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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM.

AZ ÚJ KORSZAK POLITIKAI VEZÉRALAKJAI.

Az új korszak politikai vezéralakjai.

A Magyar Nemzeti Múzeum a múlt század derekán.

'(Than Mór falfestménye a Magyar'Nemzeti Múzeum lépcsőházában.)

(Haeiifler J. rajza után készült aczélmetszetröl.)

M. Nemzeti Múzeum alapját Széchenyi
Ferencz gróf, a legnagyobb tiiapyar
atyja vetette meg 1802-ben, midőn
11,884 nyomtatványból, több mint
15,000 kötetből s 1,152 kéziratból álló gyűjteményét a nemzetnek ajándékozta. Az 1807-iki'
országgyűlés elhatározta, hogy Széchenyi
alapítványa természetrajzi,- régiségi stb. tárak
létesítésével általános múzeummá bővíttessék
ki. Majd az 1832 — 36. évi országgyűlés
500,000 frtot szavazott meg a múzeumi épület
költségeinek fedezésére. Az épület telke országos költségen megvétetvén, 1837—47-ig fölépült a múzeum pompás palotája. Az épület
Páliak Mihály (szül. Bécsben 1778, f 1885
Budapesten) tervei szerint készült, görög
síílü, nemesen egyszerű alkotás, mely Budapestnek egyik legszebb terén, a MúzeumA Magyar Nemzeti Múzeum jelenleg.
téren áll. Homlokzata 8 hatalmas korinthusi
oszlopon nyugszik és nagyszerű márványfalú lépcsőházát Lotz és Than hírneves festők freskói díszítik. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára (178,578 kötet, 179,109 nyomtatvány) 3
folyosót és 12 nagy termet foglal el, a melyek között legnevezetesebb a Széchenyi-terein, a melyet a magyar hölgyek költségen bútoroztak be
1859-ben. E teremben őrizik a régi magyar nyelvemlékeket, (16) Corvin-kódexeket, ősnyomtatványokat stb. — A képtárban újabbkori jelesebb
magyar- és külföldi festők kiválóbb festményei láthatók. Ezenkívül van gazdag természetrajzi-, régiség- és néprajzi tára.
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magyar nemzet történetében alig van jelentőségteljesebb időszak a XIX. századnál.
E korszakban lesz politikailag a rendi államból nemzeti állam és alakul meg a modern

Magyarország. Ezen században éri el irodalmunk is a népies-nemzeti költészetben fénykorát
és lesz az irodalom a nemzet közkincsévé. E nagy korszak első felének politikai vezéralakjait mutatja be képünk. Középen ül Széchenyi István gróf gondolataiba merülve, a Lánczhíd tervrajzát tartván térdein. Tőle jobbra áll Batthyány Lajos gróf, az első magyar miniszterelnök, a béke olajágával kezében. Mögötte állanak Damjanich, Nagy Sándor és Kiss Ernő,
szabadságharczunk hősei. Balról Kossuth Lajos és a szónoklatának varázsától lelkesült nép.
VENDÉ E. : Szemléltető Kepék a Magyar

Irodalomtörténethez.

Az Athenaeitin r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
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SZÍNESZET.
A KOLOZSVÁRI RHEDEY-HAZ, MELYBEN AZ ELSŐ MAGYAR
SZINIELÖADÁST TARTOTTÁK.
ét évvel azután, hogy az „első magyar
nemesi színjátszó társaság" Budán az első
magyar előadást tartotta (1790.), Erdélyben
is megalakult az „Erdélyi magyar nemes
játszótársaság", mely 1792. nov. 11-én lépett
a nyilvánosság elé. Színházul a Rhédey-ház bálterme szolgált, melyet gróf Rhédey Mihályné
egy évre ingyen bocsájtott a társaság rendelkezésére. E történelmileg nevezetes házat, (a Jókaiutczában) 1892. nov. 11-én az erdélyi színészet
száz éves jubileumának megünneplése alkalmából, fekete, svéd gránitból készült, rokoko-izlésü
emléktáblával jelölték meg, a melynek felirata
a következő: Ebben a házban kezdte meg
előadásait 1792. nov. 11-én az erdélyi magyar nemes színjátszó társaság nyelvünk dicsőségére és a nemzeti
tiszta érzés gyarapítására. Ennek emlékére helyezte ide e táblát a százéves ünnepet rendező bizottság 1892.
nov. 11-én, a ház tulajdonosa, br. Horváth Ödönné, gr. Rhédey Johanna nemes adományából.
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A NEMZETI SZÍNHÁZ RÉGI ÉS ÚJ ÉPÜLETE.
Az első állandó fővárosi színház 1837.
•'*• aug. 21-én nyílt meg. A színház a
Grassalkovich herczeg általajándékozottingyen
telken épült a Kerepesi-útón és egyszerű egy
emeletes ház volt, a melynek homlokzata nem
nyúlt ki egészen az utczára. Az előtte lévő
kis kertben Katona József szobra állott. Színészetünk föllendülésével azonban a régi színház épülete szűknek bizonyult. Ez időben,
az akkori színigazgató, Szigligeti Ede indítványára, megvették a színház melletti házat, a
melyet 1874-ben leromboltak és a régi épület
helyén, 1876-ban, Skalniczky és Kflch tervei
szerint, 470.000 frton négyemeletes palotát
építettek. Az oldali udvarok helyébe bérházakat emeltek, a melyek közé van beolvasztva
a Nemzeti Színház új épülete.

A Nemzeti Szinház új épülete.

A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ.
egelső állandó magyar színház Kolozsvárott létesült és alapítása id.
Wesselényi Miklós báró nevéhez
fűződik, a ki úgy a magyar, mint az
erdélyországi színtársulatokat a legnagyobb anyagi és szellemi támogatásban
részesítette. A színház alapítását az 1795-ki
erdélyi országgyűlés határozta el. Wesselényi és társai 1803-ban 5000 forinton
telket vásároltak, a melyen sok viszontagságok után, a nemzet áldozatkészségéből,
végre a színház felépülvén, 1821. márcz.
12-én, Körner Zrínyijével (P. Horváth
Dániel fordításában) megnyílt. A darab
minden szerepét főurak és nemesek játszották saját ruháikban, a melyeket azután a színháznak ajándékoztak. Ezen
színház megnyitásán előadandó darab
pályázatára irta Katona «Bánk bán «-ját
és ezen a színpadon avatta >Bánk bán«
első diadalát is 1834-ben.
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VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

A Nemzeti Szinház régi épülete.
(Alt Rudolf rajzáról kés/.iilt kőnyomat után.)
Az Alheiiaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A M. T. AKADÉMIA.

A M. T. Akadémia alapításának emléktáblája.
Akadémia megalapításának emléke, az 1825-iki pozsonyi országgyűlés alsó
házának nov. It-iki üléséhez fűződik, a mikor Széchenyi az Akadémiára évi
jövedelmét (60.000 írt) felajánlotta. Ezen magasztos jelenetet örökítette meg
Holló Barnabás (szül. AIsó-Hangonyban, Gömör-m. 1866-ban), a M. T. Akadémia
palotája jobb sarkának falába illesztett érczdomborműben. Ott látjuk Széchenyinek
egyszerű, de méltóságos alakját, huszárkapitányi egyenruhájában ; tőle jobbra, az
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asztalnál Vay Ábrahám, Andrássy György, balról (állva) Károlyi György grófokat,
az első alapítókat. Az előtérben, a nézőhöz háttal ül Felsőbüki Nagy Pál, a dombormfi
baloldalán,szélről WesselényiMiklós báró, kardjának markolatát fogva. Az asztal fejénél,
a nagy tett hatásától fellelkesült követek, lent, a Széchenyi szavaira figyelő főrendek csoportja. Az 5 méter széles és 2 méter magas dombormtìvet, a M. T. Akadémia, Széchenyi
születésének százados évfordulójára készíttette 18S)l-ben. Felavatása 1893-bn történt.

A M. T. Akadémia palotája a Széchenyi-szoborral.
M. T. A K A D É M I A 1830. nov. 17-én alakult meg, azon czéllal, hogy
«munkálkodása által hazánkban a tudományok és szépművészségek
honi nyelven műveltessenek." Az Akadémia sokáig bérházakban lakott,
midőn Dessewffy Emil gróf, az Akadémia elnöke, 1859-ben felszólította
a nemzetet, hogy építsen állandó palotát az Akadémiának, a hol az háborítlanul szolgálhassa a tudomány ügyét. A felszólításnak fényes eredménye
lett. Az uralkodóház tagjaitól kezdve a szegény iparos és földművesig,
megyék, városok, községek, testületek stb. adakoznak a nemzeti czélra és
rövid idő alatt 400.000 frt gyűl össze. Az építést, a főváros által adományozott telken, megkezdik 1862-ben és az 1865-iki nagygyűlést az Akadémia már saját palotájában tarthatta meg. A gyönyörű, renaissance-stilü
palota a budapesti Ferencz József-téren, Stuler Ágost porosz építész tervei
szerint, Skalniczky Antal magyar építész vezetése mellett készült és a teljes díszítéssel, berendezéssel stb. együtt 800.000 frtba került. A hatalmas
oszlopokkal gazdagon díszített homlokzat harmadik emeletét, az Akadémia
0 osztályát jelképező allegorikus alakok, a második emelet szögleteit pedig,
Rafael, Révai, Newton, Qallilei, Leibnitz és Descartes szobrai díszítik.

Á

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez.

A M. T. Akadémia jelképe.
Akadémia czimerének eredetije tulaj donképen egy nagyobb olajfestmény, a melyet F.nder Játiat Ivr^i fisti), Széchenyi rendelésére készített. Az allegorikus kép előterében, antik festői viseletben, szelíd,
nemes arc /. vonásokká l áll a műveltség istenasszonya, jobb karjával a
magasba nyújtva a művekidLS oíil.-/uj L t, a mely felé a nem7.et, hatalmas
sas képében, kiterjesztett szárnyakkal kozdedik. Az istennő balkarjával
paizsra támaszkodik, a melynek közepét Magyarország chimere foglalja
el, A czimer mellett jobbra Minerva áll, ,(a mint a fátyol alatt vepteglű
Pannónia leplét föltárja." A pai/s kerületen végigfutó kép, Attila és Leó
pápa Róma előtti Ulálltozását ábrázolja. A táj hangulati borús, de a
háttérben már derülni kezd. A kép alatt az Akadémia jelszava olvasható :
Boriira deríi. 1831. E ki'pnrk SfibiT Irretir/, .iltil met^ett, kisebbített
mását használja az Akadémia czímeréül vignettképen évkönyvei, folyóiratai stb. czi ni lapjain. A kép eredetijét, annak tulajdonosa Széchenyi István,
1834-ben az Akadémiának ajándékozti, a melynek az ina is birtokában van.

A

Az Athenaeum r*f. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.

Felsőbüki Nagy Pál arczképe.
(Egykorú kőnyomat, Barabás Miklós festménye után.)

pELSŐBÜKI NAGY PÁL (1777-1837.)

Wesselényi Miklós báró arczképe.
(Barabás rajza 1839.)

szónok és államférfiu, az 1825-iki híres
országgyűlésen Sopron vármegye követe, a
Széchenyi Ferencz gróf arczképe.
A M. Nemz. Múzeum dísztermében.
(Ender János festm.)

Múzeum nagynevű alapítójának életnagyságu arczképét Endet
János bécsi művész (1793 — 1854.) festette Széchenyi fiainak
megrendelésére, a kik azt 1825-ben a M. Nemz. Múzeumnak ajándékozták, a melynek Széchenyi-termét mai napig is
díszíti. A kép, életének utolsó éveiben, az aranygyapjasrend vitézi
öltözetében ábrázolja Széchenyi Ferenczet, kezét az 1807. évi 24-ik
törvényczikket tartalmazó törvénykönyvön nyugtatva, a mely mellet a Múzeum alapító-levele van.

A

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar

Irodalomtörténethez.

magyar nyelv és nemzetiség ügyének lánglelkű bajnoka.

VVYESSELÉNYI MIKLÓS
30-as

évek

báró (1796—1850.), a

országgyűlésein

az ellenzék

egyik

vezére, szónok és író. Legnevezetesebb művei: Balitéletek (Lipcse, Bukarest, 1833.); Szózat a magyar és szláv
nemzetiség ügyében (Lipcse 1843.)

Az Affieniteli"!

r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA,
SZÉCHENYI ISTVÁN. I.

Széchenyi István gróf.
Amo-line frigyes (1803-1887.) bécsi festőnek az Akadémia számára
készített életnagysága olaj festménye után.

Z É C H E N Y I ISTVÁN gróf, (1791—1860.) Kossuth
Lajos szerint „a legnagyobb magyar," a ki nagy eszméivel és gondolataival irodalmunkra is nagy befolyást
gyakorolt. Legfontosabb müvei : Hitel (1. o.), Világ
(1. o.), Stádium (1. o.), Kelet népe (l. o.), Politikai programmíöredékek (1847.), Önismeret (1875.), Ein Blich (1. o.), stb.

S

H I T E L .

I R T A

GRÓF SZÉCHENYI

ISTVÁN.

P E S T E N
TETROZAI

TRATTNER J. M. És

KÁHOLYI

JÍÖÜVVNYOjmTO - INTEZETÉBE».
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Széchenyi István gróf ifjúkori arczképe.

Széchenyi István gróf szobra
Sopronban.

S

opron vármegye nagy fia emlékének megörökítésére szép
érczszobrot emelt Sopronban,
a Széchenyi-téren. Az emlék alkotója, Mátray Lajos, művéhez
Izsó Miklósnak azon kész mintáját vévé alapul, a melyet ez,
1866-ban, a Budapesten felállítandó Széchenyi-szobor pályázatára készített. Mátray szobrát egyszerűség és nemes nyugalom jellemzik. Széchenyi fedetlen fővel,
méltóságos, nyugodt szónoki tartásban áll előttünk. Alakját hosszú
aitila és bal vállára panyokásan
vetett prémes kaczagány fedi.
Bal keze a kard markolatán nyugszik, jobbjával fesztelen szónoki
mozdulatot tesz. Az élethű arczon
a férfias határozottság és a nemes
lelkesedés kifejezése ömlik el. A
talapzat felirata, elől: Széchenyi;
hátul: Hazánk fönnállásának ezredik évében a legnagyobb magyarnak Sopron vármegye és
Sopron sz. kir. város közönsége.

Z É C H E N Y I Világ ez. műve
tulajdonképen önvédelmi vitairat és felelet Dessewffy József grófnak, a Hitel czímíí munka
iaglalaija (Kassa, 1831.) művére.
Széchenyi t. i., hogy sokak által
félreértett álláspontját érthetőbben

kép azon időből való, midőn Széchenyi első nagyobb európai
kőrútjára indult. Ezen útjában Ender, híres bécsi j festő is elkísérte, a ki Széchenyit egy vízfestésü képen örökítette meg. E kép
kissé félrevágott, — akkor divatos - czilinder kalapban ábrázolja a ffttal, szabadságolt huszárkapitányt, jobb kezében vállára vetett
puskáját tartva. Alakját gazdag redözetü köpeny fedi. A kép alatt,
a jobb szögletben : gróf Szécheny ; balra : Táchez d'étre heureux
(Igyekezzél boldog lenni) fölirás olvasható. A festmény jelenleg a
Magy. Tud. Akadémia tulajdona.
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VILÁG
V A G Y IS

FELVILÁGOSÍTÓ TÖREDÉKEK
NÉMI HIBA :S ELŐÍTÉLET ELIGAZÍTÁSÁRA.

IRTA
GRÓF SZÉCHENYI

JSTKÍN.

S

Széchenyi „Hitel-'-ének czímíapja.

kifejthesse és hogy a Hitel némely homályos helyeire több világosságot áraszszon, írta meg a
A Hitel Széchenyinek első nagyobbszabásu munkája, a mely .,.,,
,
,
- 1 1
0
nevét egyszerre ismertté és népszerűvé tette. ,828. decz Vllá^OÍ' "^ l831-betl '£'e
H-én fogott Írásához és 1829. decz. 21-én fejezte be. Meg- meg Pesten, nyolczadrét alakban,
jelent Pesten i830-ban nyolczadrét alakban, 270 lapon.
53Q lapon.
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

PESTEN,
r . * » D B » e » N Y O M T A T Ó l rf T i IH T<

1 8 3 1 .
Széchenyi „Világ" ez. munkájának czímlapja.
Az Aíhenaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
SZÉCHENYI ISTVÁN. II.

STÁDIUM

FELELET

I R T S

KELET NÉPE.

GRÓF

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

SZÉCHENYI ISTVÁNNAK

1831

1841.

BEN

KOSSUTH LAJOSTÓL.

KIADTA

Z

*

*

1833

*
BE

*

*
P K • T.
KIADTA KS NYOMATTA LANDKKKB hS HKCKK.NAST

NVOMT

PESTEN,

18*1.

TRUTTNKR-ltARflLri

8BTÜIVKL

I. R É S Z .

Széchenyi „A Kelet Népe" ez. munkájának czímlapja.
OSSUTH LAJOS és lapja, a Pesti
Hirlap politikai irányának és modorának ellensúlyozására irta Széchenyi
A Kelet Népe czímű munkáját, a mely
név nélkül jelent meg Pesten, 1841-ben,
lapon.

LIPCSÉBEN, 1833
W I G A N D

K

O T T O N À I ,

Széchenyi „Stádium" czímíí munkájának
czímlapja.
A Stádium Széchenyi kész reformprogrammját adja. A munkát a Hitel és Világ
rt
megjelenése közötti időben irta. 1831-bm kezdett bele, 1832-ben készen volt vde,
de a czenzura sok akadékoskodása miatt a munka csak 1833. nov. 15-én jelenhetett
meg. Lipcsében nyomták, nyolczadrét alakban, 296 lapon.

Kossuth „Felelet" czímíí munkájának
czímlapja.

S

ZÉCHENYINEK, A Keléi Népe-ben
ellene intézett támadására felelt
Kossuth, a Felelet gróf Széchenyi

lyhr/ínnflh
ryímű l8/M-hpn nvnlryarlrpt
ISiVOanaK
LZ1IT1
ül, TiyOlLZdürei
_ l « 1 urt.
M l«« rt l ;^^-)^t4. «^.'i '
l
alakban, 244
'apOH kiadott ITlUVeVeL

A^r^Sf
AUF DEÍT AJíONYMEN

RÜCKBLICK

FÜR EINEN VERTRATJTEN

KREIS, IN VEKBÀLTNISS-

MASSIG WENIGEN EXEMPLAREN IM MONATE
OCTOBER 1857, ÍN WIEN, EKSCHIEN.

VON EINEM UNGARN.

LONDON.
1S59.

Széchenyi J. naplójának egy lapja. Sz. kézírása.

Széchenyi „Ein Blick" ez. munkájának czímlapja.
1857-ben Rüc&blice czím alatt egy munka, jelent meg Bécsben, melvnek az
volt a czélja, hogy Bach kőrmány-rendsDerének Magyarországra tett üdvös voltát bizonyítsa. E rnü hatásának lerontására írta Széchenyi utolsó munkáját, az
Eía fl/íc*-et. A kézirat másolatával fáz eredetit megsemmisítette) a nagy magyar fia, Béla Londonba utazott s Rónay Jáczint gondozása alatt 1859-ben
kinyomatta., A kész példányok nagy [észét azután, bőrönd fenekére csomagolva
és más módon sikinilt az országba csempészni és itt az illető körök elé juttatni. E köny\et, mely a Bach-rendszer bukásának egyik legfőbb oka volt,
czélzatos, epét jelző, sárga boritéka miatt, Sárga konyv-nek is nevezték.

VENDÉ E. : Szemléltető Kepék a Magyar Irodalomtörténethez. H.

