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AZOXTATÁSUGYI

KINI5ZTÉRIBm SZEMLÉLTETŐ FILMXIRENDELTSÉGE
filmdia sorozatából·
91. szám.
BERZSENYI

DÁliIEL

.

r

Irodalomttsrtáneti sor. 20.
::,UszU.l
t: 1952. évben.
/

.1•..Berzsenyi 'Dániel arcképe és névaláirása.

Berzsenyi Dániel e1s6 nagy 6daktslt6nk Csokonai kivá16 költ6-kortársa. Képünk Toldy !erene l864-es Berzsenyi-kiadásának cimlapja.
Barabás Mik16s rajza. Axmann J6zsef metszete 1859-bdl.
2. Xtslt6nk sztildháza avasvármeglei

Eqhá!8shetlén
. :.

•
.;:

,

..';"

Ebben a hajlékban látta meg a n~pTilág9t l77~-ban. SzUlei közáp~
birtokosmemesek volt~k.

-

,. Sopron látkápe.

Ebben a városban diákoskodott. /~ rézmetszet Michel
roni rézmetsza munkája./

Zakariás sop/

~. sopr~ni ·k'pek a 18. század Té~f~61.

·c

llyennek .látta Berzsenyi tanll16-iieiben Sopron városát.

.

.

5; Az esthajnalhoz. /yers-illusztráci6.L
.'1

.~

•

••

.

Ber~·sen1i már di4kkorában szivesen- forgatta az akkor divato8 námet költd~ verseit, ezek is hatottak ifjukor!i:.JdSltemán1eire.
·Az
esthajnalhoz e. elégikus hangu verse rakOD anémet ezentimentiIis
lirávai.L!irgya á költa ábrándozása alkonyatkor a 8zerelemrdl,
ezt'az ábránd?" hangulatot festi alá ,Szlányi Lajos illusztráci6ja.
-.
6~· Bucsuzás.' /Vers-illuszlráci6./
Szinlán á,hasenió c'i'mti.
Berzseoyi-költeményhez ká'eztilt.Gergeiy
Imre munkája. .Idázzük a káp alá egy hangulato8 versszakál:
.
,

,

.

~'

"

.

',~lj szerencsésen! Talamerre fordulsz
'J.,ágye
n áldásom veled és yezárel jen!
,- Légyen 8. yégzás utain szerelmtink
• ..'.
Angyala társad. ~

-\

7. Quintus Horatius Flaccus.
.

..
,..

~'.-

Berzsenyi egyéniségének ez 6dafe1ell meg leginkább. Horatiust,
a római 6dakö1 tészet mesterét" .már diákkorában köl tdi mintaképének tekintette. :Igész életén át emilfajt milyelte legszivesebben,
ás antik mestere p~ldájára remek 6dákkal gyarapitotta költászetU.n~
ket.
.,:
.\
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8. lrénik~p Berzsenyi

\

kemeness'Ömjéni-lak6háiárli~- - _.._....
_h

Költ6nk fiatalon(meghá~asodván~
feleségebirtokára~
a sza16fajujához közelfekv6 Kemenesaömjénbeköltözött.
Itt töltötte élete leg";
b61dogabb éveit.·
.
.

9.

Kemenesalja

ésa

Ság hegy.

.-

Berzsenyinek' szül6földje volt Kemenesalja. Jdikor Somogyba kellett
költöznie, szép elégiát irt r61a /~Bucsu2íás XemenesalJát6t s/,
10~ Berzsenyi
- . -

.

Dániel niklaikuriá~
.

...'

Fiatal feleségével: Dukai Takács Za~zsannával Sömjénb61 ebbe az
ridvarházba költözött.át .1804-ben. Itt, e hajlékba~ töltötte élete
javarészét. Niklai .remeteségében irta sok-sok szép 6dáj~t és elé-· .
giájá~. A halál is itt érte l836-ban •
..ll. A köl t6 méhase Niklán •...
Berzsenyi nemcsak költ6nek volt kiváló, hanem mintaszertien gazdálkodott is. Vármegyeszerte hire volt méhesének. N~m egy szép
költeménye született e méhes·magányában.
'.
,

-

12. "A maglarokhoz"
~

..

eredeti kézirata.

