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A MAGYAR

FELVILÁGOSODÁS

IRODALMA

Irodalomtörténeti. sorozat.:_8•
Készült: 1952. évben.
Ie rész. A francia felvilágosodás.
l~ Voltaire /1694-1778/ arcké~.
A francia felvilágosodás, amely a természettudományok
alapján
áll, a Nagy Francia Forradalom ideo16giai e16készitése. Egyik leg~
nagyobb ir6ja~Voltaire,
.a tételes vallás, a papi erkölcsteleIlságszatirikusa.
2. Diderot /1713-1784/ kepmása.
Diderot a francia felvilágosodás legkövetkezetesebb harcosa. Az
Eneiklopádia szerkesztéseéa
materi.aliata elvei miatt összeütkö.zésbe kerül't a fetldális nemességgel. Börtönbüntetése és az e1le=
. ne irányw.6 támadások ellenére 1s keresztülviszi az Enciklopédia
megjelenését. Jelent6sszépirodalmi
művei:' "Az apáca" és "Rameau
unokaöccs~ ".
..--

3 .• J ~J. Rousseau /1712-171°/

•..

arckápe.

\

Rousseau az Enoiklopédia munkatársa. Nála jelentkeznek elc5ször a
világosodás ellentmondásai. Az enciklopédisták nemcsak a természet, <:iea társadalom jelenségeit is az észszerűség alapján akar~
ták magyarázni és megváltoztatni. Megoldási kisérletük figyelmen
.
kivül hagyta a társadalom gazdasági fej16désének és az osztályharcnak jelentc5ségét. Rousseau észreveszi ugyan az osztálytársadalom igazságtalanságait,de
kiut kiján a civilizáci6r61 va16 lemondást hirdeti. Müvei: Emil, Vallo~ások, Társadalmi szerzc5dés.
Az emberek egyen1c5tlenségérc5l.
.
'.

40 ~ntesquieu

{1689-1755/

és Buffon /1707-1788/

Montesquieu és Buffon, D'Alambertt Marmontel,
sal együtt munkatársai az En?iklopédiának.

II~ réSZe A magyar felvilágosodás

arcképe.

Holb~ch és Helvetius=

kezdete.

5. ~ssenyei

GyörgYd/l'Zá:Z=1811/
képmása.
~
.. - ..
- - .
A" .francia felvilágosodás hatása a magyar halad6 köznemesség soraiban érvényesül. A magyar felvilágosodás e1s6 hagy ir6ja Bessenyei
György. A bemutatott képet, amelyen az ir6 névaláirása is láthat~~
J.Y. Greipe1 eredetije után Pohárnok Zoltán készitette.
"

- -

6. Bessenyei

-.

"

György szülőháza'.
,
Bessenyei György szUletett 1747-~en a Szabolcs megye1 Bercelen.
DSzáp,nemesi családb6l' származik.
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a· c. dr'má"a e1s6

"adáeának

e16ször.
ar társas'

iránt va16

ámbor szán=

Bessenyei 178l-ben irta az Egy magyar társaság iránt va16 j~bor
szándék c. röpiratát, amely egy tUdományos akadémia tervezetét
tar~almazza. A mü l790-ben Eéosben jelent meg e16ször qyomtatásbaoo

2. Bessenyei György: "Holmi"c. munká~ának cimlapj.!.:..
Bessenyei a Rolmi c. munkáj't 1779-ben irta, e mÜ,Bácsben jelent,
mega Utols6 bécsi munkája.
"

Bessenyei G,Jörgy: A természet világa c. filoz6fiai költeményét
a cenzura az l804-ben irt Tariménes utazása c. államregényével
egy~tt, nyomtatásban megjelenni nem engedte. A természet világa
vallásellenest artalma miatt a hat6ság a költ6t ellen6rzés ala
helyezte. Kéziratunkon a költ6névaláirása is láthat6.
11.Be3~qyei börSl< á1rj2k!u8~táJioyá:of:!1b.an.
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Bessenyei kevéssel )(ária Terézia halála után 1782-ben visszavonult Bercelre, innen pedig Bihar megyei birtokára, Pusztakovácsi~
ba. Itt halt meg 18l1-ben. Képünk a költ6 sirját ábrázolja.
I

12. Barcs81 Ábrah,ám/1742-1806/ síremléke A1s6~Cs6rán.
Barcaay Á.brahám köznemes1. szá~mazá.su'költ6'.BesaeJJyei körének
egyetlen,tagja, aki a felvilágosodás hive.
l3~ Barcsay Ábrahám és Orczy L6rinc verseskötetének ci.lap~
Barcsay és O;czy' kötetének c1~e: "Két nagyságos elmének' kö1te';"
ményes szüleményei". ,Elc5azörkiadta Révai Jlikl6sPozsonyban
,
/1789-ben/.
,.

rész. A Nagy I'rancia For-rada'lom.