A SZÖVEG OLVASÁSA;
Gerade denselben Tag!
leszünk, aogv a Vármegyei 'relitioknál semmi
Most nani _kell Agitatio - _Mi-mmdnyáj ín /
Félek Baloghtul | S o m s í t s t u l . . . de kivált Bathányi Lajostul | . - . inert kivált ezen utolsó tán agitálni foe. —
Deák muss unser | Centrum sein. Félre minden irigységgel hazímfiai | Adjuk nskí az elsőséget!
Essa bei Fini (Orassalkovicsné) mit Eug. Zichy.
Mai 20-ten.

túlságos ok neladassék.
Ich fühle mích bcruhigt,

Az Athenaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
SZÉCHENYI ISTVÁN III.

Széchenyi István szobra Budapesten.
ZÉCHENYI ISTVÁN gróf szobrát 1880. május 23-án leplezték le Budapesten, a Ferencz József-téren, a kiváló hazafi két legnagyobb alkotása,
a Lánczhid és a M. T. Akadémia épülete közelében. 7 m. magas,
vörös márvány talapzaton áll Széchenyinek hatalmas alakja, magyar díszruhában, mentével vállán. Balját kardján nyugtatja, jobb kezében papírtekercset tart. A talapzat négy szögletén ülő mythologiai alakok : Neptunus, Vulcanus, Ceres és Minerva, Széchenyi munkálkodásának irányait, a
hajózást, ipart, földm ívelést és a művészeteket jelképezik. A szobor 120.000
forintba került; EngelJózsef magyar szobrász (szül. Sátoralja-Ujhelyen
1815. f 1889.) készítette.

Széchenyi mellszobra.

Döblingben való tartózkodásának utolsó idejéből.

S

lely a legnagyobb magyart
p arcza a döblingi tartózirtöket ószbeboralt gyér hajzat
Az arezot
veszi korul.
ék, az arcznak
arcénak
•zoi dús, zord szakai
szakái'veszi
körül. A komorlekintetu
komoriekintetü szemek,
ránczai é—t fogallan áll, egy sokat szenvedett öreg embert mutatnak. Széchenyi későbbi
arczképei mlind e szobor után készüllek.

RÓF SZÉCHENYI ISTVÁN
végrendeletileg egy remekművü serleget hagyott az
általa alapított Nemzeti Kaszinónak
azon kívánsággal, hogy az, a kaszinó
legjobb magyar borával töltve,
évenkint emlékére üríttessék. E
billikorn egy ambrasi minta után,
az özvegy grófné módosításai szerint készült. Széchenyi müveinek
czimein kívül a következő jeligék
vannak rávésve :'" »Bprura derü.«
D
Si Deus pro nobis, quis contra
nos." «Nem halt meg, a ki honfitársainak emlékezetében él." Az
első ünnepélyes áldomást 1864.
február 1-én ülték meg, a mikor
Wenkkeim Bela br. volt az ünnepi
szónok.

G

ZÉCHENYI hamvai a Sopronvármegyei Czenk községben
vannak. E községnek temetőjében, kereszt alakban ültetett
hársfasor közepén áll a Széchenyicsalád dór stílben épült sírboltja,
melynek földfőlötti része kis kápolna, a honnan lépcsőzet vezet
a sírboltba. A lépcsőzet feleit e
jellemző mondat áll : „Voltunk,
mint ti, lesztek, mint mi : Por és
hamu.» E sírboltban helyezték el
1860. ápr. 12-én Széchenyi tetemeit, a melyeknek helyét, a falba
helyezett, koszorúktól övezett márványlapon a következő felírás jelzi :
„Qróf Széchenyi István |szül. 1791.
szept. 21. meghalt 1860. aprii. 8."
Itt láthatók egy üvegszekrényben
egyéb emléktárgyak között azon
ruhák is, a melyeket Széchenyi
halála napján viselt.

S

A Széchenyi-billikom.

VENDÉ E.: Szemléltető Képek a Magyar iroaalomtortenelhez.il.

Széchenyi mauzóleuma Czenken.
Az Atiicnaeum r.-i. khuhi;

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
KISFALUDY KÁROLY I.

Kisfaludy Károly.

(Pecz e g y k o r ú r a j z a után.)
ISFALUDY KÁROLY (1788—1830.) a nemzeti romantikus
költészet megalapítója, a magyar vígjáték atyja, az első igazi
nemzeti köitő. Müvei : Drámák : A tatárok MagyarországAűfl(1811.); Ilka (1819.); Stibor vajda (1820.);SzA« /W/rá(182J.);
Kemény Simon (1820.); Barátság és nagylelkűség (1820.); Iréné
(1820.); Szilágyi Mihály szabadulása (1828.). Vígjátékai : A kérők
(1820.); A pártütá'k (l£2Q.); Mikor pattant nem A/íton rotea (1820.);

K

lódások (1829.) ; Áltudósok; Nem mehet ki a szobából (1829-iki
Aurora) ; Három egyszerre (1830. u. o.). Elbeszélései : Tollagi
Jónás viszontagságai; Tollagi Jónás mint házas (Aurora 1823.
és 1827.); Súlyosai Simon (1824. u. o.); Tihamér (1825. u. o.) ;
Bajjal ment,, vígan jött (1826. u. o.) ; A fehér köpönyeg (1826.
u. 0.) stb. Összes műveit, a leghitelesebb kiadásban sajtó alá
rendezte Bánóczy József, Kisfaludy Károly minden munkái
czimmel, G kötetben, 1893.

Kisfaludy Károly szobra Győrött.
közönsége 1892. okt. 2-án szobrot emelt Kisfaludy KAio'ynaV, a városi színház előtti
Oyőrvármegye
szcp sciaícrt-Ti. Négy méter magas, fekete porphir-talapyatoii, korszerű diszmagyar viseletben áll a
költő élethü alakja, a mint az ihletUég pillanatában, jobbjába tollat, baljába papirt ragadva.írni ki^/ii
A sikerült szobrot Mátray Lqjos készítette. 15.000 forintba került

Kisfaludy Károly
mellszobra

a M. N. Múzeum kertjében.
ISFALUDY KÁROLY halála után, barátai és tisztelői, Vörösmarty, Bajza,
Toldy, Bártfay stb. a nagy költő emlékének
megörökítésére gyűjtést rendeztek. A begyült öss/cgből kVs7Íltették el, még a múlt
század 30*as éveiben, Ferenczy István,
akkori hírneves síobrás? által Kisfaludy
mellszobrát. Az emlékmű hosszú ideig a
Múzeum tárában volt elhelyezve és csak
1876-ban állították fel a M. N. Múzeum
kertjében. CiörögsíÜü alapról felnyúló oszlopon áll Kisfaludynak márvány-mellszobra.
A talapzatról a költészet múzsája lantot
nyújt fel a költőnek. A íalapzat alján fekvő
két álarcz Kisfaludy Károlynak drámaírói
munkássáp-.it jelképezi. A talapzat felirata
jobbról: Felállíttatta a Kisfaludy-társaság
1876. Balról: Ferenc^y István műve. Hátul:
Készíttették tisztelői 1836.

K

Kisfaludy K. találkozása és kibékülése Kazinczyval. (Orlay p. Soma festménye után.)
ISFALUDY KÁROLY Kazinczy! mindig nagyra becsülte és kezdetben maga is a nyelvújítás mellé szegődött. Később azonban
nyelvi és egyéb irodalmi kérdésekben való különböző nézeteik miatt, egy időre meghasonlottak egymással. A két jeles író
e feszült viszonyát a fiatalabb irói nemzedék, a mely mindkettőjüket egyformán tisztelte, nagy sajnálattal látta és midőn
Kazinczy 1828. február havában Pestre jött, irótársai rábeszélték Kisfaludyt, hogy látogassa meg Kazinczy! és béküljön ki vele.
A kérésnek engedett Kisfaludy és néhány költőbarátja kíséretében elment Szemere Pál lakására, hol Kazinczy tartózkodott. A két
Író találkozásának jelenetét örökítette meg Orlay festménye. A középen, az előtérben, az asztaltól felkelő, ősz Kazinczy és
a fiatal Kisfaludy állanak kezet fogva. Körülöttük, jobbról balra menő sorrendben állanak: Zádor, Helmeczy, Bajza, Toldy,
Vörösmarty, Szemere Pál, Bártfay és Kiss Károly főhadnagy és író. Az asztalnál Szemeréné és Bártfayné. A képet Kazinczy
születésének százados emlékünnepére készíttették a magyar nők. Jelenleg a széphalmi Kazinczy-mauzoleurnban van.

K
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Az Athenaeum r.-t. kiadósa.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
KISFALUDY KÁROLY II.

A SZÖVEO OLVASÁSA:

Bátoriak.
Koczebu forgácsán épült kis Bátory, és most
Hárfával duda zeng, köztük az astrologus.

P. Vigyorihoz.
Egy drámát Írtál, az is eldőlt, sírba fütyölték,
így hala újságod; semmi! te fényre kapál.
írtál aesthetikát, oly szép az, mint a ködös nap;
Nincs lelked, sem erőd; semmi! te fényrej kapál.
Bárhova néz a szem, téged lát, pletyka-titoknok,
Félszegü mindenben ; semmi ! te fényre kapál.
Fényre kapál! Hogy-hogy? Görnyedtél és vigyorogtál,

fy*»V*

Lesz is fűz koszorúd, melyre Hanakli segít.
Kisfaludy Károly kézirata.
ISFALUDY KÁROLY 1822-ben
indította meg az „Aurorá"-t. A
zsebkönyv évenkint egyszer, tizenhatodrét alakban, 300-350 lapon, rézmetszetekkel és zeneművekkel díszítve,
nagyon válogatott és változatos tartalommal jelent meg.

K

I S F A L U D Y í g ym a g y a r á z z a
az „Aurora" 1823-iki czímképét:
„Aurora nyájas tekintettel és csendes méltósággal szövétneket és rózsafüzért tartván kezében, fellebeg a föld
szinére. Az éj istennője sötéten körülleplezve a mákkal
koszoruzott Morpheust
és Icelost 1 zárva karjai közé, letűn a
derülő fény elől. Ezen allegória nyelvünk
tenyészetét képezi, mely most, a felséges
uralkodóház és hazánk szeretett nádorispánja kegyelmes pártfogása alatt fentebb díszre hajnallott. Ő cs. kir. főherczegsége, dicső nádorunk mellszobra
szerteömledező sugárzattal áll a tudományokat és szépművészeteket képező
jelek között."

K

Az „Aurora" 1823. évi folyamának
első czím'apja.

' Hypnosnak 37 éjjel és alvás istennőjének 4 gyermeke
volt, Morpheus, Icelos, Probetor és Phantasus, a kik a. ja
és rossz álmokat hozták az embereknek.

Az „Aurora" 1823. évi folyamának
második czímlapja.

IXISFALUDY KÁROLYT 1830-ban,

keskeny sírban ó honfi ! S e rövid élet

az akkori pesti, váczi-uti temető-

után holtnak örökre ne véld. i Itt csak

ben, a róla
dombon

elnevezett

tették örök

Kisfaludy-

elomlandó tetemit jelölék ki baráti

nyugalomra és

|

Fenn van időt múló szelleme műveiben.

hamvai fölé tisztelői 1843-ban emlék-

Szül.Téten. Febr.6.1788. Meghalt Pesten.

követ emeltek. E sírkő egészen egyszerű

Nov. 21. 1830. ! Midőn Pest városának

márványlap, tetején kereszttel. Felirata:

rohamos terjeszkedése következtében, a

Kisfaludy Károly i hamvainak l tisztelői

váczi-uti temetőt felásták, a pesti tanuló

MDCCCXLIII. Nov. 23. Alatta dom-

ifjúság

borművű lant, koszorú és kialvó fáklya

ségén, az új kerepesi-uti temetőbe vitette

volt. A hátlapon Vörösmarty ismeretes
epigrammja:
VENDÉ

„Kisfaludyt

ne keresd e
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Kisfaludy Károly sírja

át, 1859.

a nagy költő hamvait saját költnov. 20-án.

a budapesti kerepesi-uti temetőben.
Az Athetiaenm r.-í, kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
KATONA JÓZSEF.

Katona József mellszobra Kecskeméten.
ORVÁTH DÖME kir. táblai
tanácselnök és író, 1856-ban
kiadván a Bánk-bánt, Katonának életrajzával, ebben pendíti meg
az eszmét, hogy a költőnek sírját
közadakozásból nagyobbszerü síremlékkel jelöljék meg. A közönség
áldozatkészségéből azonban tetemesebb pénzösszeg gyűlvén össze, nemcsak szép emlékkövet emeltek Katonának sírja fölé, hanem egyszersmind görög síílú talapzaton álló
mellszoborral is megörökítették a
legnagyobb magyar tragédia-író
emlékét 1861-ben. A szobor a költő
szülővárosának egyik szép helyén,
a vasúti pályaudvar melletti sétatéren áll és Dunaiszky László,
(szül. Pesten, 1822.) a hatvanas évek
egyik jobbnevü szobrászának műve.

H

Katona József arczképe.
ATONA JÓZSEF, (1792-1830.)
a legnagyobb magyar drámaíró.
Legnevezetesebb munkája, a magyar irodalomnak legkitűnőbb tragédiája, Bánk bán. (Pest, 1821.) Összes
műveit kiadta Abafi Lajos (Budapest,
1880-81. III kötet).

K

OVÁCS PÁL, (1808-1886.) novella- és
színműíró, a vidéki művelt középosztály
életének vidám kedélyü rajzolója. Elbeszélései Beszélyfüzér ez. a. 3 kötetben (Pápa,
1841. és Győr, 1846.) kerültek ki a sajtó alól.
Színművei Tháüa czímmel 3 kötetben, (Pest,
1833^34. L, II. k. és Győr, 1837.111. k.) és Eredeti
színmüvek ez. a. (Győr, 1846.) jelentek meg.

K

Gertrud és Bánk bán.

(Vahot Imre Magyar Thdlla czímrí zsebkönyvéből.)
épünk Bánk bán IV. felvonásának 7. jelenetét, a tragédia leghatásosabb részét,
Bánk és Gerírud párjelcnetét ábiázolja. A megtébolyodott Melinda elvezetése
iitán, Bánk üertruddal egyedül marad és szemrehányásokkal illeti őt. A királyné távozásra szólítja fel Bánkot, de ez marad. Ekkor üerfrnd jobbágyi kötelességére figyelmezteti.
Gertruá: Jobbágy !
Bánki
Nem ügy van asszonyom! Én urad
S birád vagyok ; ínig a király oda
Lészen, királyod is vagyok.
Gertrud: (a csengetyííhöz akar nynlni.)
(E pillanatot tünteti fel képünk.)

K

KISFALUDY KÁROLY ISKOLÁJA.

ITKOV1CS MIHÁLY, (1778-1829.)
mese-, epigrammiró és lírikus, a szerb
népköltészet első ismertetője hazánkban. Művei : Vitkovícs Mihály meséi és versei
czímen jelentek meg. (1817.) Drámái közül
A j megengesztelés ez. érzékeny játék színre
is került 1

V

Csató Pál arczképe.

pSA'IÓ PÁL, (1804—1841.) novella- és drámaíró, a
^ korabeli modern franezia irodalmi Ízlés és könynyed stíl terjesztője, Bémnger első fordítója irodalmunkban. Novellái között tiaial szív; Szerelemmel
nem [ő játszani a legsikerültebbek. Összes müveit
Cs. P. szépirodalmi munkái czímmel kudta a Kisfalndy-Társaság. (1883.)

Vitkovics Mihály arczképe.

Kovács Pál arczképe.

JÓZSEF, (1811-1866), a
QAÁL
múlt század negyvenes éveinek

egyik legkedveltebb Írója, a derült hangú, humoros novella és vígjáték egyik legtehetségesebb művelője,
az Alföld kultuszának megkezdője irodalmunkban. A legismertebb munkái :
Szirmai Ilona, tört. reg. 2 köt. (1836.),
A király Ludason, vigj.(1837.), Peleskei nótárius, bohózat (1839.), Szerelem
és champagnei, vigj. (1839.), Ólmos
VENDÉ E. : Szemtéltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

botok, szatíra (Athenaeum, 1842.)
Szvatopluk, szomoruj. (l 843.), A vén
sas, bohózat (1844.), Haramia szerelme, költői elb. (Kisfaludy-Társaság
Évlapjai, 1844.) stb. Összes műveit
kiadta Abafi a Nemzeti Könyvtárban
3 kötetben 1881-82.*
* A hol a munka mcgj dcnésének helye nincs kitéve, ott,

Gaál József arczképe.

ezen laptól kezdve, mindig Budapest veendő a nyomtatás
hL-lyéül.
Az Athenaeum r.-t. kiadási

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
KISFALUDY KÁROLY ISKOLÁJA III.

FÁY ANDRÁS I.
A BÉLTEKY HÁZ
CZÍMLAPJA ÉS
CZÍMKÉPE.

C Á Y N A K legjele* sebb alkotása A
Rélíeky ház, az első
magyar társadalmi regény, mely nyolczadrét alakban, 2 kötetben
(I. köt. 395 L, II. köt.

342 1.) jelent meg Pesten 1832-ben. A könyv
czímképe, a regény
egyik legkedvesebb
alakját, a gyengéd és
házias magyar leány
mintaképét, Gyomai
Fáy András arczképe és névaláírása.
(Egykorú metszet után.)

ÁY A N R Á S (1786 — 1864), kora társadalmi, politikai és irodalmi mozgalmainak egyik vezérférfia, Széchenyi reformeszrnéinek egyik legbuzgöbb apostola, a
Kisfaludy Társaság első igazgatója (1837—39.) és mint irò,
Kisfaludy iskolájának a legtehetségesebb tagja. Sokoldalú
és nagyszámú irodalmi munkálkodásának a legfontosabb
termékei: Friss bokréta (1818. Ebben a Különös tesíatnentom); Eredeti meséi és aphorizmái (Bécs, 1820.); Ujabb
eredeti meséi és aphorizmái (1825.); Kedvcsapongások,
2 köt. (1824.) Tartalma: Víg novellák és a Régi pénzek ez.
vígjáték, A két Báthory, históriai szomorujáték (1827.);
A Bélíeky ház (1. o.); Jávor orvos és szolgája Bakator,
regény 2 köt. (1855.); A szutyogfalviak, 2 köt. (1856.);
Hulló virágok (1861. — Ebben A mátrai vadászat, vigj., Régi
szerelem nem avul el, vigj. stb.). Figyelemre méltó neveléstani munkái: Nőnevelés hazánkban (1841.); A legegyszerűbb
.... nevelési rendszer (1855.); A Halmay család, 2 köt.
(1858.), Oskolai és házi növendék-élet (Pest, 1860.) stb.

Klárcsit mutatja be.

Fáy András mellszobra.

Izsó Miklóstól, a Pesti HazaiEIsöTakarékpénztár üléstermében.

ÁY ANDRÁS 1832-ben vette fóthi (Pest m.) szőlejét
E szőlő és különösen az abban épült kis ház azóta
irodalomtörténeti nevezetességü lett. Itt gyüjté össze a
jókedvű házigazda nyáron jó barátait, a múlt század 30-as,
40-es éveinek híres íróit és férfiait, a hol mindig tőzsgyökeres magyar vendégszeretet fogadta őket; e szőlőnek magányába vonult vissza a r,vidám bölcs" a szabadságharcz
alatt és itt élt a nemzeti gyász idejében. Képünk azon

F

F
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larcBt.

egyszerű kis szőlői lakot ábrázolja, a mely előtt Vörösmarty baráti körben először mutatta be a híres „Fóthi
dalt." Ezen emlékezetes kis épületet, mely már pusztulásnak indult, Fóth ura, Károlyi Sándor gróf újíttatta meg
1892-ben, a „Fóthi dal" keletkezésének 50 éves jubileuma
alkalmával, a midőn okt. 19-én ismét e lak előtt szavalta
el Szabó Károly rei lelkész, nagy ünneplő közönség jelenFáy András nyári laka fóthi szőlőjében.

létében a „Fóthi dal «-t.
Atkenaeurn f.~í. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
FÁY ANDRÁS 11.