_~....

'~~"-"'.

A hires versének kéziratát - 'számos más becses irodalmi 'ereklyé, vel együtt- a Magyar fudomá~os
Akadémia Xézirattárában 6rzik. E
milvén Berzsenyi különös mUgonddal m1lIlkálkodot"t:l·egalább háromizben fogalmazta át.
/

13. Berzsenyi

barátja, ,fe1fede"z6je: Kis János. /Krichuber

k6rajza./

Kis János korának neves kö1t6je, Berzsenyi komája. Az 1603. esz- .
tend6ben egyszer áppen versirás kozben lepte meg' 1r6nkat, kéz1r3~
tát E!lkérte, s verseit
elolvasva lelkesülten
igy kiáltott. fel:
.
.
•. .
"

"Oro'ez1ánnak'látom' én itt kormeit!"
.
Berzeenl·inekeddig
titkol t·versei t llegbirálásl'a6. küldte Kazinczy. hoz ~
.
.

<,

~-

~'."'

.

!

/

~

Berzsenyi

.

e186 levele Kazinczyhoz.

/Kézirat./

.

Mai hell~Siráss~l:
"~e.kin't~tesUri' Nagyérdemü ·Ba~afi! A ,dies6ség
ösztöne tulajdona-a -szebb lelkeknek" de.8 bölcsnek 1ángpil1anatá
alatt hiusággá olvad. Egy igen érzékeny jelenést, egy igen szép
ünnepet jegyzett az Urnak' levele az.én életemnek napkönyvében
/:nap16jában:/,·s
nem szégyenlem megvallani·, hogy egy pár forr6
férfiui cseppet nyomott ki 8zemeimb6l, de érzem, hogy az nem a
dics6ség 'csiklandásának munkája, hanem a j6 szándék jutalmalo
- E sorokból kiérezzük a 'magánybanél6
költ6 mélységes meghatott~
ságát. ~ lev~l kelte: 1808. december tizenharmadika.
15. Kazinczy

~~renc.

....

,..

.

A széphalmi m:arterbarátságába
sége t , Megazaki tásokkal
.

fogadja a hirtelen feltünt tehetugyan, de 1808-t61
évtizedeken á t1eve-

.
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·leznekegymással.,
Mint. tanácsad6ja s birá16ja megismerte'ti
világosodás eszméivel; .kiad,6tis
c5szerez számára.'
16. Az 6sz c. Berzsenyi-vers

eredeti

a fel-'

kézirata.

A legszebb magyar elégiák egyike is magán vise11 Kazinczy kezenyomát. Eredetic1me
Az 6sz volt, de 'mi a Kazinczy-adta' cimmel
ismerjük: .
A közelit6 té!.:,
..

17. Berzsenyi

Dániel vers!iB!k

ela6 kiadása.

Hos'szas tárgyalások után lS13,,:,ban je lentek .meg.Berzsenyiverse1.
A kÖlet lelkes fogadtatásban
részesillt
s, Berzsenyit· egyszeriben
a legnagyobb költ6ink között kezdték emlegetni.
lS.

Napoleon gy6zelme az 8rcole-i
. -

..

"..

19~ Ulm 'városa

~

hidnál.

.-

."

megh6dol Napoleomnak. '

20~ Napoleon Szent Ilona

szigetén •.