Ill.

.~~--~~----------~~
14; A Baat1lle bevétele;

Képank 8'Rag1 Francia Forradalom kezdetén a régi királyi börtön,
e Bastille ostromát ábrázolja. /Egykoru rajz./
.

"

15. Robespíerre és Marat 8rcképe~'
Robeapierre és Karats

francia forradalom vezet61.

'/

IV; réaz~ A Nagi Francía Forradalom irodalmi hatása hazánkban,
16~'J3acsányi J'ános: liA franciaországi változásQkra" c. költeménye
8 Magyar Kuzeumban.
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Bacsányi János azonnal reagál a francia forradalom eseményeire,
még 1789-ben megirja nA franciaországi változásokra" c. költeményét.
:A. vers a Magyar muzeumban jelent 'meg /Kassán/ l7e9-ben.
.
17. Bacsányi János /1763-18451 képmása.
i
A magyar jakobinus ir6k legjelent6sebb egyénisége, született
1763-ban Tapoleán. Kézmüves családb61 származik. Képünk egykoru
olajfestmény.
18. A Magyar Museum cimlapja.
Kazinczy Ferenceel és Bar6ti Szab6 Dáviddal 178S-ban inditja meg
Bacsányi János a kassai Magyar Museumot. A lap programként Besse. n;ei kulturpolitikájának folytatását tüzte ki maga elé. A foly6=
irat 1788-1792 között 8 számban jelent meg.
~. rész. A fran~ia forradalom

politikai

hatása hazánkban.

ll: Martinovics Ignác /1155-1795/ képmása.
Martinovl.CB Ignácr61a "magyar köztársasági mozgalom vezet6jér61,
ismeretlen fest6 készitette a bemutatott akvarellt. A~ egykoru
kép va16szinüleg a legsikerültebb Martinovics-képmái.
A képen
J.K. kézjegy láthat6.
20.'Laczkovics

János arcképe. '

Laczkovics János, volt huszárkapitány,
Sigrayval az els6k között csatlakozott
22. Szentmarjay

Hajn6czy (l'6zseffelés '
a Martinovics-mozgalomhozo

Ferenc képmása.

Szentmarjay Ferenc ~z e16bbiekkel együtt a mozgalom vezet6ihez
tartozott. A forradalmi iratok fordi tását vé,gezte.'
23. Martinovics

és társainak kivégzése.

A mozgalom sikertelen maradt, mert nem támaszkodott 'széles töme~
gekre, els6sorban a jobbágyságra, és mert a II.J6zsef
halála
utáni els6 években a magyar nemesség zöme gazdasá&i helyzetéb61 .
kifoly61ag /napoleoni háboruk gabona konjukturájSV nem érezte
8 nemzeti függetlenség
szükségességét. 1794 •......
nyarán a mozgalom
abécs1 udvar tudomására jutott. Képünk a Martinovics-mozgalom
vezet6inek: Martinovics, Hajn6czy', Szentmarjay, Laczkovics János
6s Sigray kivégzését ábráZOlja. Az egykoru vízfestmény eredetije
~.Magyar Nemzeti Muzeum tulajdona. A budai Vérmez6 közepén láthatjuk a mozgalom akkor népszerü szimbolumát: 'a szabadság fáját,
amelynek minden ága és levele a 'mozgalom egy-egy résztvev6jét
ábrázolja.
'
240 Martinovics

és társainak

A röpiratot Martinovics
a hat6ságok osztogatták
8z~veggel is megjelent.
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kivégzésekor

terjesztett

röpirat.

és társainak kivégzése idején /1795/
a népnek. A nyomtatvány latin és német

.•3 -

VI~ rész. A magyar jakobinus ir6k.
2A~
.;.:J;

Szentj6bi Szab6 Lász16 /1767-1795/ arcképe • "
Bacsányi Jánoson kivül a legkivá16bb,irók csatlakoztak a Martino~
vicemozgalomhoz,
igy Szentjób1. Szabó László is. ~ mozgalom le~
leplezésekor 6t is letartóztatták,halálra
itálté~, majd az itéletet megh~tározatlan börtönbüntetésre változt~tták át. Bacsánlival együtt Kufsteinbe kerül ,és ott hal mQg l795-ben. :Képünk való=
sziniileg Szentj6bit ábrázolja, barátja, Bacsá1\yi János tulajdonában lév6'egy1k,munkája
cimlapján maradt fenn.
,

26. Kazinczy

-

Ferenc arcképe 1791-b6l.