KISFALUDY KAROLY ISKOLÁJA IV.

FÁY A N D R Á S
EREDETI

MESÉI ÉS APHOEISMÁL
NEGYEDIK: KIADÁS.

ELSŐ KÖTET.

BUDAPEST, 1874.
FRANKLIN-TÁRSULAT
(Bagy. írod. lalétel fi könyvnyomda.

Fáy:

„Eredeti meséi és aphorismái"-nak
czímképe.

Fáy:

ÁY Eredeti meséi és aphorismái nyolczadrét alakban,
128 lapon jelentek meg Bécsben, 1820-ban. A munka
a költő maecenásának, > a Nagy Mája iíM-nak van
ajánlva „a kinek hatalmas tollának — mondja gúnyosan
szerző az előszóban — köszönhetik a világ híres könyvtárai
s e kis munkácskára is lételöket." (Akkor t. i. még lúdtollal
írtak.) Különben még azért is választotta a ludat — úgymond — maecenásának, mert a meseíró és a lúd között
bizonyos hasonlóság van. Ugyanis : „Valamint a lúd minden
elmcnő állatra nyakat nyújtva sziszeg, de tőle egyik sem
fél, úgy én is, a meseíró, hiában mesélek, moralizálok, csipkedek, senki sem fél tőlem és nem is javítok meg tudom
senkit !" Ez magyarázza meg a munka czímképét, mely csőrei
között tollat tartó kövér ludat ábrázol. Képünk a munkának egy újabb, de az eredeti, első kiadás után készült czímlapját mutatja be.

A

> Maecenás, az írók és művészek pártfogója ; műpártoló. Abban az
időben a maecenásokat rendesen „nagylelkű" jelzővel illették. A lúdnak
azonban nem lévén lelke, Fáy gúnyosan „nagy máju" lúdnak mondja.

meg a magad orrát!" Hogy ezt megtehesse, fölcsapott
meseírónak, így lett a szerző orra miatt meseíró.

F
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„Eredeti meséi és aphorismái"-nak
czímképe.

könyv czímképe a meseírónak komikus alakját mutatja
be, a mint kezét, élete minden szerencsétlenségének
okozójához, nagy, rút orrához emeli. A meseíró orrának t. i. nagy része van a mesék létrejövésében. Fáy
ugyanis A meseíró biographiájá-bzn elmondja, hogy a mesék
szerzője, csúf, nagy orral jött a világra, a melyet a homlok
alatt egy hatalmas kinövés, csúcsorodás még rútabbá tett.
E természeti hibája miatt mindenki gúnyolta őt. Hogy
megbosszulja magát, elhatározta, hogy 6 is ki fogja kutatni
másoknak a hibáit, szemük elé fogja azokat tartani, hogy
a fülükbe kiálthassa a gúnyolódóknak : „Barátom ! fogd

lrodalomtSrtfnethez.il.

Fáy Kalap-utczai lakóháza Budapesten.

Bolyai Farkas arczképe.
(Szabó János festménye a 40-es évek elejéről.)

ÁY 1820-ban költözött Gombáról Budapestre és az
1827-ik év őszén foglalta el Kalap-utczai lakását, a
mely azóta, — különösen a téli estéken — kedvelt
gyülekező helye lett Fáy barátainak és ismerőseinek. Gyakran megfordultak itt Kazinczy, Kölcsey, Kisfaludy Károly,
Czuczor, Vitkovics, Szemére, Vörösmarty, Toldy, Bajza,
Kossuth, Deák, Megyery, Fáncsy (híres színészek), Ferenczy István (a szobrász) stb. A múlt század 40-es éveinek nem egy fontos irodalmi, művészeti, politikai stb.
kérdése került e körben megvitatás alá és korunk számos, jelenleg virágzó intézményének kezdeményezése
indult ki a Fáy-féle, Kalap-utczai ház köréből. E házat,
melynek a kapu fölötti, kiugró, félkör-ablakos helyisége
volt a „vidám bölcs" dolgozószobája, Fáy halála után
lerombolták és jelenleg a 16. számú nagy kétemeletes
épület áll a hajdan nevezetes ház helyén.

F

DOLYAI FARKAS (1775—1856.) dráma*-* író, világhírű mathematikus. Drámai
művei: Öt szomorujáiék, (Szeben, 1817.)
Ebben vannak: Pausanias, Mohamed, a
melyből Kisfaludy Károly Iréné ez. szomorújátékának a tárgyát vette, Kemény Simon, a
melynek tárgyát szinte újra feldolgozta Kisfaludy K., A virtus győzedelme a szerelmen
és A szerelem győzedelme a virtuson ; A párisi per, érzékeny játék, (Marosvásárhely,
1818.) Nevét a Tentamen stb. ez. 2 kötetes
mathematikai munkája tette világhírűvé.
Az Athenaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES

KÖLTÉSZET KORA.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY I.

Vörösmarty 1836-iki arczképe,
Barabásnak vizfeslménye után, Ernst Lajos gyűjteményéből.

Vörösmarty öregkori arczképe 1855-ből.
Az egyedüli fénykép után, mely a költői ábrázolja.

ÖRÖSMARTY MIHÁLY (1800
— 1855.) a magyar irodalomnak
egyik legnagyobb alakja, a magyar költői nyelv megteremtője,
lirai, epikai költő és drámaíró. Mint
lírikus Petőfi felléptéig a legsokoldalúbb, a legnagyobb hatású és legkiválóbb dalköltőnk. Legismertebb
eposzai: Zalán futása (Pest 1825.);
Cserhalom (1825.); Kft szomszédvár
(1831.). Legnevezetesebb d r á m á i :
Csongor és Tünde (1831.) ; Kincskeresők (1832.); Vérnász (1833.); Fátyol
titkai (1834); Marót bán (1838.);
Áldozat (1840.) stb. Shakespeare fordítások: Jalius Caesar (1839.); Lear
király (1850.). Összes műveit legújabban kiadta Gyulai Pál, Vörösmarty
Mihály összes munkái czím alatt.
1884.)

Vörösmartyné, Csajághy Laura arczképe.

V
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Vörösmarty kézirata.

Vörösmarty elszavalja a „Fóthi dalt"-t.

•T«OLDY FERENCZ gyakran buzdította VörösI martyt, hogy a német „Gcselliges Lied"
mintájára Írjon valami társas dalt a fóthi társaság S7ámára. Ezen ösztön/esnek engedve, irta meg
Vörösmarty hires bordalát, a melyet 1842. október
5-én olvasott föl először Fáy szüretjén, a hol akkor
nagy társaság volt összegyűlve. Az étkezés alatt,
mikor a hegy tüzes leve és a czigányzcnc magasra
fokozták a jó kedvet, állt fel Vörösmarty és elszavalta újonnan készíteti bordalát. A tetszés általános
üdvriadása tört ki, midőn a költemény utolsó sorai
elhangzottak cs a társaság a költeményt azonnal
elnevezte «Fóthi dal"-nak. Képünk a leírt jelenetet
ábrázolja. A? előtérben álló alak VÖrösmaity, a
mint költeményét olvassa. Mellette balról Bugáth
(orvos, egyetemi tanár, hires orvosi süókönyv írója),
Bajza ülnek és Fáy, a házigazda áll. Vörösmartyval szemközt ül Deák Ferenc?, Csapó Etelka (Petőfi
Etelkája) és Csapó Mariska (Vachott gándomé)
között. Az así.talfőn Kossuth Lajos és neje foglalnak helyet; a háttérben, a két fa között Czuczor és
Toldy Ferencz állanak. E képet, egykoruak előadása
után és régi rajzok felhasználásával, Linek Lajos
festő készítette 1892-ben, a „Fóthi dal" keletkezése
50 éves jubileumának alkalmára.
Az Athenaeum r.-t, kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.

>!Sr

VÖRÖSMARTY MIHÁLY II.

il il Ö S
Jrta,

"VŐ M Ö SJttAH T T MÍHÁL..

rESTEN, PETROZAÌ TRATTiVER MATYÁSNÁI,.

í «2.5.

Vörösmarty „Zalán futása" ez. művének czímlapja,
A „ZALÁN FUTÁSA" 1825-ben jelent meg Pesten,
nyolczadrét alakban, 245 lapon. Aczélmetszetű
czímképe a hősköltemény tartalmára czéloz: egy hathúru lanton sisakok, paizsok, pánczéling, zászlók és
mindennemű régi fegyverek vannak csoportosítva, pálma,
rózsaág és tölgyfa-lombbal díszítve. A kötet végén az
előfizetők névsora van nyomtatva.
VENDÉ E.: Szemléltető Képek a Magyar

IrodalomtortenetlKz.il.

A„Zalán[futása"VI. énekénekillusztrácziója.

„Két szomszédvár" ez. eposz illusztrácziója,

(Vörömarty műveinek 1833-iki kiadásából.)

az „Aurora" 1832-iki évfolyamában.

épünk az eposznak azt a jelenetét ábrázolja,
midőn a deli Hajna a harczban megsebesült Étét, a kit egy fa alatt alva talál,
ápolja és annak sebeit bekötözi:

K

„A bajnok pedig ébredve s bámulva imígy szól :
Milyen gyenge karok, mely kéz ápolgata engem ?
Szép szemedet szemlélem-e ó deli Hajna s piruló
Ajkaidat ? Vagy az álomnak játéka ez ? Ah nem,
Nem játék, te vagy az, te ölelsz, deli lánya Hubának ..."

,,Két szomszédvár" illusztrácziója az eposz IV. énekének utolsó jelenetét tünteti föl. Sámson Tihamér,
az általa megölt öreg f^áldor fegyverzetét magára
ölívén, a Káldorok várába megy, a hol Enikő apját
várja. A zárt sisaku Tihamért Enikő atyjának hiszi és
reáborulva csókolja. Midőn azonban Tihamér felüti sisakrostélyát, Enikő megismeri atyjának gyilkosát és rémületében összerogy.
,,A sisakut felütötte fején. Elhagyva rogyott meg
Szép F.nikő e látványon : Képtelen ijedség,
Rémület és, mely, mint villám futa által idegjein,
A szörnyű csalatás, megtörték teste hatalmát,
Megrendült keze a poharat nem bírva kicjté."

A

Vörösmarty szobra Székesfehérvárott.
nagy szülöttjének, a „Szózat" költőjének szobrát,
A megye
18H6-ban állíttatta fel Fehérvármegye székhelyén

Székesfehérvárott, a Vörösmarty-téren. A költő korabeli
magyar viseletben áll a talapzaton, felemelt jobbjában
tollat, baljában könyvet tartva, mintha az ihlettség pillanatában irni akarna. Az egész alakot férfias méltóság és
egyszerűség jellemzik. A szobor készítője ifj. Vay Miklós
báró. (1830-1886.)
Az Aíhe/iaeitrli r.*t, kiadása

A NEMZETIES

KÖLTÉSZET KORA.
A KLASSZIKÁI EPOSZ MŰVELŐI I.

CZUCZOR GERGELY.

ZUCZOR
1851. május
22-ikén szabadult
meg kufsteini fogságából, a hova
„Riadó" ez. költeménye miatt jutott.
Ekkor Pestre ment
és a Múzeum-kőrúton, a régi Bertaféle háznak emeletén bérelt lakást,
a hol csendes
munkálkodásban
töltééleténekulolsó
éveit. E házat
jelenlegi tulajdo-

E HAZBAN.MKOTT ÉS HAIT
EMIÉKÉNEK *'

BMZAY KÁLMÁN
Í898. SZEPT. ff» : •

uosa, Brázay Kálmán nagykereskedő, 1896. okt.
5-én, díszes, renaissancestíiü emléktáblával jelölte
meg. Az emlék vörös márványból készült, felső részén
Czuczornak jól sikerült, bronzöntvényű, domborművű mellképelátható (Szécsy Antal
szobrász műve),
alatta a költőre
vonatkozó felirat.

Emléktábla
Czuczor Gergely budapesti lakóházán.
Czucror Gergely arczképe és névaláírása.

ZUCZOR QEROELY (1800-1866.) Urai-, epikai költő
és nyelvész, a népies nemzeti iránynak előkészítője.
Legnevezetesebb eposzai: Augsburgi ütközet (Auróra,
1821); Aradi gyűlés (\93&); Botond (Auróra, 1833.). Költeményeit kiadta Toldy Ferencz Czuczor költeményei czím alatt
(ó kőt., 1858.). Népies költeményei megjelentek az Olcsó
Könyvtár 33. számában (1877.). Egyéb fontosabb művei:
A magyar nyelv nagy szótára 6 kot. (Fogarasi Jánossal,
1862—71.); Hunyadi János viselt dolgai (Buda, 1832.);
Zrednai Vitéz János (M. T. Társaság Évkönyvei IV. köt.) ;
Mesék francziaután. (Vasárnapi Könyvtár II. köt., Pest, 1857.).
Fordításai : Cornelius Nepos minden munkái (Buda, 1841.);
C Tacitus, Germania helyzete, erkölcsei és népei (1851.);
Horatius, Ars poetica (1877. Olcsó Könyvtár, 37. sz.) stb.

C

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar irodalomtörténethez. II.

y £*sía^f\

Czuczor .,Botond"-jának illusztrácziója.
(Auróra, 183Í.)

fí*&i*~,
n C-A .
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i/cxz
i*.cJí<r*: t/cxi

Czuczor Gergely kézirata.

-f^

épünk az eposz utolsó kedves jelenetét mutatja be. Botond, a híres
görög hősnek, Alkidesznek legyőzése után,
kijön a várból Polydorával, hogy magával vigye a „rhodepéi virágszálat", midőn
a kis énekes apród, Szende, elébök siet:

K

a szép nőhöz simula, jobbal
Fogta kezét s ballal félig szétfogta reczézett
Arczfödcléí, s kére fölnézve szemébe esetmen :
„
Kérlek, jó néniké, szép görög asszony :
Végy apródodnak; leszekén gyors hűszívfi szolgád."
Az Atlieiiaenm r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A KLASSZIKÁI EPOSZ MŰVELŐI. II.

Aranyrákosi Székely Sándor
arczképe.
Pázmánd! Horváth Endre arczképe.
ÁZMÁNDI HORVÁTH ENDRE, (Í778—1839.) a
magyar hexameteres eposz megkezdője. Legismeretesebb munkái : Zirtz emlékezete, elbeszélő költ.
3 szakaszban (Buda, 1814.) ; Árpád, hőskölt. 12 énekben (1831.). Összegyűjtött kisebb versei: Kisebb Költemények ez. alatt jelentek meg 1832-ben stb.

P

7ANYRÁKOSI SZÉKELY SÁNDOR,
(1797-1852.) erdélyi unitárius szuperintendens, epikai költő, a nemzeties
eposz megindítója irodalmunkban. Legnevezetesebb müvei : A székelyek Erdélyben, hőskölt. 4 énekben (Hébe, 1823.);
Mohács, hóskölt. (Torda, 1824.); Vienniasz, hősk.|25 énekben (1821.) stb.

A

Debreczeni Márton arczképe.
r\ EBRECZENI MÁRTON, (l 802—1851.) bányászati irò és eposzköltő. Legnevezetesebb
költői műve: ,4 kiovi csata, hősköltemény, (l 854.)

ARAY JÁNOS szobrát
1898 jun. 5-én állították
fel szülővárosában Szegzárdon, a Oaray-téren. A költő
egyszerű díszmagyarban, mentével vállán áll a talapzaton,
mintha most lépett volna valamely szónoki emelvényre.
Jobbjában kéziratkötetet, felemelt baljában egy pár lapot
tart, a melyről úgy:,- látszik egy
versét készül felolvasni. Az
egész szobor nyugodt, komoly,
életteljes alak, nyilt szelidtekinteíű, nemes arczvonásokkal. A késői renaissancestílben
készült talapzat alapján elől
szép géniusz ül, egyik kezével
lantját tartja, a másikkal babérágat nyújt a költőnek. Hátul
„Az obsitos" domborművű
képe látható, míg a jobb- és
baloldalon Garay egyes műveinek czímei vannak bevésve. A
talapzat felirata : Qaray János,
1812—1853. A sikerült szobrot
Szárnovszky Fcrcncz (született
Budapesten, 18fi3 f 1903.) szobrász mintázta, valamint a talapzat géniuszát is ő faragta. '

G

Garay János arczképe. (Barabás rajza után:)
ARAY JÁNOS, (1812—1853.) epikai, lirai költő és drámaíró, korának kedvelt költője. Fontosabb epikai müvei : Csatár, hőskölt.
(1834.) ; Frangepán Krístófné, költői beszély (1846.); Árpádok.
Történeti balladák és mondákban (1847.) ; Bosnyák Zsófia (1847.) ; Szent
László, történeti költemény 2 köt. (Eger, 1851-52.); Az obsitos, Kant, stb.
Drámái közül említést érdemelnek : Arbocz, szomorújáték (1837.) ; Rátöri
Erzsébet, tört. dráma (Buda. 1840.); Ország Ilona (1837.); Az utolsó
magyar Khán ; Borbála Királyné kegyencze (1844.) stb. Összes munkáit
sajtó alá rendezte Ferenczy József. (1886—87. 5 kötet.)

G

Garay János kézirata.
VENDE E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Garay János szobra Szegzárdon.

Garay „Obsitosa-áriak illusztrácziója. (A Garay-atbumból.)
Háry János elfogja Napóleont.

Az Athenaeum r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
AZ ATHENAEUM KÖRE. I.

Bajza József arczképe.

Vachott Sándor arczképe.

(Barabás rajza uKn.)

AJZA JÓZSEF (1804-1858.) lírai költő és történetíró, korának egyik legképzettebb és legrettegettebb kritikusa és polemikusa, a jóízlés és szép-stílus terjesztője. Legfontosabb
m ű v e i : Az epigramma íheoríája (Tud. Gyűjtemény, 1828.);
Figyelmeztetés pesti könyváros Wigand Ottó tudományi és
mesterség! közönséges tárára (1830.) ; Válasz Döbrentey Gábornak a Conversations-Lexikon ügyében (1830.) Észrevételek a
Conversations-Lexikoni porhoz (Székesfehérvár, 1840.); Melyik
a valódi Aurora? (1834.); Bajza versei (Buda, 1835.). — Történeti művei : GrófKohári István (Aurora, 1832.) ; Corioldn is
a háborgó Róma (Aurora, 1835.) ; Az éjszakamerikai egyesült
országok történetei, 2 kőt. (ford. 1830.); Az emberi művelődés
történetei (ford. 1844.); Az angol forradalom története (ford.
1844.); Világtörténet I. köt., A hajdankor (\&4&—47.) ; Eudoxia
császárné. A Telekiek tudományos hatása (1844.); Szózat a
pesti magyar színház ügyében (Duda, 1839.) stb. — Szerkesztette a Kritikai Lapokzi (1830—36.); az Aurorái (1830—37.);
az At/ienaeumot és 'melléklapját, a Figyelmezői (1837-43.);
Kossuth HirlapyA (1848.) stb. stb. - Műveit, Bajza József
összes müvei czím alatt, legteljesebben kiadta Badics Ferencz
VI kötetben (1901.)

B

WACHOTT SÁNDOR (1818-1861.) lírai költő, az
Athenaeum körének egyik legtehetségesebb tagja. Műveit Vachott Sándor költeményei czímen a KisfaludyTársaság adta ki 1869-ben.

Ó

Vachott Sándor kézirata.

én
0 tt/i , «. ' /t\'
J

.ílfí
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Bajza József kézirata.

(tredetije a M. Tud. Akadémia tulajdona.)