Berzsenyi a napoleoni hábQruk korában élt. Költ6nk nillai
magányában 1s élénk figyelemmel kisérte a v1lág eseményeit, több ver,
se .is.sz6l
a p~11tikaiés
háborus eseményekr61. Ilyen költeményei
-_ tükrében j6l megf1gyelhetjük költ6nk gondolkodásm6djánakalakuláBát. 1797-ben a Fenkö.lt nemességhez irt ódájában a nemesi önér- -.
zetóhangja uralkodik.
Az Ulmai titközet c.versb61
már a hazafi aggodalma sz61, az. 1805. év~en. Napoleon bukásakor,' 18l4-ben azután
meg1rja Napoleonhoz cimü epigrammáját. ~ömören, talá16an ée halád6 ~zellemben. jellemzi benne Napoleon· pályafutását:
. a kor szabads'ágeszméje :vi tte diadalra Napol!!ont, de ez okozta. bUkáeátis,
·mikor szembefordult vele. JUs6 képünk a forradalmi tricolor ,'alatt"
oroszlánként' küzd6 Bonaparte tábornokot· 'mutat ja meg,' a második
festményendicsc5sége
tet6pontján
látjuk a diadalmas ~,sás~á.rt,
aki már·felcser'lte.8'szabadságért
küzd6kl1tJá1i: a zsarnokpályájával, a harmadik kép - érthet6 konkluzi6ként:: -talá16
je lenettel. a bukását illusztrálja
•...' .
~.i, .'
·21. A helikon!

ünnC?,psége-kszinhelye Keez·tiiellen~·

\.

A heliko~f ij~n~pségek n'~Viikét 'a'~H~11kQn~evif.~'~:r:P8<l,:t:uágihegyláncr61 }t8pták. -Ah1trege szerint'1 tttanyáztaka
mu.is~k
•. A oe11koni iinnepségeket Festetich
GyJjrgy gróf irodalmi életü.nk élénki táse végett rendezte tS,t izben 18l7~18,19 között. Az' 1ttbematatott vizfestmény: HáryGyula" munkája.
,",
.)

--

.

22~ Festetich

_.

..,.,

",

György sr6f,

.

a helikoni
.

.

ünnepségek szervez6je.
.

.

\

Ai4~~ti~~';'i~~':'~o~g~l;mba~ pe~b~fóg~tt ~s 'kivégzett
Laczkovich Jáakivel egyiitt már korán sikra szállt a-magyar ezredek
magyar vezényleti
nyelvéért.
ti rendezte a keszthelyi. iinnepségeket
s kivételes
".megbecsü.lésben r~6zesitetteBerzseny1t.
.
nos barátja,

23~ Duk~i fakács Ju.dit. _
.
A köl1;6 feleségének unokatestvére,
magának Berzsenyinek 1s vérrokona. A bájos leányka nagybámu16Ja .volt· Berzsenyi verseinek.
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4a maga ia kedveshangu k6ltem4nyeket 1r~. Kett6jak levelez4seirodalmi érdekess4gtt. Sokan telr6tták
a verse14st Judi inak s 6esá.rolták, hogy nem eléggé háziaa. J[ölt6nk'",édelm4be Teszi rokonát.
~hetBége kifejt4sére
ösztönzi egyik hozzá ei.zeit
versében 8 eb'ben meglep6 határosottsággal
száll s1kra a n6kjogai4rt:
WHogya szeliden érz68Zé~-Demet
.. Letiltva
Il1nden:f~bb ,pályálr6l,
.
6uzsslyra, tóra /-tUre/ kárhoztatniszQkta
.A f4rfit~rvénl,
vaJ ~Oll. j6l 'Tan-a? '
~e megbosszulva m41tóságtokat,
Xihágsz nemednek szak korlátaib6l,
.elyekbe zárva t'artja vad nemem;
Kihágsz II· merésze::: f4nyesb utra -t4rsz,
.e11en csak 8 nagy f4rfi-nyomdokok
Vezetnek a sz4p tiltott
táj fe14.~

/

A sz4p tiltott

táj:

a müvel.-6f1etil
•
. '-~."