/
I

,Kazinczy Ferencet /1759-1831/ a magyar nyelv és müvelc5désért folyó
harca vezette a Martinovics-mozgalomhoz.
1794. december l4-&n
St is letart6ztatják, halálra Délik, majd ,az itéletet meghatározatlan ideig tartó börtönbtintetésre
változtatják.
-,
27. Kazinczy

Ferenc vázlata a kufsteini

várbörtönról.

Kazinczy Ferenc 6 és fél évig raboskodott Buda, Brünn, Obrovic,
,
Kufstein 6s,Munkács börtöneiben. A Fogságom naplója c. memoárjában
hosszu rabs,ágának történetét irja meg l828-ban, a börtönben készi':'
tett jegyzetek alapján. A Pogságom"n2pl6j~ forradalmasitó tartalma
miatt csak 1931-ben, a költő halálának 100 éves évfordulója al=
ka lmáb &1, jelenhetett meg nyomtatásban. Képünk a Fogságom naplója
egyi'k Kazinczy által készitett, ,vázlat-képe t mutatja be'. '
28~ Kufste1n

látképe.
I

X:ujstein és, környéke a várb,örtönne.1, ~hol 5&zi.nczy "több ,társával
/SslÜyovszky,' Szlávy,' Laczkoviés László~ Uzá Hirgeié't stb./,
,
1199 juliU8~1800 jun1usig raboskodott.
'
ö;

,

"

29';.Versegh'l Ferenc /1757-1822/ 'arcképe It
A polgári,családb6l'áztrmaz6
ve;rseghy a forradalmi káté terjeaztés~ és a Marseillaise lefo~ditása ,miatt 9 évig raboskodo"tt.
I

VII~ rész. A felvilágosodás

a Mart1nov1cs-mozgalom

bukása atán.

~O. Berzeviczy

Gergely 11763-1822/ képmása.
. - - .. - '.
•.. . _.
~
A forradalmi ut a Kartinovics-mozgalom
bukása után járhatatlanná
válik. Berzeviczy Gergely a feudalizmus felszámolását a Habsburgok szövetségével akarta megoldani, ezért e16fordul a nemesség
XII. század elején vivott nemzeti függetlenségi törekvéseitc5l. .
Elgondolásában azonban nem számol:t az z al. hogy a nemzeti törekvés
és a polgárosodás folyamata nem választhat6 el egymást61. A bemutatott' kép a IIX. század elejér6l való, az eredetije a Berzev1czy~
'cs~lád.tul&jdona.
'\-

.

31. Be~zeviczy

-

-

",

"

'

Gergely kéziratának

fényképe.

mü Cimel "De condi tione e"t indole rusticorum in Hungaria N, .
/A magyarparaaztság
helyzetér6l és jellemér6l/. A mü megjelenéA
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sát a oenzura nem enge'délyezte, Mári:ássy J6zsef adta ki 1804":"oen
saját fele16sségáre, oimlap nélkül. Képünk a mü e16szavát ábrázolja.
32~ Kazinczy

Fereno ar.cképe 1808-b61.

Kazinczy a forradalmi fölke lés lehetetlen\áge és a Berzeviczy~féle
elgondolás megoldhatatlansága
miatt szabadsága után a feudalizmliS
e11erii haro egyetlen járhat6 utját választja: a nemzeti nyelv ~s
irodalom müvelését. Képünk Kreutzinger J6zsef munkája.
~jo Az "Orpheus" cimlapja.
Kazinczy már a Martinovics-mozgalom
e16tt is fejtett· ki irodalmi
s irodalomszervez6 munkásságot.
l790-ben, miután a kassai. JlILagyar
Museumb61 kivált, meginditja Kassán az Orpheus oimü foly6iratot.
A lepnak dolgoznak: Dayka, Csokonai, Szent j6bi, Verseghy. stb. _
A lap a felvilágosodás
ir6i: Voltaire, Rousseau és ..
,Helvetius mü-«
veibdl is közölt. Kazinczy szerkeszt6i álneve: Széphalmy Vintze$
é

34.