VENDÉ E. : Szemléltető K.épek a Magyar Irodalomtörténethez, lì.

Császár Ferencz arczképe.

/CSÁSZÁR FERENCZ
(1807—1858.) jogtudom,
író, költő és műfordító. Legnevezetesebb szépirodalmi munkái : Szonettkoszoru (Fiume,
1831.) -Költeményei (1841.); Utazás Olaszországban(Buda,l 844.) ;
Tihany ostroma, lantos dráma
(1845.); Beszélyek, 2 köt. (l 846.);
Olasz költőkből (1857.); Őszi
lombok (költemények, 1857.) stb.
Ezeken kívül több jeles olasz író
(Beccaria, Dante, Foscolo Hugó,
Alfieri, Silvio Pellico stb.) műveit ismertette meg, jó fordításokban, a magyar közönséggel.
Az Athenaeiim r.-t, kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
AZ ATHENAEUM KORÉ. H.

Vajda Péter arczképe.
AJDA PÉTER (1808-1846.) költő és természettudományi író,
a szabadságnak és természetnek rajongó dicsőítője. Legfontosabb művei : A nap szakaszai, költeményes festések a természet után (1834.) ; A legszebb leány. Tréfás elbeszélések (1834.) ;
Pesti levelek, 2 kőt. (Kassa, 1835—37.) ; Tárcsái Bende, tört. reg.
3 köt. (1837.); Jogtiz, színmű (1836,); Buda halála, tragédia
(1867) ; Dalhon, 4 füzet (beszélyek és költemények gyűjteménye,
1839—1843.). Ebben van: Vajkaontala, A mágusz leány, Az éj
fia, Természet bájai, Imadalok; Szellem- és hondalok stb.

V

Szemere Miklós arczképe.
CZEMERE MIKLÓS (1804-1881.) lírai költő
•^ és műfordító. Összes művei csak halála után
jelentek meg Abafi Lajos kiadásában a Nemzeti
Könyvtárban, 3 kötetben, 1882-ben.

fy-UTHY LAJOS (1813-1864.)

(1841-53, IX köt.) jelentek meg.

novella- és dráma-író, a fran-

Drámái : Fehér és fekete, szomorú-

czia romantikus iránynak egyik leg-

játék (Buda, 1839.); Első Károly

tehetségesebb képviselője, a múlt

és udvara, történ, dráma (Buda,

század

1840.). Híres regénye: Hazai rej-

40-es éveinek egyik leg-

olvasottabb írója. -

telmek, 2 köt. (1846-47.) és leg-

Novellái,

újabban 1902.) stb.

Kuthy munkái. Novellák czímmel

Kuthy Lajos arczképe.

.

y vwu. <ffá*,

#»**
'
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/

/
Kuthy Lajos kézirata.

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Az Atíteaaeaui r.-í. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
JÓSIKA MIKLÓS BÁRÓ.

Jósika Miklós báró arczképe
brüsszeli tartózkodása idejéből.

Jósika Miklós báróné,
Podmaniczky Júlia arczképe.

ÓSIKA MIKLÓS BÁRÓ, (1796-1865.)
az újabb magyar regény megteremtője
és rendkívül termékeny mívelője. Legolvasottabb regényei: Abafí, 2 köt. (1836.);
Zólyomi (1836.); A könnyelműek, 2 köt.
(1837.); Az utolsó Bátort, 3 köt. (1837.);
A csehek Magyarország-bán, 4 köt. (1839);
Zrínyi a költő, 4 köt. (1843.) ; Eszther, 3 köt.
(1853.); //. Rákóczy Ferencz, 6 köt. (1861.)
stb. stb.

Ó S I K A M I K L Ó S N É , Podmaniczky Júlia
bárónő, (1822—1893.) magyar és német
írónő, a női ifjúsági irodalom úttörője.
Művei : Közlések a külföldről, fiatal olvasók
számára, 2 köt. (1855); Éva, regény 2 köt.
(1860.) ; Való és költött, 3 köt. (Novellák gyűjteménye 1862.); Családfát, regény 2 köt. (1862);
Pályavezető. . . fiatal lányok számára (1863.);
Az élet esélyei, regény (1864.) stb. Ezeken kívül
férjének több munkáját fordította németre.

J

J

Jósika Miklós báró arczképe és névaláírása.
(Barabás rajza után.)

""Torda városa, (Torda-

szintes udvarház nagyjá-

Aranyos-megye, Er-

ban a mai napig is meg-

dély) Ó-Torda nevű vá-

tartotta eredeti alakját. Az

rosrészének

épület később a Wesse-

főterén,

a

plébánia templom közelé-

lényi bárók

tulajdonába

ben áll az az épület, hol

került; jelenleg egy pol-

Jósika

gárcsalád birja. E házat

Miklós

született

és gyermekkorát élte. Az

1894-ben

emeletes födelű, régi, föld-

jelölték

emléktáblával

meg.

Jósika Miklós báró szülőháza Tordán.

Jósika Miklós báró sírja a drezdai temetőben.
Jósika Miklós báró lakóháza Szurdokon.
zurdok, kis oláh falu Szolnok-Doboka megyében, vadregényes helyen,
a Rákóczy-hegy tövében. Itt tölté Jósika, nagyanyja védőszárnyai
alatt, gyermekkorának egy részét, később is idevonult pihenni és
dolgozni a meleg nyári hónapokban és innen rándult át gyakran
Zsibóra, Wesselényi látogatására. A Jósika udvarház tágas, szép kerttel környezett, egyszerű földszintes épület, a melynek tornáczárói elragadó kilátás nyílik a közeli hegyekre. Itt írta a költő: Zólyomi, A csehek Magyarországban, Az utolsó Bátory, Zrínyi a költő stb. czímű
regényeit. A házzal átellenben látható tornyos épület, az udvari kápolna.

S

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II,

ÓSIKA 1865-ben halt meg Drezdában, a hol neje el is fernettette. Az egyszerű vasracscsal körülvett sírt, magas kőkéreszt jelölte, melyen a következő magyar fölirás volt olvasható : Itt nyugszik távol hazájától | branyicskai báró Jósika
Miklós. | Gyermekeinek legjobb barátja | Nejének hu társa | A
magyar regényirodalom ! Koszorús megalapítója ' Hazájának
lelkes fia és bajnoka. | Született Tordán 1794. aprii 28-ikán. |
Meghalálozott Drezdában 1865. febr. 27-ikén. , Béke és áldás
hamvaira! — A nagy halott porai, 1893-ban elhunyt nejének
tetemeivel együtt, 1894. ápr. 19-ikéig pihentek távol a honi
földtől. Ekkor azonban báró Jósika Samu és neje (a költő
unokája), a halottak tetemeit felásatták, hazahozatták és 1894.
ipr. 25-ikén a kolozsvári temetőben hantoltatták el.

J

Az Ailienaeum r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA,
EÖTVÖS JÓZSEF BÁRÓ. I.

Eötvös József báró arczképe.
(Eybl kőnyomata után 1842-ből.)

Eötvös József báró idősbkori arczképe.

ÖTVÖS JÓZSEF BÁRÓ, (1813-1871.) államférfiú, szónok,
költő, kiváló állambölcsész, a magyar irányregény megalapítója. Legismertebb művei: A Karthauzi, 2 köt. (1842.);
A falu jegyzője, 3 köt. (1845.); Magyarország 1514-ben,
2 köt. (1847.); Nővérek, 2 köt. (1857.); - Drámai munkái:
A házasulok, vigj. (1833.); Bosszú, szomoruj. (1834.); Angelo,
Hugó Viktor után (1836.); Éljen az egyenlőség, vigj. (1844.) Politikai munkái : Vélemény a fogházjavítás ügyében (1838.),
Kelet népe és a Pesti Hírlap (1841.); Reform (Lipcse, 1846.);
A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra,
2 köt. (Bécs és Pest, 1851., 1854.); A nemzetiségi kérdés. (1865.) Egyéb művei: Elbeszélések (1859.); Gondolatok (1865.),
Báró Eötvös József emlékbeszédei. Magyar irók és államférfiak (1868.); Báró Eötvös József költeményei (1871.) stb.
Összes műveit legújabban sajtó alá rendezte Dr. Voinovich
Géza. (Budapest, 1901-1903. 20 köt.)

E

VENDÉ E. : Szemléltető Ke'pek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Eötvös József báró kézirata.
A „Magyar élet" ez. kiadatlan munkának bevezetéséből. (Az eredeti Eötvös Loránd báró
tulajdona.)
Az Atíietiaeutn r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
EÖTVÖS JÓZSEF BÁRÓ. II.

Eötvös József báró síremléke Ercsiben.

Eötvös József báró érczszobra Budapesten.
(Huszár Adolftól.)

ÖTVÖS szobrát, 1879. . május 25-én állították fel Budapesten , róla elnevezett tér . Eötvös
alakja, ballábával előre lépve, nemes, egyszerű nvugodtsággal áll előttünk. Jobb válláról köpeny
omlik alá, melynek balszárnyit — gazdag redűzetben áthajtva, — bal karjával fogja föl. A komoly,
méltóságot kifejező arcz, a magas ivezetii nemes homlok és a szemek mély tekintete a nagy
bölcselőt és gondolkodót, a könnyed mozdulattal felemelt jobb kar a szónokot, a balkézben tartott
irattekercs a? államferfnít és költőt jelképezik. Az egész alak eeys/crü és természetes, rnint a milyen
Eötvös életében volt. A szobor Huszár Adolf [szül Beszterczén, 1843. megli. 1880.) alkotása.

p Ö T V Ö S hamvai, a fehérvármegyei Ercsi községben, az
~", Eötvös család sírboltjában, egy kápolna kriptájában nyugosznak. A kápolna mögött a Duna felől, vasrácscsal kerített, majdnem 8 méter magas, sóskúti kőből készített obeliszk áll, melynek a Duna felé néző részén a nagy írónak domborművű
arczképe látható. Alatta a felírás : Báró Eötvös Józsefnek. A talapzat felirata: Közadakozásból épült 1879.

A MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET GYŰJTŐI,

Ipolyi Arnold arczképe.

Kriza János arczképe.
RIZA JÁNOS (1811-1875.) lírai költő,
K
népköltési gyűjtő és egyházi író. Költői munkái : Vadrózsák. Székely népköltési

gyűjtemény. (Kolozsvár, 1863.) Magyar
népköltési gyűjtemény. Szerk. és kiadja
Arany László és Gyulai Pál. (Budapest, 1882.
A III. köt. : Székelyföldi gyűjtés legnagyobb
részét Kriza gyűjtötte.) Kriza költeményei.
Kiadta a Kisfaludy-társaság. (1894.)
VENDÉ

POLYI ARNOLD, (1823—1886.) történetíró és régiségbuvár. Nevezetesebb
művei : Magyar mythologia (1854.) ;
A középkori emlékszeríi építészet Magyarországon (1862.); A középkori szobrászat
emlékei Magyarországon (1863.) ; A középkorimagyarfestészetemlékeiből(\'ifti.);
A magyar történelem 's a magyar történeti szellem (1885.) ; A magyar szent
korona (1886.); Bedegi Nyári Krisztina
1604—1641. (1887.); Ipolyi Arnold kisebb
munkái (1874., «l.-II. kötet, 1887.,
III.—V. kötet.) stb.

I

E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Erdélyi János arczképe.
RDÉLYI JÁNOS (1814-1868.) költő, aeszthetikus, irodalomtörténeti és filozófiai
író és népköltési gyűjtő. Sokoldalú irodalmi munkálkodásának legnevezetesebb termékei : Erdélyi János költeményei (Buda, 1844.) ; Magyar népköltési
gyűjtemény, 'A köt. (1846—48.) ; Szabadliangok (1849.) ; Magyar közmondások
könyve (1851.); Magyar népmesék (!£)'».); válogatott magyar népdalok (1857.) ;
A hazai bölcsészetjelene Sárospatak, 1857.); Erdélyijános kisebb prózái, 2 köt. (1863.) ;
A népköltészet, 3 kot. (1869.) ; A bölcsészet Masyarorszá[on (1885. Filozófiai írók
Tára 14. köt.) ; Pályák és pálmák (1886.) ; Aeszthetikai tanulmányok (1886.) ; Tanulmányok (1890)., stb. stb.

E

Az Aihenaeum r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
KEMÉNY ZSIGMOND BÁRÓ.

EMÉNY ZSIGMOND
BÁRÓ, (1814-1875.)
A legnagyobb magyar
történeti regényíró. Munkái, regények és beszélyek :
Gyulai Pál, 5 köt. (1847.) ;
Férj és nő, 1 köt. (1852.) ;
Ködképek a kedély láthatárán (1853.); Szerelem és
hiúság (1854.) ; Szív örvényei, Erény és illem (1854.) ;
Özvegy és leánya, 3 kötet
(1855-57.) ; Zord idő, 4 köt.
(1858.); Rajongók, 4 kötet
(1858-59.) stb. Politikai
m ű vek : Korteskedés és ellenszerei, 2 köt. (Kolozsvár,
1843 — 44.) ; Forradalom
után (1850.); Még egy szó
a forradalom után (1851.);
Az unió törvényekről, (1861.)
stb. Egyéb fontosabb munkái : Tanulmányai, 2 köt.
(1870. Ebben: A két Wesselényi, Széchenyi István. Eszmék a regény és dráma
körül. Arany Toldija, stb.)
Emlékbeszédei. Összes beszélyeit kiadta a Kisfaludy-társaság. (2 köt. 1893.) Összes
műveit kiadta 189G—97-ben
Gyulai Pál, VIII kötetben.

K

Kemény Zsigmond báró arczképe.
(Egykorú metszet után.)

Kemény Zsigmond báró mellszobra
Stróbl Lajostól. ÍA Kisfaludy-társaság tulajdona.)

y
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Kemény Zsigmond báró kézirata.
(Eredetije Beöthy Zsolt birtokában.)

VENDÉ E. : Szemlélteti Képek a Magyar Irodalomtörténethez. 11.

Az Attienaeum r-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
TOMPA MIHÁLY I.

y<!

/

t

/
Tompa Mihály (1857.) arczképe.

Tompáné Soldos Emília arczképe.

(Barabás rajza után.)

T

OMPA MIHÁLY (1817 — 1868.) lirai, epikai költő

T

és egyházi irò, a népies nemzeti költészet egyik kima-

gasló alakja. Művei: Népregék, népmondák (1846.); Regék,

OMPA, mint bejei

(Qömör m.) lelkész ismerkedett

meg a gömörmegyei Runya községben

lakó Soldos

Emíliával, egy előkelő nemesi család kedves, bájos leányá-

beszélyek (Miskolcz, 1852.); T. M. versei (I. köt. 1847. II.

val, a kit később, 1849. május 1-én nőül is vett. E nő, a

köt. 1854); Virágregék (1854); Ujabb költeményei (1866.);

kihez Tompa oly sok gyönyörű költeményét irta és a ki a

Legújabb költeményei (1867.); Egyházi beszédek (Miskolcz,

költőnek múzsája, vigasza, betegségének szomorú idejében

1859-67); C%ű£-(1867.); Halotti emlékbeszédek (Miskolcz,

fáradhatlan gondozója vaia, egyike volt a legnemesebb lelkű

1867.). Összes költői műveit Arany, Oyulai, Lévay és Szász

magyar asszonyoknak. Tompa maga így jellemzi : » Lélek

Károly rendezték sajtó alá 1872-ben. (T. M. lyrai költe-

vagy, mit senki sem lát, csak hatását ismeri. Kavicsnak

ményei, .'5 köt., T. M. elbeszélő költeményei 3 köt. Ráth
Mór kiadásában.)
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

látszol s gyémánt vagy.
Tompa Mihály utolsó levele Arany Jánoshoz.

Egyszerűség,

tisztaság. A szív

veréséhez hasonlítasz." stb.
Az Athenaeurn r.-t* kiadása.

KÖLTÉSZET KORA.

A NEMZETIES
TOMPA MIHÁLY II.

merengő tekintetű,
mély szemek, a sokat
szenvedett mélabús
költőt árulják el.

C

képünk a költőt
érett k o r á b a n
ábrázolja. A magas
homlok, a komoly
arcz, a fürkésző és

Tompa Mihály utolsó arczképe és névaláírása.

Tompa Mihály szobra Rimaszombatban.

Tompa szülőháza Rimaszombatban.
(Csorna Károly rajza, Andrássy Lajos fényképe után.)

\zi a szerény
szombati

kétszobás

házat, a rima-

Tompa-utczában, a melynek

hátulsó szobájában az elnyomatás

dalnoka született, 1878. szept. 18-án, szürke,
márvány-emléktáblával

jelölte

meg szülő-

városa. A tábla felirata: Itt született Tompa
Mihály 1817.

Tompa Mihály emléke Feketehegyen.

korának

szeptember 28-án.

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

OMPA nagy betegségének idejében, az 1866-ik év jun. és jul. hónapjait a szepesmcgyi feketehegyi fürdőben töltötte, a szép vidék illatos fenyvesei és üde levegőjében keresve gyógyulást. 1868. aug. 20-án, Tompa halála évében, a fürdő közönsége, az erdőrész egyik legszebb pontján, azon a helyen, a hol Tompa időzni szeretett,
emléket emelt a költőnek. Az emlék hegyi sziklákból összeillesztett, körülbelül 3 méter
magas gúla, melynek alapja egy 30—40 mázsás kőszirt. Az előlapon felül egy lant
van kifaragva, alul e fölirás : Tompa | Mihály | emlékére ! a fürdő közön- : ség 1868.
Hátul: Itt időzött 1866. év nyarán.

T

költőjének szobrát 1902. június 4-én
állíttatta fel Oömörvármegye, Rimaszombatnak legA„Virágregék"
szebb terén, a Tompa-téren. A szobor férfikora delén

ábrázolja a költőt, egyszerű, térdig érő attilában és
magyar u. n. medvekörmös pantalonban. Az alak mögötti alacsony sziklatömbön nyugszik a költőpap lelkészi
palástja, melyen könyv fekszik. A művész a szoborban
a természetet kedvelő költőt örökítette meg, a mint
séta közben, kezében virágokat tartva megáll és a
természet szépségén elmerengve, gondolatokba mélyed.
A szobor a szintén gömörmegyei születésű Holló Barnabás műve. A talapzat felírása: Tompa Mihály.
Az Athcnaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA,
PETŐFI SÁNDOR. I.

PETŐFI SÁNDOR.

ETŐFI SÁNDOR, (1823—1849.) a legeredetibb és legnagyobb magyar lírikus, az első világhírre emelkedett magyar költő.
Összes műveinek végleges teljes kiadását az eredeti kéziratok és kiadások alapján sajtó alá rendezte, jegyzetekkel és variánsokkal kisérte Havas Adolf. Megjelent „Petőfi Sándor összes művei" czímmel az Athenaeum részvénytársaság kiadásában
VI kötetben. (1892—96.)

P

Petőfi gyermekkori lakóháza Félegyházán.
Petőfi Sándor szülőháza Kis-Kőrösőn.
i „írók és Művészek Társasága" 1880-ban, 800 forinton megverte
azt a vályogfalú, nádtetős, két ablakos, kis házat, melynek egyik
szegényes szobájában a legnagyobb magyar lírikus életének első napjait
élte és az épületet emléktáblával jelölte meg, a következő felirattal :
Itt született Petőfi 1822. deczember 31-én. - A kis hajlék, mely KisKőrös piaczának jobboldali, északi sarkán áll, ma a Petőfi-társaság tulajdona és jelenleg Kis-Kőrös városának gondozása alatt van.

