudományos Gyűjtemény első szerkesztője.
16 KazLev. XV. 142. 
17 Szentgörgyi József (1765–1832) debreceni orvos, természettudós, a Mondolat első megszöve-

gezője. Tréfából ő szerkesztette a Mondolat első változatát, melyben a nyelvújítók túlzásait pel-
lengérezte ki. Ez kéziratban terjedt, melynek egy példánya eljutott a veszprémi Somogyi
Gedeonhoz, aki (a szerzőről valószínűleg mit sem tudva) ötletes szövegét kissé átdolgozva,
kiegészítette röpiratnak, s Mondolat címmel közreadta (1813). Szentgyörgyi nem győzött men-
tegetőzni Kazinczy előtt, amiért ártatlan tréfája rosszra fordult. Barátságukat e közjáték nem
zavarta meg.  

18 Döbrentei Gábor (1785–1851) A Veszprém megyei Nagyszőlősön (ma Somlószőlős) született.
Külföldi tanulmányait követően 1814 és 1818 között ő szerkesztette az Erdélyi Múzeumot,
1831-től a Magyar Tudós Társaság első titoknoka.

19 Pálóczi Horváth Ádám (1760–1820) Mint országosan ismert költő az 1780-as évektől levelezett
Kazinczyval, akitől – annak túlzó nyelvújítási törekvései miatt – később elhidegült. A Balatont
ő nevezte először magyar tengernek. Huzamosabb ideig Balatonfüreden élt. Csokonait is barát-
ságába fogadta.

20 RÉVAI 1988. 48. 
21 TOMPA 1975. 150. 
22 BADICS 1927. 51. 
23 Sághy Ferenc (1768 körül–1838 után) veszprémi kispap, majd közel három és fél évtizeden

keresztül a Királyi Egyetemi Nyomda igazgatója Pesten. Munkálkodása nyomán a nyomda a
mindinkább szellemi központtá váló Pest-Budán a magyar nemzeti törekvéseket szolgáló
műhellyé vált. 

24 HORVÁTH 1937. 282. 
25 Horváth János franciából lefordította Pierre Nicole (1625–1695) Traité de la prière című mun-

káját az Úr imádságáról, az angyali üdvözletről, a szentmise áldozatáról…
26 Bossuet, Jacques-Bénigne (1627–1704) francia író és hitszónok, szép nyelvével, „boltíves mon-

dataival” sokakra hatott.
27 HUDI 2009. 175. 
28 Kurbély György (1755–1821) püspök. Bécsi tanulmányai során elnyerte a teológia babérkoszo-

rús fokozatát. Püspökként jozefinista nézeteket vallott, de egyéniségében nyoma sem volt a
hatalom előtti meghunyászkodásnak. 

29 Kolossváry Sándor (1775–1842) kanonok. A Magyar Tudós Társaság alaptőkéjének gyarapítá-
sához 1000 ezüstforinttal járult hozzá. A tudós társaság igazgatótagjává, majd tb. tagjává válasz-
totta 1831. február 15-én. Évekig részt vállalt az akadémiai nagyszótár szerkesztéséből. Ő az
egyházmegye első akadémikusa. A Veszprém Városi Betegházat (kórház) az ő felszólítására
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kezdték építeni, melyet anyagilag is támogatott. Gyászbeszédét a Magyar Tudományos
Akadémián 1843. január 30-án Toldy Ferenc titkár mondta. 

30 M. TÓTH 1998. 9–26.
31 HORVÁTH 1937. 287. 
32 Uo. 290.
33 Uo. 292.
34 Guzmics Izidor (1786–1839) szerzetes, a Magyar Tudós Társaság tagja; Kazinczyval élénken

levelezett, számos nyelvtudományi munkát írt; 1832-től bakonybéli apát; az Egyházi Tár című
folyóirat (1833–1839) szerkesztője; Széphalom mintájára tőle származik a Pannonhalma név.

35 Egyházi Értekezések és Tudósítások, 1820. Első kötet, II.o. 
36 Veszprém Megyei Levéltár (Veml) XII. 2/g Nr. 449/3. 24. lev.
37 Kultsár István (1760–1828) író, kiadó, a Hazai és Külföldi Tudósítások szerkesztője.
38 Veszprém Megyei Levéltár (Veml) XII. 2/g Nr. 449/3. 22. lev.
39 HORVÁTH 1937. 41. 
40 EÉT. 1821. I. 136. 
41 Uo. 190. 
42 HORVÁTH 1937. 282. 
43 HORVÁTH 1937. 15. 
44 EÉT 1820. I. 210. 
45 HORVÁTH 1937. 65. 
46 HORVÁTH 1937. 80–81. 
47 HORVÁTH 1937. 122. 
48 HORVÁTH 1937. 79.
49 HORVÁTH, 1937. 80. 
50 HORVÁTH 1937. 210. 
51 HORVÁTH 1937. 140. 
52 HORVÁTH 1937. 252. 
53 HORVÁTH 1937. 201. 
54 BADICS 1927. 63. 
55 Uo. 63. 
56 Kisfaludy Károly (1788–1830) író, költő, szerkesztő; Pestet ő tette a magyar irodalmi élet köz-

pontjává, az Auróra szerkesztője.
57 Kisfaludy Sándor (1772–1844) Károly bátyja, Bécsben nemesi testőr, a Himfy költője, Kazinczy

egyik ellenlábasa, a mérsékelt nyelvújítás híve. 
58 Kopácsy József (1775-1847) műfordító, veszprémi püspök (1825–1839), majd esztergomi érsek

(1839–1847). A magyar nyelv ügyének pártolója: a Magyar Tudós Társaság létrehozására 2000
Ft-ot ajánlott fel. 

59 Fáy András (1786–1864) „a haza mindenese”: író, földbirtokos, jogász, pesti háza az írók talál-
kozóhelye, az első magyar takarékpénztár-egyesület egyik alapítója. 

60 BADICS 1927. 88. 
61 Kazlev. XX. 498. 
62 Vitkovics Mihály (1778–1829) magyarul és szerbül író költő, műfordító, jogász, mecénás.

Horvát Istvánnal és Szemere Pállal, Kazinczy „pesti triászának” tagja. 
63 KazLev. XXI. 22. 
64 Uo. 62. 
65 BADICS 1927. 81. 
66 PFEIFFER 1987. 118. 
67 KISFALUDY 1893. 349.
68 HORVÁT 1821. 3. 37.