Kármán J6zsef /1769-1795/ arcképe.
Kazinczy·éaBacsányi·példájátkövetve
Kármán J6zsef a magyar' felvilágosodás legnagyobbpr6zair6ja
Pesten irodalmi központot akar
létesiteni. Kármán polgári származásu ügyvéd volt.

~12. Az "Uránia" cimu foly6irat cimlapja.
1794 elején jelent meg az Uránia c. foly6irat Pesten. Szerkeazt6i
Kármán J6zsef, Schédius Lajos, Pajor Gáspár. A foly61rat rtSvi.d
életü volt, három füzetben jelent meg.

,6~

Fanny arcképe az "Uránia "-ban.

l794-ben

jelent meg Kármán: "Fanny hagyományai"
Fanny. kéSItött arc·képét mutatj a•
.
·37~ Kazinczy vázlata Széphalomr61.

c. regénye az Urá=

nf áb an, Képünk

Kazinczy szabadulása után Széphalom /Sárospatak mellett/ telepedett meg és innen irány1totta a nyelvujitás és a m~gyar irodalom
szerveZ'ei;ének harcát. Képünk Kis Jánoshoz irt levelet mutatja,
melyben Széphalom és környékél\ek_ t érkltpvázlatát, valamint kúr1ája rajzát adja. A levél eredetije a Magyar Tudományos Akadé;m1a
tulajdona.
,38. Kazinczy
I

!

I

széphalmi

lak6háza~

39. A. "}londolat••éa a ":rel~let a Mondolatra " cimlap ja.
:Kaz1nczy Vitkovicshoz irt episztolájánü
/1811/ és a "Tövisek
és virágok" c. epigramma-kéStetének /1811/ megjelenése kiváltja
az orto16gusok támadását. A Mondolat c. gunyiratot egy barátja,
SzentgyörgyiJ6zsef
debreceni orvos irta szolid formában a nem Kazinczy, hanem a tulz6 neo16gusok: Bartzafalvi Szab6 Dávid és
.
Folnesics Lajos ellen. Metszd és személyesked6 gunnyal Somogyi
Gedeon :dunántuli ügyvéd dolgozta át /1813/, kifejezetien Kazinczy
5511120/39
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/Zefyr Czenczi/ ellen.
A Feleiet a Mondolatra! c. röpiratot
Kazinczy é s a neológusok védelmére irólcsey és Szemere Pál irtá-k
/1815/.·
...
"

'

~O. Kölosey Ferenc. és Szemere Pál arcképe.
A "Felelet
a Mondolatra " c. röpira.t Bzerz6i:

Szemere Pál.

Kölcsey Ferenc és

''

41. Csokonai Vitéz Mihály 11773-1805/ arekép.e.
, 42•. Csokonai: "A tihanyi echohoz" kéziratának fény,képe •

. . !i;. jQ.iiek~~-Miháiy '/1766-1828/

~;cképe~
A ké'p"'s' débreéefii ,.kóllégium' túlájdöns;

~4~ A "Ludas Matyi" els6 illusztráciÓja.
Fazekas' Mihály '1804-ben irta Ludas Matyi c. elbeszé16 köl teményét.o
A mü az e ls6 kiadásig ké.ziratban terj edt. Eldször Kereke a jler~nc
adta ki l8l5-ben Fazekas tudta nélkül /Bécs/. A második kiadás
Fazekas 1816•. január 12-1'61 keltezett
eldszavával' jelent meg.
l8l7-ben.
A képünkön bemutatott illusztrációk
az e166 és ne'gyedik
levonás egy-egy jelenetét
ábrázoljáko

45. Katona József /1791-1830/

.
"

k6nyomatu képmása•
,

.

Katona egyetlen hiteles
arcképe, ismeretlen müvészet6l. Myomtatta
Reiffenstein
és Rösch, Bécs. Megjelent a Bánk bán harmadik kia-.·'
dásával l856-ban Kecskeméten. Eredetije
állitólag
egy I:ecskeméten
6rz-ött festmény. A képen K~tona József eredeti kéz je gye' is látható
/

.-

46. A ~Bánk bán" kézirata a cenzor törlésével.
A Bánk bán egyik, 1838. évi e16adása alkalmáysl a cenzor nem engedélyezte a képen látható áthuzott mondatot /"Sokáig éljen a
magyar szabadság!"/
a szinpadon eIh angaanf ,'
_.
után me elent

müvek a ma ar felvilá

"
Jeuzetellá~ó
Vá'llalatnál
BOj.kovszky,Lajos

. X.észült a Fels60ktatási
Pele16s vezet6:
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