A

ETŐFI szülei 1824-ben költöztek Félegyházára a hol 1830-ig
tartózkodtak. Itt töltötte Petőfi boldog gyermekéveit. A nevezetes ház, melyben a költő nevelkedett, az ó-templom megett a
Petőfi-téren van. A hálás kegyelet vörös-szürke márvány emléktáblával jelölte meg ezen épületet, mely a következő felírást
viseli : Itt élte gyermekéveit Petőfi Sándor, — A nagy költő
emlékének [ tisztelői, i 18(57.

P

Petőfi Sándor arczképe.
Barabás 1845-iki rajza után.

ETŐFI legelső és legtalálóbb arczképet Barabás Miklós
1845. tavaszának elején rajzolta természet után. E kép
Vahot Imre „Divatlap"-ja július 3-iki számának mellékletéül
jelent meg és Jókai szerint a költőnek leghűbb arczképe. Állva,
két karját hátratéve, félig az ég felé tekintő szemekkel ábrázolja
a költőt. Kertbeny Károly, Petőfinek jó ismerője és barátja, a
költőnek csak ábrándos tekintetét hibáztatja e képen, mert
Petőfinek inkább kutató, átható tekintetű szemei voltak. Petőfi
ekkor még begombolt attilát s nyakán körültekert, hosszú
magyaros, aranyrojtokban végződő nyakkendőt viselt.

P

Petőfi Sándor arczképe.
Barabás 1840-iki tusrajza után.

zen arczképet Barabás 1840-ban készítette «Petőfi Összes Művei"-nek,
Emich Gusztáv által sajtó alá rendezett két kötetes kiadásához.
E rajzot Tyroler metszette. Legkevésbbé sikerült, mesterkélt képe a költőnek, de a legújabb időkig legjobban el volt terjedve.

E

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Az Athenaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
PETŐFI SÁNDOR. II

Petőfiné, Szendrey Júlia arczképe,

Petőfi mint nemzetőr.

ZENDREY JÚLIÁT (1828—1868.) Petőfi 1847.
szeptember 8-án vette nőül. A költő halála után
Petőfiné sok kínos zaklatásnak lévén kitéve, a
gyászév leteltével, 1850. július 21-én Horváth Árpád
egyetemi tanár felesége lett, a kivel nyugodt családi
életet élt 18G8-ban bekövetkezett haláláig. Szendrey
Júlia maga is írt költeményeket, melyeket életrajzával
együtt Szana Tamás adott ki, Petőfiné Szendrey J ulta
czímmel 1891-ben.

űvészi szempontból a legszebb képe Petőfinek,
fiarabás 1848 közepén rajzolta. A költőt
eszményítve ábrázolja, a mint felemelt fejjel
és lelkesült tekintettel néz maga elé; arcza sovány,
álla szakáltalan, mély szemeiből tűz sugárzik. Alakját fekete attua fedi, balkarjával kardjára támaszkodik.
Attilája félig nyitva van. A költő itt már kihajtott fehér
inggallért visel, nyakkendő nélkül. — Ugyanezen időből és ugyancsak Barabástól való Petőfiné Szendrey
futtának arczképe is.

M

S

Petőfi szobra Segesvárott.
(KflHŐ Miklóstól-)

ETŐFI szobrát, a segesvári ütközet 48-ik évfordulóján, 1897. július 31-én leplezték le Segesvárotí.
(Nagy-Küküllő m. Erdély.) A szobor, a várfok magaslatán emelkedő, új vármegyeház homlokzata előtt, a vár
fokán áll, honnan
szép kilátás nyílik a
49-iki harcztérre. —
Szürke gránit talapzaton, arczczal délkeletre, a csatatér felé
nézve, harczias tartásban áll a költő.
Alakját honvéd ruha
födi, válláról festői
redőkben omlik alá
a katona köpeny. Bal
lábával előre lép.
Jobbkarját szónokias
mozdulattal magasra
emeli, baljával kardjáttartja. „Arczabelső
hévtől átszellemült,
szemei szinte villámokat szórnak ; az egész
alak mintegy megelevenedni látszik és
egy harczba, vészbe
rohanó hősként tűnik
fel a szemlélő előtt."
A n egy ed f él m éter
magas, csiszolt kőtalapzat előlapján
./Petőfi" neve olvasható, alatta cserkoszorúval övezett lant és
kard. A jobb és baio l d a l o n , egy - egy
ércztáblán több nyelven van bevésve
Petőfi jelmondata:

P

Petőfi arczképe.
(Egyetlen fenmaradt fényképe után.)
ETŐFI, egyetlen fenmaradt fényképét, valószínűleg 1847-ben készíttette, emlékül
Szendrey Júliának. A képet, az 1868-ban elhunyt Petőfiné holmiai közt találták meg.
Tőle örökölte fia Petőfi Zoltán, a kinek 1870-ben bekövetkezett halála után Dr. Beliczay
tulajdonába került. Ezért arczképet mondják Petőfi ismerősei és barátai a leghívebbnek.
Széken ülve, baloldalra fordulva ábrázolja a költőt minden idealizálás nélkül.

P

VENDÉ E. : Szemléltető Ke'pek a Magyar Irodalomtörténethez, ti.

„Szabadság szerelem
E kettő kell nekem.
Szerelmemért feláldozom
[az életet.
Szabadságért feláldozom
[szerelmemet."

A szobor K.ÖÍIŐ
Miklós székely származású s z ó b r á s z
(1861—1901.) egyik
legsikerültebb alko-

Petőfi arczképe.
(Orlay festménye irt.in.)

RLAY (PETRICS) SOMA, a költő egyik ifjúkori barátja, 1848-ban, a természet után,
olajfestményben örökítette meg Petőfit. E képen különösen a sovány és kiélezett
arcz van aprólékos gonddal és lelkiismeretes pontossággal rajzolva. Barabás rajza
kevL-s hasonlatosságot mutat ezen arezképhez, minek oka a két t
egyéniségének
különbözőségében van.

O

Az Athenaetim r.-i. kiadása.

27

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
PETŐFI SÁNDOR I I I .

A költői kastély. (Szatmár m.)
ETŐFI 1847. szept. 8-án esküdött meg Erdődön a vár kápolnájában
Szendrey Júliával. A fiatal pár házasságának első néhány hetét Koltón, (Szatmár m.) Teleky Sándor gróf kastélyában töltötte, a melyet a
gróf, a költőnek jó barátja, ez időre Petőfinek átengedett. Koltó, — mint
maga Petőfi irja, — «Egy kis falu a Kővár vidékén, a Lapos völgyben,
Nagy-Bányától egy órányira, délre. A táj olyan szép, mintha az én képzeletem után alkotta volna a természet". Hat hetet, életének legboldogabb
idejét töltötte itt a költő „a milyen boldogságot halandó álmodni és
elbírni csak képes". (Levele Kerényihez.) 28 költeményt irt itt, közöttük
egyikét a leggyönyörűbb elégiáknak, a -Szeptember végén" czíműt.

P

Petőfi Sándor Debreczenben.
Orlay festménye után.

ETŐFI 1843 nyarán Pesten tartózkodott és elég rendezett
viszonyok között élt. De csakhamar újra elfogta a színészi
pálya dicsőségének vágya és Pestet odahagyva, egy kisebb társasághoz állt he színésznek. E társaság azonban rövid idő múlva
feloszlott és Petőfi pénz nélkül, betegen Debreczenben maradt.
Itt töltötte az 1843-iki telet, nov. végétől, 1844. febr. elejéig, a
színház jegyszedőjénél elszállásolva, fűtetlen szobában, fázva, éhezve
a legnagyobb nyomorúság között, mint azt az Egy telem Debreczenben ez. költeményében leirta. Életének ezen szomorú korszakában örökítette meg a költőt, pápai iskolatársa és későbbi jó
barátja Orlay (Petrics) Soma (történeti festő és irò, szül. 1822.
f 1880.) Petőfi kopott ruhájába burkolózva ül ládáján, a nélkülölözéstől sovány, beesett, de ihletett arczczal, gondolatokba mélyedve ; fejét balkezére támasztja, markában meleg pipáját szorítja,
térdén nyugtatott jobb kezében tollat tart. Az előtte álló, egyetlen, rongyos szalmaszéken téntatartó és kiterített papiros fekszik.
A háttérben a fűtetlen boglyakemencze látszik.

P

^ETŐFI -SZOBOR eszméjét, hazánk nagyhírű hegedűse, Reményi
Ede* vetette fel 1860-ban, a ki ezen czélra az egész országban hangversenyeket adott és a szobor költségeinek nagy
részét maga «hegedülte össze". A szobrot Izsó Miklós mintázta,
de ennek 1875-ben bekövetkezett halála miatt a kivitelt Huszár
Adolfra bízták, a ki Izsó terveinek és mintáinak alapján a szobrot elkészítette és az emléket 1882. okt. 15-én a budapesti Petőfitéren fényes ünnepély mellett felállították. A szobor nem a szerelem dalnokát, hanem a forradalom költőjét, a „harczra buzdító,
riadót hangoztató Petőfit ábrázolja, a mint márcz. 15-én „Talpra
magyar !"-ját szavalja. A költő-katona erőteljes szép alakja áll
előttünk, a mint a szónoklás hevében jobb karját magasra emeli,
leeresztett baljában irattekercset tart; az átszellemült szép fej,
kissé hátravetve lelkesen tekint felfelé. Az alakot köpeny fedi,
melyet a vállakon zsinór tart, mig jobb szárnya a balcsipőig felemelve, a kard markolatánál van összecsomózva, a honnan gazdag,
puha redőzetben omlik le, szép tömör formát kölcsönözve a szobornak. A gránit talapzat fölirása : Petőfi. - - Nemzeti adakozásból 1882.

A

* Reményi Ede hegedűművész, zeneszerző, szül. 1829-ben Egerben, meghalt New-Yorkban
1898-ban. A Ptíőfi és Széchenyi szobrokra hangversenyeinek jövedelméből összesen 67.000 forintot
adományozott.

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Petőfi Sándor szobra Budapesten.
Huszár Adolf műve.

Az Athenaeum r.-i. kiadása
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
PETŐFI SÁNDOR IV.

£f-,~3

Petőfi sirja. A fehéregyházi honvédek emlékoszlopa.

A hazafiul kegyelet, 48 évvel az
emlékezetes segesvári csata
után, szép emlékoszloppal jelölte
meg azt a helyet, a hova az ütközetben elesett hős honvédeket
temették. A téren, Fehéregyház és
Héjasfalva (Nagy-Küküllőmegye,
Erdély) között több honvédsír
van. A legnagyobb, a hegyoldalban fekvő, közös sír fölé, a melyben némelyek szerint 180,
mások szerint 370 honvéd hamvai nyugszanak, köztük Petőfi
Sándor tetemei is,
- állították
az emlékoszlopot. 270 czentiméter
átmérőjű talapzaton, 9—10 m.
magas
csonkagúla emelkedik,
melynek gömbalaku tetején, kiterjesztett szárnyakkal turul madár áll. A turult Köllő Miklós
készítette.

A „Nemzeti dal "-t 1848. márcz.
13-án irta Petőfi Pesten, az
az ifjúság által, márczius 19-én,
a Rákos mezején tartandó nagy
demonstrátio reform-lakomára, melyen az egyetemi ifjúság a néppel együtt,
franczia mintára, — a „haladás útját" akarták megjelölni. A körülmények
azonban másként alakultak és a
Nemzeti dal már márczius 15-én,
mint a szabad sajtó első terméke került ki a Landerer és
Heckenast-féle nyomdából. Az
eredeti érdekes kézirat jelenleg a
Petőfi-Társaság tulajdonában van.
VENDÉ E. : Szemléltéig képek a Magyar Irodalomtörténethez, lì.

/

Petőfi Sándor kézirata. A „Nemzeti dal" első fogalmazványa.
Az Athenfteum r-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
PETŐFI SÁNDOR V.
ETŐFINEK első, nyomtatásban megjelent eredeti könyve A helyég kalapácsa
volt, mely 1844. okt. utolsó hetében került ki a sajtó alól, tizenkettedrét
alakban, 68 lapon, velinpapírra nyomva, Oeibel könyvárus kiadásában, a ki a
költeményt 40 írtért (akkori értékben) vette meg Petőfitől. A czím- és hátlap
képeinek eredetijét, Orlay állítása szerint, Petőfi maga rajzolta. A hátlap a szerelmi vallomás jelenetét ábrázolja. A „lágyszívű kántor" épen szerelmet vall a
„szemérmetes Erzsóknak", midőn belép a >-szélestenyerű" Fejenagy, a helység
kalapácsa. A boglya kemencze tetején ül a háromtagú zenekar; a háttérben javában folyik a táncz. A czimlapon a korcsmai harcz végét látjuk. Az előtérben az
„amazon természetű Márta", kezében seprővel, hajánál fogva hurczolja el férjét,
a kántort. Jobbról a bezúzott boglyakemencze, felfordult asztal, törött palaczk; a
háttérben dulakodó parasztok.

P

Hoskülieiiiény

négy énekben
p

\ r ia

etöfi Sándor.

Petőfi „A helység kalapácsa" ez. munkája első kiadásának czímképe és hátlapja.
PETŐFI „JÁNOS VITÉZ"-E
ELSŐ KIADÁSÁNAK
CZÍMKÉPE ÉS HÁTLAPJA.

i? a ff 8síi
A r a 40 kr.p.p

pETŐFI, legsikerültebb epikus
alkotását, a János vitézt Ì84A
őszén, körülbelül egy hét alatt
írta, midőn a „Pesti Divatlap"
segédszerkesztője volt. A munkát Vahot Imre vette meg 100
írtért és ő adta ki 1845 márczius havában tizenkettedrét alakban, 113 lapon. A boríték képeit
Grimm Vincze rajzolta kőre.
A czímkép János vitézt ábrázolja huszárruhában, ágaskodó
lovon. A hátlap az óriások csőszét mutatja be széles peremü
kalappal, subában és bunkós bottal, a mint János vitéz kardjába lép.

Petőfi Sándor szüleinek arczképe.
(Orlay P. Soma egykoní, eredeti rajza után.)

ETROVICS ISTVÁN, (1791- 1849.) Petőfi atyja. Petrovics Istvánne,
Hrúz Mária, (1791-1849.) Petőfi anyja. Petrovics István, mint
szabadszállási székbérlö vette nőül Aszódon 1818. év szeptember
hó 15-én.

P

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodahmiörténethez. H,

Petőfi „Befordultam a konyhára" ez. költeményének illusztrácziója.
Bohra Pál rajza után. (Az „AthenaeiinT-nál 1900-ban megjelent Petofi-diszkiadásból.)

Az Athenaeum r-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
ARANY JÁNOS. I.

ARANY JÁNOS.
T Ő F I és
P EARANY
barát-

A R A N Y JÁNOS, (1817—1882.)
a legnagyobb epikus költő,
Petőfi mellett a magyar irodalom
legnagyobb alakja, a magyar nemzeti jelleg és egyéniségnek legművészibb kifejezője irodalmunkban.
Művei : Az elveszett alkotmány, víg
eposz, (1849. a Kisfal udy-társaság Évlapjai VII. kötet); Toldi
(1847.); M arány ostroma (1848.);
Katalin, költői beszély (1850.);
Nagyidai czigányok. Víg hősköltemény, (1852.); Toldi estéje, (1854.);
Kisebb költeményei, 2 köt, (1856.);
Buda halála. Hun rege. (1864.);
A szentivánéji álom (1864.);
Hamlet, (1867.); János király
(1867.); Összes költeményei, 6 köt,
(1867.); Toldi szerelme (1879.);
Prózai dolgozatai (1879.); Aristophanes vígjátékai,
3 kötet,
(1880.); Összes műveit kiadta Ráth
Mór 1884 — 85., VIII kötetben.
Hátrahagyott iratait és levelezéseit
pedig 1887-89-ben IV kötetben.

sága azon levéllel
kezdődik, a melylyel Petőfi 1847. február 4-én Aranyt,
„ Toldi "-jának sikere
alkalmából üdvözölte. Azóta a két
nagy költő állandó
levelezésben élt egymással. Személyesen
akkor ismerkedtek
meg, midőn Petőfi
1847. június 1-én
Aranyt Szalontán
meglátogatta és nála
10 napig tartózkodott. Ezen alkalommal rajzolta le
Petőfi a szalontai
Csonka-tornyot, valamint Aranyt is, mellképben, irónnal. Az
arczkép nem nagyon
sikerült, azért irta
Arany alája „tréfás
kritika gyanánt" a
négysoros verset.

J-,

Arany János arczképe és kézirata.
(Petőfi Sándor rajza.)
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Petőfi első levele Arany Jánoshoz.
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez.

II.

Az Atfieiiaeam r.-t. kiadása
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
ARANY JÁNOS. II.
RANY JÁNOS 1840-ben vette
A
nőül Nagy-Szalontán, Ercsey
Juliannát, egy ügyvédnek árva,
vagyontalan leányát, a kivel boldog családi életet élt és a ki
férjének hosszú, kínos betegségében hű társa, nemeslelkü gondozója és vigasztalója volt. Meghalt
1885-ben.

JÁNOS ezen arczképét,
ARANY
Heckenastnál 1856-ban meg-

jelent költeményeihez készítette
Barabás. A mellkép körszakállal,
a mint akkori divat szerint Vörösmarty, Eötvös stb. viselték, ábrázolja a költőt; fehér inggallérja
ki van hajtva, nyakkendője nincs.
Haja oldalt el van választva. A nyilt
homlok, a jóságos, mélytekintetü
szemek, a szelíd arczvonások, a
legnemesebb lelkű ember benyomását teszik.

Arany Jánosné, Ercsey Juliánná arczképe.

Arany János arczképe. (1865.)
(Barabás rajza.)

körösi tanár korában,

oly sok nevezetes ember
megfordult, a kollégium

1855-ben költözött azon

épülete mellett állott, de ma

házba,

képünk

már nincs meg. Később t. i.

mutat, és ott lakottl 860-ig.

az iskolának, képünk bal-

E szerény hajlék, a mely-

felén látható végét kiépítet-

ben a költő oly sok re-

ték és e miatt e nevezetes

mekművét irta és a hol

épületet le kellett bontani.

A RANY JÁNOS nagy

melyet

Arany János lakóháza Nagy-Kőrösön.

A RANY JÁNOS először 1863ban fényképeztette magát, midőn
leánya menyasszony volt. Ezen fénykép alapján festette meg Horovitz
Lipót festőművész (szül. Kassán
1848.) a költőnek életnagyságu
arczképét, a melynek hű vonásai a
mélyen gondolkodó, a múltba merengő nagy epikust találóan állítják
elénk.

Arany János arczképe.
(Horovitz festménye után.)

VENDÉ E. : Szemléltető Kepék a Magyar Irodalomtörténethez. II.

A R A N Y JÁNOSNAK márvány
mellszobrát Izsó Miklós készítette 1863-ban. Az alak attilát és
rojtos magyar nyakravalót visel.
A dús haj göndör fürtökben simul
a homlokra.

Arany János mellszobra Izsótól.
Az Atíienaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
ARANY JÁNOS. III.

A nagy-szalontai „Csonka-torony".

A nagy-sralontai „Csonka-torony" kijavítás után.

(Petőfi Sándor rajza.)