2i,~ KBlesel Ferenc.'
Eisler festménye 8 Magyar Tudomán~QsAkad.éma bix-tokában. l8l7-ben
Kölcsey Ferenc keményhangu birálatot
mondott költ6nkr61. Berzsenyi,
aki akkor már dics6sege tet6pontján
állott
- hiszen csak nem r4g
koszoruzták meg a. keszthelyi he1ikoni ünnepségeken- valósággal
megrendült 8 nálunk szokatlanul
élteshangllkritikától
és hosszu,
ávekre felhangzott
a költésze'\te1.\
~eserüen jajdul fel egyik, .
4letében kiadatlan epigrammájában:
:
.
,
.. '!:öloaey, megmérted lattal,
Lelkemet. és keskeny iirbe,

pennával, icével
id6be dugád. ,"

Ugyanosak DIesel Tolt azollban az is, 'ak~ Berzsenyi halála után __
mintegy kiengesztelésill
- eml4kbeszédben máI ta~ta Berzsenyi nagy-'
aágát a Magyar !udoaányos Akad~mián._,·
.

o

~5~ Részlet

BerzBe·D.X1:"JIe~ei8zorgalmuftk akadályai

If

e. ll(1véb61.

A gondos :BerzseD;ri'sokat tijr6döitgazda~ágáva1'
8 . elméletileg
i8_
toglalkoz~»:tt mez~gazdasági' kérd4ae.ikel. 'A •. éziratban Széchenyi:
Hitel"':e nlGmánme-z6gasdaságunk terv:ezerU.tleoségét.korholva
arr.ól
elmélkediki. hogy egyhelyU.tt sokan mflve11k a t:erméketlen talajt,
másutt pedig :pompáate1'll6földek :he"rne~ parlagon.
.

26~ Berzsenyi

siremléke

a oiklai

s1rkertben •.

Az emlékmiivet. $omogyvármegy.e az 1859,. é.vbelilálli tetta a nagy
költ~nek. Az oszlopán Berzsen1i-i~ézet
olvashat6 a Jels6büki
N~g1 Pálhoz intézett hasonló eimü költeményéb6l, a nagy emberek
halhatatlanaágár6l;
.'
.

"A derék nem fél az id6k mohát61,
A ~opors6b61 ki,tör

s eget kér .• et:

27. :&n14lttábla a ktilt6.nikla1

udvarházának falán.
Költ6nk 4letén$k 4a munkálkodáe'nak leghoaazabm azinter't
kor keSlelete Izzel as eml'ktáb1áva1 ~e1tslt&meg.
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28~ A.kCSltc5mellszobra;

.

Vay Miklós alkotása l860-b6l.

g2.

Berzsenyi szobra Szombathelyen.

1896. tavaezánTae

vármegye szobrot aillitott-nagy fiának.

30. Berzsenyi ~ Dánie 1

kéSI tc5i'müveinek
.

.

centenárie kiadáe~.!.-

.

A Jlaglar fudemányoe Akadémia- BerJsen1i halálának 100. ávfordul6járaujra kiadta a költ6 műveit •.A kCStetet legismertebb .
Berzsenyi-kutatóink egyike: .I4erányi.O_s.zkurendezte-saj;t6 al á.
Alapos bevez.et6 tanulmánya, részle1»as jegyzetei és névmutatója·
közelebb viszik a ma 01vas6ját Berz.senyi költészetáhez. ..
.

31 ..Kodály Zoltán arcképe.
Kodály Zoltá.n /szi1l~tett l882./hirneves zeneszerzc5nk hatásosan
Zenésitette meg Berzsenyi k.ét költeményét. Ezek: A közelit6 tél
és A magyarokh2.!,;..
(fJ!.orr a világ bus tengere oh magyar" kezdeidl/
Az els4-dal.zongorakisérettel, a második pedig négyszólamu kánon.

.'

'.
.......

»
"

Készült a Fels60ktatási _Jegyzetellát6 Tállalatnál
Fele16s vezet6: Bojkovszky ~ajos
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