(Hiry üynla rajza.)

agy-Szalonta eredetileg a Toldi-család birtoka volt. A várost 1098-ban a
törökök annyira elpusztították, hogy több évig lakosok nélkül maradt. Ekkor
(1606-ban,) Bocskay 300 hajdút telepített ide, (ezektől származott Arany őse
is), a kik a Toldiak várát újra felépítették. E várnak maradványa azon őrtorony,
mely Szalonta város főterétől, a Toldi-tértül keletre, még ma is fennáll és Csonkatorony néven ismeretes. E tornyot a hozzá tartozó épülettel Szalonta városa
18í)3-ban megvette és miután a tornyot Arany László tervei szerint, Arany Lászlóné
költségén 4000 forinton helyreállították, az épületet 1X99. aug. 27-ikén ünnepélyesen
felavatták és Arany- és Hajdú múzeiiin-\\3.\í rendezték be. A torony négy szobából áll. A földszinten vannak elhelyezve Arany szobrai, arczképei és a költőre

N

vonatkozó más képek. Az első emeleten vannak Arany háló- és dolgozószobájának bútorai, a falakon Arany barátainak arczképei. A második emeleten a
költő eredeti kéziratai, a falakon a költő koszorúi és a temetésére küldött koszorúk szalagjai. Itt van Arany könyvtára is. A harmadik emeleten a „Hajdú
nnizemn" van. A torony bejárása fölötti márványtáblán a következő felirat olvasható : Az úgynevezett Csonka-torony, | melyet Arany János és Petőfi Sándor
megénekeltek, Arany László, Nagy-Szalonta szülötte és orsz. képviselője tervezete szerint ! újíttatott meg.
Ide helyeztettek őrzés végett j Arany János emlékei, | melyeket a ksgyeletes fiú Nagy-Szalonta városának ajándékozott. 1899.
augusztus 28.

A geszti ház.
Arany János szobra.
A biharmegyei Geszt nagyközség, a borosjenői Tisza-család birtoka.
Tisza Lajos

1850-ben

Domokost, a magyar

Arany Jánost Gesztre

hívta, hogy

fiát

nyelvre és irodalomra oktassa. Arany fél évet

töltött Geszten, a hol a kastély parkjában még ma is fennálló, kis,
zsúpfedelű kerti laknak egyetlen szobájában lakott. Itt tanította a nagytehetségű, korán elhunyt Tisza Domokost, itt írta több költeményét és
később 1852-ben, nagy-körösi tanár korában is, szünidejének egy részét
itt töltötte.
VENDÉ E. : Szemléltető Kepék a Magyar Irodalomtörténethez. II.

RANY JÁNOS szobrát 1893. május u-én állították fel Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeum előtt. A szobor Stróbl
Alajos szobrásznak (született 1856. Liptóujvárott) sikerült műve,
a ki mély érzéssel és erőteljes realizmussal alkotta meg a nagy
epikus költő alakját. A művész úgy mutatja be Arany Jánost,
amint az utolsó éveiben élt. Ott ül a költő, a Margitsziget egyik
kőpadján, egyszerű magyar ruhában. Bal kezét a Gyulai Páltól
kapott, híres „kapcsos könyv"-ére támasztja, melyet magányos sétái
alkalmával mindig magával hordott és melybe verseit tisztázta.
Jobb keze térdén nyugszik ; karakterisztikus feje kissé előre van
hajolva, mintha az ihletség pillanatában valamely költői eszmébe
volna elmerülve. A talapzat alsó részén, balra Toldi, jobbra Piroska
alakja van, az, az „éposz"-t, ez, a „népköltészef'-et akarja jelképezni.
A két alak között, az előrészen, kiterjesztett szárnyú turul-madár
áll lanton, a múlt idők énekesét jelképezve, fölötte az egyszerű
fölirat : ,,Arany" — A talapzat hátsó részén két álarcz látható,
Aranynak Aristophanes-fordításaira czélozva.

A

Az Atfienaeüm r.-t. kiadása-

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA,
ARANY JÁNOS IV.
ARANY JÁNOSI
SZOBRÁNAK
MELLÉKALAKJAI.

Arany Jínos 320bra talapzatának
jobb oldalán ülő bájos leányalak Piroska, a Toldi szerelmének hősnője, a népköltészet mú^s'ját
jelképezi, a ki balkezében tölgykoszorút tartva, átszellemült arczc?al tekint
fel a költőre. Az alakot magyar öltözei
fedi. A komoly, nyílt tekintetű, szép
arc?, tipikus magyar jellegű. A talapzat
baloldalán ül Toldi, a nemzeti mondák rettenhetetlen hőse, erőteljes izmoktól duzzadó, hatalmas alak. Testét
rövid-ujjas boring fedi, bal válláról
medvebőr-kaczagány omlik alá, melynek végtt bal térdéhez szorítva fogji.
Jobb kezében, térdéhez támasítva
tartja buzogányát. Lábait sarkantyűs
saru takarja, Tnelytket me:telén lábs/áraira csavart szíjak tartanak. Jobb
lábánál támaszkodik paizsa, az általa
legyőzött cseh Ütést levágott fejének
domborművű képével. Az égés/, alak
tartása, nézése, («Mint a barna éjfél
szeme pillantása") a Toldi szerelmének hőiét, a boldogságát könnyelműen djáts/ott
önmagával és az
emberekkel meghasoulott,
bánatos
lelkű, elszánt Toldit juttatja eszünkbe.

A

TOLDI.

PIROSKA.

ARANY JÁNOS: „CSALÁDI

KÖR"

CZÍMŰ KÖLTEMÉNYÉNEK
ILLUSZTRÁCZIÓJA.
p

kép a magyar irodalom egyik legszebb idilljét tünteti fel Than Mór

kitűnően sikerült rajzában. Ott látjuk
az egész, egyszerű családot, a tüzelő
fényétől

megvilágított asztal

körül, a

jóízűen elköltött vacsora után. A legkisebb gyermek már alszik, „Félre billent fejjel az anyja ölében". A nagyobbik fiú és leány játszik a nyúllal, melyet
nekik apjok hozott a mezőről, és „Kínálják erősen káposztalevéllel". A legöregebb fiú az asztalnál olvas „nem
ügyelve másra". A gazda már kezébe
veszi „gondűző pipáját", hogy rágyújtson, midőn kopognak az ajtón :
De vajon ki zörget? „nézz ki fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen !"
Visszajő a lányka az utast behíván,
Béna harczfi lép be, sok jó estét kíván
„Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(így végzi a szót), meg az emberét is".
(E jelenetet mutatja a kép.)
Arany János „Családi Kör" czímű költeményének illusztrácziőja.
VENDÉ

E: Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Az Athenaeum r.-i. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
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ARANY JÁNOS. V.
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Arany János arczképe 1880-ból,
(Rézmetszet után.)

kép azon alkalomból készült, midőn Ellinger Ede budapesti fényképész 1880-ban
egy akadémiai albumot adott ki. Ezen album számára fényképeztette magát
Arany, a rnidrín Ellinger négy felvételt készített, hogy a költő azok közül választhasson. Három kép nyugodt, álló, vagy ülő helyzetben ábrázolta a nagy epikust.
Arany a negyediket, itt bemutatóit képünket, az álló, botos, kalapos alakot választotta, mint a mely leghívebben mutatja be azt az öreg, beteges költőt, a ki már
menőben volt, és tőlünk örökre távozni készült. Erre vonatkozik a kép alatti 4 soros
czélzás. E képen a költő teljes szakáit visel, a mely, mint bajusza és haja is, már
egészen fehér. A bús arczon, a hosszú testi és lelki szenvedés mély barázdákat szántott.

E

Arany János rajzai a „Nagyidai czigányok"-hoz.

Aranyjános sírja a budapesti,
kerepesi-űti temetőben.
(Háry Gyula rajza.)

Nagy-idai czigányok kéziratát Arany
János maga illusztrálta. A l rajz közül
bemutatjuk a Juhgége és Laboda alakjait. Ez utóbbi a legíalálóbb, mert teljesen ráillik Arany János leírása:

A
Arany János kézirata.
(A „Tetemre hívás" első fogalmazványa.)
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II,

,,Láttad-e tavaszszal, de mikor még hó van,
Szemétdomb körül a havat olvadóban ?
Itt kibarmil a domb, fehér még a moda,
Ilyen ős? hajával a tisztes Laboda."

RANY örök pihenő helyét, kőtalapzaton álló,
oroszlán! ábakon nyugvó, egyszerű kőkoporso
jelöli egy vasrácscsal kerített háromszögű
k^rtecskében.. Szögleteibe egy-egy tölgyet
ültettek, a melyek alatt
öltő életében is pihenni
szeretett.
,,A tölgyek alatt s retek pihenii
Hova el nem hat •

A

Az Aikenaeum r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
DRÁMAI IRODALOM. I.

A-f
Ok
.

ff

a

,

e^- <u,

Szigligeti kézirata. (A „Fenn az ernyő"-ből.)

Szigligeti Ede ifjúkori arczképe.
(Barabás rajza 1844.)
Z1GLIQETI EDE, Szathmáry

S

József (1814-1878.) a Nemzeti
Színház igazgatója, korának

legnépszerűbb és legtermékenyebb
drámairója. Több mini 100 drámai
miivé közül a legnevezetesebb szomorújátékai : Ontó' (1844.); //.
Rákóczy Ferencz fogsága (1849.) ;
BíldiPál (1856.); X /«yr (ínyra
(1865.); Kűfóha (1867.); 7>ónferesi? (1868.) ; Török jános (1870.) ;
Stmensee (1871.). Jelesebb vígjátékai : Liliomfi, bohózat (1849.) ;
Házassági, héf óm parancs (1850.) ;
Dalos Plsta(\Ki3.); Mama (1857.);
/^flfl flz ernyő nincsen kas (1857.);
Nőuralom (1862.) ; í/rfran' ÍD/O/ZÍÍ
(1871.) stb. Ismertebb népszínmüvei: Szökött katona (1843.); A"<#
/rózto^ (1844.); Cs/feís (1846.);
Nagyapó (1851.); Czigány (1853.) ;
Tízezer forint (1856.); Lelencz
(1863.); Sfr/fe (1870.) stb. Dramaturgiai műve : A dráma válfajai.

Szigligeti „Li1iomfi"-jának első lapja.

(A színmű első fogalmazása. Eredetije Kétly Károlyné birtokában.)
VENDÉ E. ; Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Szigligeti Ede öregkori arczképe.
Az Atiienaeum r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
DRÁMAI IRODALOM. II.
LJUGÓ KÁROLY, Bernstein Fülöp

ZSIGMOND (1820—

(1808—1877.), a klasszikus irányú

1847.),drámairó. Legnevezetesebb

drámának

egyik tehetséges

munkái : Kalmár és tengerész (1845.) ;

művelője.

Végrendelet,

Magyarul megjelent drámai művei : Bm-

dráma (1845.) Leona,

trag.(184G.);Ma/yj egy anya a népből,

tus és Lucretia (1847.); Bankár és báró

népszínmű franczia eredeti után (1846.).

(1848.); Világ színjátéka (kézirat); Egy

Összes

magyar király (1846.); Bölcseség köve,

műveit

sajtó

alá

rendezte

Ferenczy József (Budapest, 4 kötet
1883—84. Nemz. Könyvtár.)

(kézirat) stb.

Teleki László gróf arczképe.
LÁSZLÓ
T ELEKI
gróf (1811-1861.),
államférfit!, politikai és
drámaíró. Legnevezetesebb drámai műve :
Kegyencz. (1841.)
Czakó Zsigmond arczképe.

Hugó Károly arczképe.

KORKÉP.

Az 1848-iki országgyűlés megnyitása.

(Bettcnkoffer Károly egykorú kőnyomata, Borsos József rajza után.

1848-iki országgyűlés volt az első népképviseleten alapuló
magyar parlament, a melyben először gyűltek össze közös tanácsA kozásra
a nép szabadon választott képviselői. E történelmileg neve-

zetes országgyűlést, V. Ferdinánd király helyettese, István főherczeg
nádor, királyi helytartó nyitotta meg, határtalan lelkesedés között,
VENDÉ E. ; Szemlélteid Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

1848. júl. 5-én. Képünk azon jelenetet ábrázolja, a mint a főherczeg
a trónbeszédet felolvassa. Mögötte jobbról balra menő sorrendben
állanak az első felelős magyar minisztérium tagjai: Széchenyi István
gróf, Eötvös József báró, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos gróf, Szemere
Bertalan, Klauzál Gábor, Deák Ferencz és Mészáros Lázár.
Az Aíhenaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA,
KOSSUTH LAJOS I.
OSSUTH LAJOS (1802—1894), szabadságharczunk vezéralakja,
államférfiu, irò és a legnagyobb magyar szónok. Számos hírlapi
czikkein, levelein és szónoki beszédein kívül legfontosabb művei:
Felelet gróf Széchenyi Istvánnak (1841. 1. II. köt. 6. lap.), Irataim
az emigratióból 9 kötet (1880 — 1902.) stb. Szerkesztője volt a Pesti
Hírlapnak (l841-44.)

K
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Kossuth Lajos arczképe 1841-ből.

Kossuth öregkori arczképe.

(Schemboche turini fényképe után.)"

(Eybl kőnyomata után.)

\ legrégibb és jól sikerült arczképe Kossuthnak, melyet
egy bécsi művész, Eybl

rajzolt

kőre és Leykam

nyomtatta Bécsben. A kép a nagy szónokot karosszékben
ülve, kihajtott inggalérral, hasított ujjú attilában ábrázolja.
A mély tekintetű szemek a nyilt, szép arcznak különös
érdekességet kölcsönöznek.
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Kossuth „Irataim az emigratióból" ez. műve I. kötete előszavának
befejező sorai.

Kossuth Lajos kézirata.

Névaláírása az országos honvédelmi bizottmány 1848. október 13-iki kiadványán. Eredetije
a N. Múzeumban.
Az Aihenaeum r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
KOSSUTH LAJOS II.

:

Kossuth 1848. j ú l i u s 11-iki beszéde.
épünk a 48-as idők egyik történeti nevezetességű, lélekemelő jelenetét, Kossuth egyik legnagyobb szónoki diadalát mutatja be. Az
ország nagy veszélyben volt: a horvátok és szerbek fellázadtak,
minek következtében a minisztérium elhatározta, hogy a haza védelmére
szükséges pénz és fegyveres erő megteremtésére indítványt fog az
országgyűlés előtt tenni. Ezt az indítványt, remek beszéd kíséretében
Kossuth tette meg a július 11-iki gyűlésen. Betegen, sápadtan, kimerülve
lépett Kossuth a szószékre és lefestve a haza szomorú állapotát, ecsetelve
a veszélyt, mely a nemzet szabadságát környezi, felszólította az országgyűlést, hogy adja meg a 200,000 főnyi katonát és az erre szükséges
pénzerőt... A kifáradt szónok itt egy pillanatig félbeszakította beszédét,
de a másik pillanatban a szónoklat varázsától elbűvölt képviselők,
élükön Nyúry Pállal, mind, egy emberként felugranak és esküre emelt
kezekkel kiáltják: «Megadjuk! Megadjuk!"

Kossuth arczképe 1855-ből.
(Londoni Fénykép után.)

K

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodfifamtőrtfitdhez.

II.

Kossuth Lajos szobra Hódmezővásárhelyen.
(A szobor Kallós Ede alkotása.)
OSSUTNAK a vidéki városokban több szobra van. Egyike
a legsikerültebbeknek az, a melyet 1903. márczius 22-cn lepleztek le Hódmezővásárhely legszebb terén, a Kossuth-téren.
Kossuth 3-20 méter magas bronzból öntött alakja bal kezét mellére
téve, jobbját ökölbe szorítva áll, a mint szavával felrázza a népet,
arczán a hazafi erélye és a lelkesedés elszántsága ömlik el.

K

Cgyike Kossuth történelmileg becses arczképeinek, a
mely a nagy államférfiunak külföldön való tartózkodása alatt készült. Kossuth bőredőzetü

köpenyben

támaszkodik egy oszlophoz, jobbjában irattekercset tart
és gondolkodva tekint maga elé. E festői elrendezésű,
művészi hatást tevő kép egyike a legszebb Kossutharczképeknek.
Az Atlienaeum r- t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
DEÁK FERENCZ. I.
DEÁK:„ADALÉKOK A
M A G Y A R KÖZJOGHOZ" CZÍMŰ MŰVÉNEK KISEBBÍTETT
CZÍMLAPJA.
GO-as évek elején Lustkandl Venczel bécsi tanár, jogi és politikai irò,
Schmerlingiiek hű embere, egy
művet adott ki Das ungarischösterreichisck e Staatsrech t ez i mmel, a melyben Magyarországnak államiságát megtámadta.
Erre a munkára felelt Deák
Ferencz : Adalék a magyar
közjoghoz czimü értekezésével.
Ki mutatva ebben Lusíkandl
hamis alaptételeit és következtetéseit, örök időkre rnegczáfolhaíatlanul bebizonyította
Magyarország állami függetlenségét és különállását. E munka,
mely a magyar közjognak
mindenkor becses Forrása, először a Budapesti Szemle \.
füzetében, (1865.),.majd könyvalakban is megjelent, 1865-ben,
nyolczadréí alakban 188 lapon.

A

Deák Ferencz arczképe 1842-ből.
p

képünk a kiegyezés megalkotóját férfikora

a

pozsonyi országgyűlésen, még mint Zala-

ADALÉK

A M A G Y A R KÖZJOGHOZ.

ÉSZREVÉTELEK
LUSTKÍNOL VENCZEL MUNLIUARÍ: ,
„ÍUS UXGAHISCH ÖSTERliEICÍUSCHE STAATSRECHT"
A M A O Y A K KÖZJOG
T Ö R T É N E L M É N E K S Z E H F O S T J Á BÒI,

DEÁK FERENCZ.

PEST,
K I A D J A P F E I P E R F E II D I M i N D.

teljében, abból az időből ábrázolja, midőn
vármegye követe
attila és

szerepelt. Testét kényelmes

alatta országszerte ismert kedvencz

fehér mellénye fedi.

Deák Ferencz álló arczképe 1861-ből.
p\EÁK FERENCZ (1803-1876), egyike a magyar nemzet leg*-^ nagyobb alakjainak; államférfit!, szónok és irò, a kiegyezés
megalkotója, „a specifikus magyar ékesszólás klasszikus példánya".
Számos fölirati javaslatán stb. kivül nevezetes műve Adalékok a
magyar közjoghoz. Észrevételek Lustkandl Venczel munkájára.
Beszédeit összegyűjtötte Kónyi Manó. (1881-1889.)
VENDÉ E : Szemléltető Képek a Magyar irodalomtörténethez. lì.

Deák Ferencz szülőháza Söjtörön.

Deák Ferencz névaláírása.

r""v EÁK egy zalamegyei kis faluban, Söjtörön született. Az egyszerű falusi, nemesi lak,
IO hol a nagy államférfin gyermekéveit is tölté, képünkön balra, a dombon látható
tornáczos, földszintes épület. A szemközt álló emeletes ház a dunántúli gazdaságokban majdnem mindenütt található granárium (magtár).
Atíteaatum r.-t. kiadása

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
DEÁKFERENCZ.
, Gr~ft9-c~ e-t

*3&"*

"**•*&** ^"^f"*^-, ^ %v

íZ^^^Jff^.

AéZy.

W^WE,

Deák Ferencz kézirata.
(Türedík Zichy Antalho? irt leveléből. IStSS.)

Deák mauzóleuma a budapesti kerepesi-úti temetőben.

Deák Ferencz szobra Budapesten.
EÁK FERENCZ halála után az országgyűlés a nagy államférfiú érdemeit törvénybe iktatta és ugyanazon, 187G. III. törvényczikk 2. pontja elrendelte,
hogy nemzeti gyűjtés utján Deáknak emlékszobor állíttassék. Az érczszobrot
1887. szeptember 29-én leplezték le Budapesten, a Ferencz József-téren. Az emlékmű
a haza bölcsét antik széken, nyugodt, ülő helyzetben, arczczal az Akadémia felé
fordulva ábrázolja. A hatalmas alakot testhez simuló egyszerű kabát és pantalon
fedi (Deák nem viselt magyar ruhát), a mely fölé, a derékon alul, gazdag redőzetben köpeny borul. Baljával a szék karjára támaszkodik, jobbjával könnyű mozdulatot tesz, az ujjak — Deák szokásos gesztusát mutálva, — magyarázólag nyúlnak
szét. Az arcznak a redős, magasboltozatu homlok, az erős szemöldök szigorú
kifejezést adnak és az egész alakon, Deák jelleméhez méltón, fenséges nyugalom,
komoly, férfias méltóság látszik. A 9 m. magas dórstilü talapzat sötét szieniíből,
az oszlopok barna porfirból vannak faragva. A talapzat négy oldalát, Deák jellemét
és működését allegorizáló bronz-szoborcsoportok díszítik. Elől : az Igazság istenasszonya; hátul : a Hazaszeretet; jobbról : az Allümbölcseség; balról : a Kiegyezés.
A szobor felirata : Deák Ferencz. Az emlékművet Huszár Adolf készítette.

A síremlék, melyben a haza bölcsének tetemei pihennek, egy

D

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

27 méter magas, olasz-renaissance stílű épület. Törzse
négyoldalú köb, melyet dór oszloppillérekkel gazdagon tagoDeák Ferencz sarkophagja (dísz-kőkoporső) a Deák-mauzóleumban.
Deák-mauzóleum közepén áll a haza bölcsének dísz-kőkoporsója. Szürkés márványból készített
egyszerű ravatalon nyugszik Deák Ferencznek carrara! márványból faragott alakja, mellig
fehér lepellel betakarva. Fejénél fájdalmas arczczal ül a dicsőség szárnyas géniusza, a ki
balkezével a halott arczárói levonja a leplet, mig jobbjával pálmaágot helyez a szelid halotti
nyugalomban pihenő tetemre. A halott lábainál, a ravatal lépcsőin annak a koszorúnak a bronzmása nyugszik, melyet megboldogult Erzsébet királynénk tett Deák ravatalára. Az egyik szalag
felirata: »Erzsébet« ; a másiké: «Deák Fcrencznek». A hatásos munka Stróbl Alajos alkotása.

A

zott dobon, kupola föd; tetején bronz-angyal áll, kezében a
polgári erények koszorújával. Az épület 4 sarkát (felül) egy-egy
triposz disziti. A nagy halott jellemének megfelelő,
egyszerű síremlék Gerster

Kálmán

angyalt Kiss György mintázta.

építész

nemesen

műve, mig az
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
LÍRAI KÖLTÉSZET A SZABADSÁGHARCZ UTÁN. I.

Sárosy Gyula arczképe.
GYULA (1816-1861.) lírai költő, a népieskedő költők egyik
legtehetségesebbje. Összes költeményeit Sárosy Ovula Arany trombitája
SÁROSY
és egyéb hazafias költeményei és Sárosy óyula vegyes költeményei
czimmel kiadta Abafi Lajos 1881-ben.

Lisznyai Kálmán arczképe.
I ISZNYAI (DAMÒ) KÁLMÁN (1823—1863.) a
múlt század 40-es éveinek közkedvelt lírai költője, a népieskedő, u. n. „kelméi-költészet" megindítója. Legismertebb művei: Szegény

legény

dalok

(1846.); Tavaszi dalok (l 847.) ; Palőcz dalok (1851.);
AZ ÖRÖK IGAZSÁG PARANCSOLATJÁRA
MONDVACSINÁLT* :

Madarak pajtása (1806.); Dalzongora (1858.); Új
palócz dalok (1858.); stb.

£ Y H L A,

ö i, ••: H i; i j 12 T.
TÁJÉKOZÁS,
f ereim, Magyarok ! nagy idoTfel elünk,
Tronibilah;mgokon, s agyukkal beszélünk;
Magyarország felett meggyűlt a zimankó
Majd a n n y i a bnjimli mint a bécsi bankó.
Éjszakon, kelclen, nyugaton és délen
Mindenütt ellensúg van a határszélen.
Ellenség kívülről, ülli-nség idebent
A magyar nemzetnek irlúliaiUil izent,
Sajal hii/.iijiinak szentséges földére
Hiil és égbe kiált a magyarnak vére.
Pályáinkat a tűz sárkány m udrà falja,
Lángnyelvével a vért a földről felnynlja —
S vér és láng az eget annyira meghatja
Hogy mar pirul bele a menny boltozatja.
A jámbor nép pétiig a Juh! re leborúl.
Keheiéből a ItÜny mind szemébe szerül
E csapásnak okát, mivelhogy nem érti,
ArlaÜansHgilban sólinjtozva kérdi,
H azt hisíi: hogy onnan van az otszág harcsa
Meri elfordult lőlünk a jó isién arcza.
Héj atyárafiai! nem így áll a dolog
Kendlek az ég ellen vetkezik, ha dohog.
Mert a népszabadság felséges egy p l ú n l a
Csak o l l y foldiin terem, mellyel ágyú sztfiila.
\ ér n/. ű i ragyája, s úgy v i r u l kedvére
í!a golyóbis zápor hűl a gyökerére.
V e l ü n k van az islert, segiìi dolgunkat
Mi> gyávák nem leszünk, elhagyni magunkat

De magunkkal csak úgy jóllétünk lisztáta
Ma bele p i l l a n t u n k a király titkába.
Ha jól megvizsgáljuk a királyi székel
Ki tartja kezében olt n köiöféket?
Ha ördögöt, poklot, s mindent kikutatunk:
Jük fonták az ostort, a mellyel suj tálunk.
S kik adták lelkűkéi az ármánynak bérbe
Hogy Magyarországot boríthassák vérbe.
Ha mingyárl nem hajtunk minden szere szóra
Melyei a gonoszaiig közöttünk elszóra,
Héj. mert mézes niíízos az a'míiók nyelve!
De a szívok vagyon álnoksággal lelve.
Járnak ők jobbára nagy urak képében
M i n ő k é i majd l u l l u k e borok tükrében.
Járnak szürke frakkban, vagy veres palástban
S kedvökel lelik a hazaárulásban.
Szóval oly sokféle s annyi e hon gaza
Hogy ezer szekerén sem vihetned 'liaéa,
A t j a l i , íiz ily gazt messze kerüljétek
Métely az, a mellyel érintkezni vétek.
Higyetek, de k i n e k ? jól megvalaszszátoli:
Mert a könnyen híves rajiunk merő átok.
Lissáiok az élet olyan mint egy ponyva
Nely islóriiikkal varr végig bevonva:
Tanulságos versel vesz az ember róla
A míg kí nem rántják a ponyvái slóla.
Ti búzát szök'lalok teritni ponyvára
S, tisztán viszitek 9 világ píaczara.

Szelestey László arczképe.
CZELESTEY LÁSZLÓ (1821—1875.) népies dal-

Sárosy „Arany trombita" ez. művének első lapja.
ÁROSY egyike volt szabadságharczunk leglelkesebb bajnokainak. 1849 elején irta ezen
idők legtüzesebb és leglázasabb hangú költeményét, a több részre osztott Ponyvára
került arany trombita ez. hosszú verses krónikát, mely Debreczenben jelent meg,
félrét alakban 24 lapon. A költeménynek egyes részeit azonban már előbb is ismerték,
mert megjelenése közben ívenkint is terjedt és a költő jótékony czélra, beléptidíj mellett
maga is több helyen lelkesítve fölolvasta. Szabadságharczunk leveretése után Sárosy e költeménye miatt több évi fogságot is szenvedett.

S

VENDÉ E. : Szemtéltető Kepék a Magyar Irodalomtörténethez. II.

költő, az u. n. „tájköltészet^-nek egyik legnevezetesebb képviselője.Fontosabb művei: Érzelemvirágok
(Kőszeg, 1842.) ; Kemenesi czimbalom (1853.); Falu
pacsirtája (l 854.); Tündérvilág(\ 856.) ; Huszárok könyve
(1858.); Pásztorórák (1859.); Egy rab álmai (1867.).
Az Athenaeum r.-í. kiadása
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
LÍRAI KÖLTÉSZET
A SZABADSÁGHARCZ UTÁN. II.

ÓTH KÁLMÁN, (1831-1881.) lírai
költő és drámaíró, a szabadságharcz
utáni idők, 50- -60-as éveinek legnépszerűbb költője és a szerelmi, hazafias és
népies dalnak legtehetségesebb művelője. —
Művei : Szerelmi vadrózsák (1853—54.) ;
Kinizsi Pál (1853.) ; Költeményei (1854.) ;
Száz új költemény (Szeged, 1856.) ; Összes
költeményei: 2 kötet (1860.) ; Kípfelhauser
versei (18IÍ1.) ; Bolond Miska költeményei
(1866.) ; Huszonöt év után, 2 kötet (1873.) ;
Irka-firkák
(1877.) ; Összes költeményei,
2 kötet (1888.) — Drámái : Az utolsó Zách
(1857.); Egy királyné (1858.) ; A harmadik
magyar király (1860.) ; Dobó Katicza (1862.) ;
A király házasodik, tört. vígjáték (1863.);
A nők az alkotmányban, vigjáték (1871.);
Az ördög párnája, népszínmű (1876.) stb.
Ö alapította első politikai élczlapunkat, a
Roland Miskát (1860.), valamint az első
szépirodalmi napi lapot, a Fővárosi Lapokat. (1863.)

T

aja városa, nagy szülöttjének emlékére,
1894. június 3-án állíttatta fel Tóth
Kálmán érczszobrát, a város egyik
legszebb helyén, a Bódog-téren. A hatvanas
évek egyszerű magyar ruhájában, fesztelen,
nyugodt tartásban, keresetlen egyszerűségben
áll a költő, balkezében könyvet tartva. Költői lélek és férfias nyíltság tükröződnek
vissza az élethűen ábrázolt barátságos arczon.
A haraszti mészkőből készült talapzat felirata : Tóth Kálmán. A szobor készítője
Bezerédy Gyula, (szül. 1858. Mogyoróson,
Esztergom megye).

B

Tóth Kálmán arczképe és névaláírása.

Tóth Kálmán szobra Baján.

PÁL, (szül.
G YULAI
1826.) irodalomtör-

Gyulai Pál arczképe (1855.) és névaláírása.

Gyula! Pál
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

ténetíró, esztétikus és
költő, a magyar értekezőprózai stíl legkiválóbb
mestere. Legnevezetesebb
művei: Vörösmarty életrajza (ISIK).); Vázlatok és
képek, 2 köt. 18(57. (Tart. :
I. Egy anya, Nők a tükör
előtt, A fösvény halála.
II. Az első magyar komikus, Olück-Szerencse úr,
Egy régi udvarház utolsó
gazdája.) Qyulai Pál költeményei (1870.); A vén
színész (1870.); Katona
József és Bánk bánja
(1883.); Orőf Széchenyi
István mint irò (1892.);
Emlékbeszédek. Qyulai
Pál költeményei (4. kiad.
Budapest, 1895.) stb. Szerkesztője volt több tudományos és szépirodalmi
folyóiratnak és vállalatnak, köztük a Budapesti
Szemlének 1873 óta.

Gyulai Pál arczképe. (1884.)

kézirata. (Vörösmarty életrajzának kezdő sorai.)
Az Aíiientienm r.-t. kiadása

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
LÍRAI KÖLTÉSZET
A SZABADSÁGHARCZ
UTÁN. I I I .

IÉVAY JÓZSEF,
" (született 1825.) lírai
költő és műfordító. Költeményei,

Lévay

József

összes költeményei, 18461880.czimen jelentek meg,
2 kötetben (1881.), majd
Lévay József újabb költeményei (1898.). Műfordí-

Vajda János arczképe.

tásai közül legnevezeteLévay József arczképe.

sebb: Kurns Róbert költem£'nyei(lW2.). Ezen kivül
lefordította

finJiq

től :

Titus

ShakespeareAndronicus,

A makranczos hölgy, Vízkereszt, IV. Henrik király

tris /BerSH*^,

és Molieretől: Mélicerte,
Don Jüan

stb. czímű

\ 7AJDA JÁNOS (1827-1897.), a világfájda* lomnak költője, a Petőfi utáni korszaknak legeredetibb lírikusa. Művei: Új dalok
(1858.); Vészhangok (1869.); Vajda János
kisebb költeményei (1872.); Alfréd regénye
(1875.); Vajda János újabb költeményei
(187(5.); Összes költeményei, 2 köt. (1882).;
Dalok és beszélyek (1881.); Ujabb munkál,
2 köt. (1887.); Költeményei (1892.).

darabokat.
Lévay József kézirata.

Szász Károly arczképe és névaláírása. (1885.)
J•

-'í£-l

í-

• _, ,,^ffl

frévt^

Szász Károly kézirata.
VhNDE E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

C Z Á S Z K Á R O L Y , (szül.
1829.) egyházi- világi író,
költő, esztétikus és műfordító ;
egyike legtermékenyebb és legsokoldalúbb íróinknak. Legnevezetesebb eredeti művei :
Költemények, 2 köt. (1861.); A
kis Ilonka emlékezete (l 862.) ;
Szász Károly kisebb költeményei, 2 köt. (1883.); Salamon
(1874.). Műfordítások: Nibelung-ének (1868.); Dante Divina Comediája (Pokol, 1885,
Purgatorium, 1891.); Szász
Károly kisebb műfordításai, 3
köt. (1872.); Qöíhe Urai költeményei, 2 köt. (1875.); Tennyson
Alfréd királyidyÚjéi (1889.);
Schiller költeményéig 890.). Lefordította Shakespeare Sdrámáját és Molière l vígjátékát.
Esztétikai munkái közül : A
világirodalom nagy eposzai, 2
köt. (1882.). A történelmi hűségről a költészetben (1875.)
a legfontosabbak. Ezeken kivül
irt és fordított több drámát,
kritikai tanulmányt, értekezést,
emlékbeszédet, regényt stb.

Arany László arczképe.
LÁSZLÓ (l 844-l 898.),
ARANY
költő és műfordító. Legneveze-

tesebb munkái : A délibábok hőse
(1872.); A hunok harcza (1874).
Lefordította Shakespearenek : A két
veronai ifjú (1865.); Tévedések játéka (1866.); Sok hűhó semmiért
(1871). Molièrenek: A tudós nők ez.
drámáját; Lermontoffnak, A cserkesz fiú (1864.); A számvevőné
(1864.) czímű költői elbeszéléseit
és Puskinnak: A szoborvendég CL.
drámáját stb. — Eredeti népmesék
czímen kiadott egy mesegyűjteményt
(l 862.) és szerkesztette(Oyulai Pállal)
A magyar népköltési gyűjteményt,
•A kötet (1872—82). Költeményeit
Arany László Költeményei ez. alatt
kiadta Gyulai Pál 1899-ben.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
JÓKAI MÓR. I.

A REGÉNY ÉS NOVELLA
A SZABADSÁGHARCZ UTÁN.

Jókai Mór ifjúkori arczképe.

Jókai Mór arczképe. (1855.)

(Saját rajza uíán 1819.)

IÓKAI MÓR (szül. 1825.), a legnagyobb magyar
•^ regényíró, a magyar elbeszélő prózának utolér-

J

ÓKAI ezen arczképét, a forradalom után
maga

rajzolta,

midőn

a

borsódmegyei

hetlen mestere, irodalmunk egyik legkiválóbb alakja.

Bükk hegységben bujdosva, egy kunyhóban

Összes szépirodalmi művei megjelentek 100 kötet-

néhány hónapon

ben (Nemzeti díszkiadás) 1894-ben. Regényein kívül

mely 24 éves korában mutatja be a költőt,

írt számos költeményt, drámát (Dózsa György, A szi-

Szilágyi Sándor birtokában volt.

át rejtőzködött. A kép,

getvári vértanuk, Arany ember), alapítója és szerkesztője volt több szépirodalmi és politikai lapnak
[Életképek (1847-48.); Estilap (1849.); A

hon

(1863 — 82.) és megteremtette az első igazi magyar
élczlapot, az Üstökös-i (1858-81.).
VENDÉ

E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. H.

Jókai Mór kezeírása. Részlet az „Ahol a pénz nem Isten" czímtf művéből.
Az Athenamm r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
JÓKAI MÓR. H.

A REGÉNY ÉS NOVELLA A SZABADSÁG H ARCZ UTÁN. II.

'

"J

Jókai gyermekkori lakóháza Komáromban.

Jókai 1848. márczius 15-én.

Azon épület, a melyben Jókai született, már nincsen

(Rajzolta Barabás Miklós.)

Barabás a márcziusi lázas napok egyik legkimagaslóbb
E képen
mozzanatát örökítette meg, midőn Jókai, Petőfi és Vasvári, a

Landerer és Heckenast-féle nyomda előtt, az esőben tolongó
sokaságnak, a szabadsajtó első termékét, a „Nemzeti dal "-t osztogatják.
VENDÉ E. : Szemléltető Kfpek

a Magyar Irodalomtörténethez. II.

meg. Képünk azt a házat ábrázolja, a hol
a legnagyobb magyar

Art.

regényíró

gyermekéveit

- l82Ö-tól i84i-ig -- töltötte. E házat, mely
később a költő bátyjának tulajdona volt, 188y-ben
Jókai Mór arczképe (1893.) és névaláírása.

emléktáblával jelölték meg.
Az Athenaeum r.-l. kiadást
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A REGÉNY ÉS NOVELLA A SZABADSÁGHARCZ UTÁN. IH.

Vas Gereben arczképe.

P. Szathmáry Károly.

GEREBEN, Radákovits József (1823—1867.) a múlt
VASszázad
50-es éveinek, Jókai után egyik legnépszerűbb

P. SZATHMÁRY KÁROLY (1830—1891.), történeti regényíró. Jósika irányának folytatója az ujabb irodalomban. Nagyszámú regényei között a legismertebbek : Magyarhon fénykora,
3 köt. (1857.); Erdély vészcsillaga, 3 köt. (1857.); Vetélytársak,
2 köt. (1858.); Bujdosók, 2 köt. (1862.); Bethlen Gábor ifjúsága, 2 köt. (1866.); Ábrándozók, 2 köt. (1866.); Tudósok
harcza, 2 köt. (1883.); Balassa Bálint stb. Egyéb fontosabb
munkái: Az emberi művelődés története, 3 köt. (1876—77.);
Az asszony komédiája, szini költ. (1888.); Gróf Teleki Blanka
életrajza; A beszély elmélete (1868.); A magyar regényirodalom
története (1871.) stb.

regényírója, a vidám, népies hang és az egészséges, jóizű
humor képviselője elbeszélő irodalmunkban. Legismertebb
művei: Parlagi képek (1851.); A régi jó idők, 3 köt.
(1855.); A nemzet napszámosai, 3 köt. (1857.); Egy alispán, 3 köt. (1858.); Nagy idők, nagy emberek, 3 köt.
(1859.); A poros atyafiak, 2 köt. (18(50.); Életunt ember,
2 köt (1863.); A tekintetes urak, 2 köt. (1864.); Oarasos
aristokráüa (1805.); Dixi, korrajz, 2 köt. (1865.); Jurátus
élet (1866.). Művei újabban Vas Gereben összes munkái
czímmel jelentek meg 10 kötetben. (1886.)

Degré Alajos arczképe. (1855.)
ALAJOS (1820-1897.), dráma- és regényíró,
D EGRE
a franczia szalonregények művelője irodalmunkban.

Legismertebb regényei : Két év egy ügyvéd életéből, 2 köt.
(1853.); Kalandornő, 2 köt. (1854.); Salvator Rosa, tőrt.
reg. 3 köt. (1855.) ; Sors keze, 2 köt. (1856.) ; A száműzött
leánya (1865.); A kék vér (1870.); A nap hőse, 2 köt.
(1870.); Itthon, 2 köt. (1877.); Az elzárt gyámleány (1878.);
Bőkezű uszorás, 2 köt. (1882.); így van jót, víg reg. (1887.)
stb. Több vígjátékát előadták a Nemzeti szinházban.
VENDÉ E. : Szemléltető K.épek a Magyar Indalomtörténethez. II.

Beöthy László arczképe. (1855.)
DEÖTHY LÁSZLÓ (1825—1857.), novella- és regényíró, a
múlt század 40-es éveinek egyik legkedveltebb humoristája.
Legismertebb művei: Puncs, 3 köt. (Komárom, 1853—55.);
Laczikonyha (1855.); Comédia és tragédia (1857.); A paszták
fia (1857.); „A kék macskához" Goldbach & Comp. fűszerkereskedése, 2 köt. (1858.); Menyasszony (1881.) stb.
Az Alhenaeum r.-í. kiadásit

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A REGÉNY ÉS NOVELLA A SZABADSÁGHARCZ UTÁN. IV.

r.

Vadnay Károly arczképe.

Pálffy Albert arczképe.

WADNAY KÁROLY (1832 -1902.),

nÁLFFY ALBERT (1823-1897.),

elbeszélő prózánk egyik jelesebb

regényíró

és

kiváló publicista.

művelője, különösen a fiatal női lélek

Legnevezetesebb művei : Fekete könyv,

érzelemvilágának

rajzolója.

2 köt. (1847.); Egy baróne, novella;

Legismertebb regényei : ^4 tó tündér,

Nyolczvan éves férj hátrahagyott leve-

mesteri

2 köt. (1860.); £szfe/-, 2 köt. (18(51.);

lei; A fejedelem keresztleánya (1847.);

Eladó leányok, 4 köt. (1864.); A rossz

Atyai ház; Esztike kisasszony pro-

szomszéd (1878.); A besorozott; Éva

fesszora

leányai (1891.); Immaculata

grófnő.

(1884.); Egy

mérnök re-

génye, 2 köt. (1885.); Egy

kastély

Elmúlt idők (1886.) czímen kiadta

az erdőben; A régi

nagyon érdekes emlékiratait. Megala-

utolsó éveiből (1894.) stb. Szerkesztője

Fővárosi

volt a Márczius tizenötödike czímű

pította

és

Lapok

czímű

szerkesztette a
szépirodalmi

napila-

Magyarország

radikális hírlapnak.

pot (1864—92.), a melynek különösen

a művelt női olvasóközönség

megteremtésében nagy érdeme volt.
VENDE E. : Szemléltető képek a Magyar Irodalomtörténethez. 11.

Vadnay Károly kézirata.
Az Athenaeiim r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A REGÉNY ÉS NOVELLA A SZABADSÁG H ARCZ UTÁN. V.

MADÁCH IMRE. I.

Abonyi Lajos arczképe.
IBONYI LAJOS, Máiton Ferenc; (1833-1898.). d
pies elbeszélés jeles
,j. Legismertebb munkái : Regek a. pásztnríiíz mellett (18."i7.) ; Az egyetem pallosa,
r\.'-^ köt. (1859.1: A mi nótáink. 4 köt. <18li4.); Kenyér és becsület, ;t köt. <lftá>.) ; Ax ötvesy
tehénkéje '1882 ) ; Magdaskn örairscgr, 'l köt. (1X87.) ; /Is «íotóő kuntczvüág, 3 kőt. (1887.) ;
,4 fie/y«> kendője, népszínmű (1872.J stj.

Madách Imre arczképe.

•'W

ADÁCH IMRE (1823—1861.). Legkitűnőbb műve Az ember tragédiája
(18(52) ; Nevezetesebb drámái még Csák végnapjai, Férfi és nő,
Czivilizátor, Mózses. — Összes müveit kiadta Oyulai Pál, 3 kötetben. (1880.)

M

Tolnai (Hagymássy) Lajos arczképe.
OLNAI (Hagymássy) LAJOS (18:>7—1901.), lírai és epikus költő és szatirikus regénvíni.
Legnevezetesebb müvei : Kptteményei (IStr, i ; Az éti ismerőseim 1871. J ; Somvári Fényes
Ádám ár (1874.) ; A nemes vér. 2 köt. '1882.) ; A báríné limasaony, 2 köt. '1882.1 ;
Az oszlopbáró Í1S81.) ; A jubilánsok (1885 ) : A falu urai I1885.) ; Az új főispán,
3 köt. Í1885.); A polgármester úr, 2 köt. (188(1.) Eladi birtokok, 2 köt. (1886.); Szegény
emberek útja, 2 köt. (188!l.) ; s1b. Kritikai és irodalomtörténeti tanulmányai is figyelemre méltók.

T

Madách Imre arczképe Balassa-Gyarmaton.
(Roskovics Ignácz festménye.)

A sztregovai kastély. Madách születési helye.
" ió-Sztregova kis, nógrádmegyei község, a S?tregova-palak s/ép völgyében. 1: helységben
van a Madáchol; ÖM kastüya. nagy angol-ki:rt köy-epén. E kastélyban Született a? „Eattvr
Tragédiája" szerzője, ili élte gyermek- És tanuló éveit. A s?.tregovai kastély csendes
magányában keresett enyhülést szivének, szerencsétlen házassága által okozott
nagy
(
fájdalmára, itt irta az Ember tragédiáját a kastély e^yik ragy, boltozatos szobájában (185 J.) és itt
is halt meg 1SG4. okt. 5-én. A kastély, jelenleg a költő fiának, Madách Aladárnak tulajdona.

A

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

ógrádvármegye, székháza számára megfestette a megye nagy fiának
arczképét, melyet 18DO. okt. 30-án lepleztek le. A költő egyszerű, fekete
magyar viseletben áll előttünk. Vállát köpeny fedi, melynek szárnyait
elöl egymásra tett kezekkel nyugodtan összefogj'a. Az egész alak, egy nemes
lelkű, mély, fenkölt gondolkodó benyomását teszi a szemlélőre. A háttérben,
íróasztalon, írószer és kéziratok vannak. Ez utóbbi felirata : Az ember tragédiája. Alsó-Sztregova. — A költő lábainál babérkoszorú látható.

N
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
MADÁCH IMRE. II.
épünk Az Ember Tragédiája utolsó,
XV. színének azon jelenetét ábrázolja, midőn Ádám álmából felébredve,
visszaemlékszik a látottakra, kétségbe
esik az emberiség sorsán és véget akar
vetni életének:

K

Ádám: „Megálij! mi eszme villant meg
[fejemben —
Daczolhatok még Isten véled is.
Bár százszor mondja a sors : Eddig élj !
Kikaczagom, s ha tetszik, hát nem élek.
Nem egymagám vagyok még e világon ?
Előttem e szirt és alatta mély :
Egy ugrás, mint utolsó felvonás . . . .
S azt mondom ; vege a komédiának."

Ádám mögött, a sziklába kapaszkodva, a kárörvendő Luczifer, balról az
Ádám felé siető Éva alakjai láthatók.
Madách Imre arczképe.
(Összes művei I. kötetéből.)

Az Ember Tragédiájának egy
illusztrácziója.
(Az Athenaeum részvénytársaság kiadásában, /iichy Mihály 20 képével
illusztrált díszkiadásból.)

MADÁCH IMRE KÉZIRATA.
J V A A DAC H Az
körülbelül

13

Ember

Tragédiáját

hónap

1851). február 7-ikétőI, 1860.

alatt irta;
márczius

26-ikáig. A kész művet azután

meg-

mutatta barátjának, Szontagh Pálnak, a ki
azt ajánlotta neki, hogy vigye el a kéziratot Arany Jánoshoz és kérje ki arra
nézve a nagy költő véleményét. Arany
azonnal felismerte a munkában az igazi
eredeti tehetséget, csak a mű nyelvét és
verselését

találta

néhol

nehézkesnek,

a min Arany maga segített, kijavítván
az illető helyeket. A kézirat hasonmása
Az Ember Tragédiája III. színének egy
részlete. A lap szélén, az eredeti mellett,
Arany javításai láthatók.

Az Ember Tragédiájának kézirata.
VENDÉ E. : Szemléltető t\épek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Az Athenaeum r.-t. kiadása.
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
A DRÁMA A SZABADSAOHARCZ UTÁN.

CZIGETl JÓZSEF
(1822—1902.), színész
és drámaíró.
Drámai
művei

közül

a

tebbek : Viola,

legismernépszínmű

(1841.); Vén bakancsos és
fia

a huszár, népszínmű

(1856.); A csizmadia, mint
kísértet, népszínmű (1856.);
Becsületszó,

vígj. (1856.);

Falusiak, vígjáték (1858.);
Rang és mód, Sze'csy Mária,
Csókon szerzett

vőlegény,

bohózat, stb.
Szigeti József arczképe. (1855.)

Szigeti József öregkori arczképe.

p\OBSA LAJOS (1824-1902.),

nő, kinek elvei vannak, vígjáték;

drámaíró. — Legsikerültebb

/. István király, tragédia (1880.);

művei : Öcsém házasodjál, víg-

Aba

Sámuel (1895.); stb. -

játék (1853.); Guttenberg, dráma

Drámáinak

(1853.); IV. László, trag. (1856.);

Dobsa színmüvei czímen jelent

Vígjátéktárgy,

meg 1859-ben.

vígjáték

(1861.);

Bűnt bűn követ (1862.);

egy

gyűjteménye,

Egy

Dobsa Lajos arczképe. (1860.)

GERGELY
CSIKV
(1842-1891.), re-

Csiky Gergely arczképe.
VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

gény-, drámaíró és műfordító, a társadalmi
színmű leghivatottabb
művelője. — Legsikerültebb drámái : A jóslat, vigj. (1815.); Janus, trag. (1877.); Az
ellenállhatatlan, vigj.
(1878.); Czifra nyotnoruság, A proletárok,
Mukányi, A Stomfaycsalád, Spartacus, A
vasember (1881-88.);
A nagymama (1891.).
Nevezetesebb regényei
Arnold (18&&.); Az Atlasz-család (1899.) ; Az
atyafiak (1891.); Sisiphus munkája (1892.),
stb. Mint műfordító
különösen Sophokles
tragédiáinak és Plautus vígjátékainak fordítása által szerzett
nagy érdemeket.

Csiky Gergely arczképe.
(Jankó J. rajza.)
Az Aítienaeam f.-1. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
TUDOMÁNYOS IRODALOM. I.

TÖRTÉNETÍRÁS A XIX. SZÁZADBAN. I.

Horvát István arczképe.

Gróf Teleki József arczképe.

LJORVÁT ISTVÁN (1784-1846.), történetíró és nyelvész,
a nemzeti szellemnek, az elnyomatás idejében egyik legjelesebb apostola. Főművei : Nagy Lajos és Hanyady Mátyás
védelmeztetésök a nemzeti nyelv ügyében (1815.); Magyarország
régi gyökeres nemzetségeiről (1820.); Rajzolatok a magyar
nemzet legrégibb történeteiből (1825.) stb.

T - " E L E K Y J Ó Z S E F G R Ó F (1790-1855.), a M. T. Akadé* miának egyik legnagyobb alapítója és első elnöke, kiváló
történetíró és nyelvész. Legfontosabb művei : A magyar nyelvnek
tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által (1821.); A Hunyadiak
kora Magyarországon. (1852 — 1850. XI. kötet.)

Horváth Mihály arczképe.

Szalay László arczképe.

LJORVÁTH MIHÁLY (1809-1878.), jeles történetíró, az újabb,
magyar, művészi, történeti előadásnak megteremtője. Főművei:

CZALAY LÁSZLÓ (1813-1804.), publicista, jogtudós és
történetíró. Legnevezetesebb művei : Statusférfiak és szónokok könyve (184(5 — 47.); Magyarország története, 6 köt.

A magyarok története, 8 köt. (1871 — 73., Ili. kiadás); Huszonöt év
Magyarország történetéből, 1823 — 48., 3 kötet (Oenf, 1864.; Magyarország függetlenségi harczának története 18ÍS. és IHW-ben, 3 kötet
(Oenf, 1805.); Zrínyi Ilona életrajza (l^íi^rTFráter György (1871.);
A kereszténység első százada Magyarországon (1878.) stb.
VENDÉ

E. : Szemléltető Kepék a Magyar Irodalomtörténethez. II.

(Barabás 1836-iki olajfestménye után.)

(Lipcse, 1851—54, I-IV. Pest, 1857—62, V-V1. köt). Kiadta
a ^Magyar Történeti Emlékeké-ék, a melyben számos nagybecsü történeti monográfiája jelent meg.
Az Athenactini r.-t. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
TÖRTÉNETÍRÁS A XIX. SZÁZADBAN. II.

TUDOMÁNYOS IRODALOM. II.

CZABÓ KÁROLY (1824-1890.),
történetíró

és

bibliográfus,

a

magyar történelem legrégibb forrásainak

fordítója

és

feldolgozója.

Számos művei közül a legfontosabbak : Priszkosz szónok és bölcsész
életéről s történetirata, töredékeiről
(Új Magyar Múzeum, 1850 — 51.
I. köt); A magyarok hadszerkezetéről Árpád korában; (u. o.) A magyar

vezérek

kora (1869.); Kun

László (Tört. Életrajzok, II. köt.)i
Magyarország történetének forrásai.

Csengery Antal arczképe.

- Régi magyar könyvtár 1473 —
SENQERY ANTAL (1822—1880.1, politikai, nemíetgazdasigi
és történettudományi író, kiváló publicista, az értekező
stílnek egyik elsőrangú mestere. Főművei : Magyar szónokok
és síaíusférfiak flSM.); Anglia története 11. Jakab óin (Maadav
útin. H köt. 1853-54.) ; A magyar mythologia kéraésének bíráló
fejtegetése, tekintettel Ipolyi munkájára (1855.) ; Emlékbeszéd Deák
Ferenci felelt stb. Össztefliitött munkái megjelentek 1884-ben,
5 kötetben. Megalapítója és szerkesztője volt a Budapesti Szemlenek (1857-1889.) stb.

C

1531—1571. (1879—85.); Szabó
Károly

kisebb történeti munkái,

2 köt. (1873.)
Szabó Károly arczképe.

C Á L A M O N FERENCZ (1825-1892.),

ténelmi dolgozatai (1875.); A magyar hadi

történetíró és esztétikus, a művészi tör-

történethez a vezérek korában (1877.); Buda-

ténetírás mestere. Történeti munkái közül a

pest története, 3 köt. (1878—85.). Esztétikai

legfontosabbak : Magyarországa török hódítás

művei közül kiválóbbak : Csokonai Dorottyája

korában (1864.); Az első Zrínyiek

(1869.); Zrínyi a költő (1864.); Irodalmi ta-

(1865.);

A magyar királyi szék betöltése és a prag-

nulmányok, 2 köt. (1889.) stb.

matica sancito története (1866.); Kisebb törSalamon Ferencz arczképe.

Henszlmann Imre arczképe.

Szilágyi Sándor arczképe.
ZILÁGYI SÁNDOR (1827—1899.), történetíró. Különösen az Erdélyországra
vonatkozó kútfők gyűjtése és kiadása által szerzett nagy érdemeket. Megírta :
Erdélyország történetét, 1 köt. (1X66.); Erdély irodalomtörténetét (1858.).
Kiadta az Erdélyi országgyűlési emlékeket, 1540-1688. XIX kötetben. (1875—9G.)
Szerkesztette (Szilády Áronnal) a Török-magyarkori történeti emlékeket, 9 kötet
(1863-73.); a Századok (1875-től); a Történelmi Tár (1878-tól) és a Magyar
történeti életrajzok ez. folyóiratokat, (mely utóbbiban jelentek meg Felsővadászi
Rákóczi Zsigmond, 1622-52. (1866.); //. Rákóczi György, 1621—60. (1891.);
1. Rákóczi György, 1593-1648. (18U3.) ez. művei) és A magyar nemzet története,
(Budapest, 1895. Millenium! történet) ez. nagy 10 kötetes vállalatot. Ezeken kivül
megjelent tanulmányai, értekezései, monográfiái egész kis könyvtárt tesznek ki.

S

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar irodalomtörténethez. II.

f i ENSZLMANN IMRE

(1813-1888.), esztétikus,

* és régiségbuvár, a magyar műtörténelem
mos művei
stylii

közül

a legfontosabbak: Kassa

templomai (1846.);

A

népmese

műtörténész

megalapítója. Szávárosának

Magyarországon

Szépirodalmi Szemle, 1847.); A székesfehérváriásatások
(1864); Pécsnek középkori régiségei (1869);

ó-német
(Magyar

eredménye

Magyarországa-keresz-

tény, román és átmenet-stylü. műemlékeinek rövid ismertetése, '2 kötet
(1876.); Dürer Albert (1878.); Lőcsének régiségei (1887.); Magyarország góth-stylü műemlékei (1880.) stb.
Az Athenaeum r.-í. kiadása.

A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA.
NYELVÉSZET.

Hunfalvy Pál arczképe (1866.)

LJUNFALVY PÁL (1810- 1891.), műfordító és nyelvtudós, az ujabb összehasonlító nyelvészet megalapítója. — Az általa
megindított Magyar Nyelvészet-ben (1856—
1861.) megjelent számos értekezésen kívül
legfontosabb művei : Egy vogai monda (1842.);
A vogai föld és nép (1864.); Magyarország
ethrwgraphiája (181G.); Áramún nyelv (1818.);
Nyelvtudomány és nyelvtanítás (1884.); Az
oláhok története (1895.) stb. Mint műfordító,
Aristoteles, Platón stb. klasszikusok munkáinak fordításával szerzett érdemeket. — Szerkesztője volt 1862—7H-ig a Nyelvtudományi
Közlemények-n?k.

Szarvas Gábor arczképe.
CZARVAS

GÁBOR

nyelvtudós,

(1832-1895.), kiváló

nyelvünk tisztaságának egyik

leglelkesebb védelmezője. Ez irányban írt művei
legnagyobbrészt az általa szerkesztett Magyar
Nyelvőr 24 kötetében jelentek meg. Ezenkívül
fontos

munkája

a Magyar

igeidők

(1869.).

Szerkesztette (Simonyi Zsigmonddal) a Magyar
Nyelvtörténeti Szótárt.

VENDÉ E. : Szemléltető Képek a Magyar Irodalomtörténethez. II.

Szarvas Gábor mellszobra Budapesten.

Budenz József.

ZARVAS GÁBOR mellszobrát, javarészt a M. T.
Akadémia és a középiskolai tanárság adományaiból állították fel Budapesten, az Akadémia előtt,
a Széchenyi szobrát körülvevő kis parknak a Dunafelőli sarkában. A talapzat pályi mészkőből készült,
a mellszobor bronzöntvény. A talapzatról szűzies
tisztaságú, ifjú leányka bronzalakja, — a magyar
nyelv tisztaságát jelképezve,melyért Szarvas Gábor
egész életén át szenvedélyesen küzdött, — babérágatnyújt a szobor felé. A kiváló nyelvtudós arczvonásait találó élethűséggel visszaadó szobor készítője Jankovics Gyula (született Budapesten, 1865).
A talapzat felirata: Szarvas Gábor.

DUDENZ JÓZSEF (1836-1892.), az összehason-

S

lító nyelvtudomány egyik elsőrangú alapvetője.
Legfontosabb művei : Magyar-ugor

összehasonlító

szótár (1873—81.); Az ugor nyelvnek összehasonlító
alaktana (1884:—87.); Finn nyelvtan (1873.); Mordvin nyelvtan (1876.); A mandsu

nyelv

alaktana

(1887.); Rövid mongol nyelvtan. (1887. Nyelvtud.
Közlemények, XX. és XXI. fűz.)
Az Athenaeum r.-t. kiadása
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A NEMZETIES KÖLTÉSZET KORA,
TUDOMÁNYOS IRODALOM. IV.

IRODALOMTÖRTÉNET, ARCHEOLÓGIA, MŰTÖRTÉNET, ESZTÉTIKA.

•TOLDY FERENCZ (1805-1875.), esztétikus és
' író, a magyar irodalom-történetírás megalapítója, a múlt század 50-es éveiben a magyar
tudomány és irodalom mozgalmainak irányítója és
vezetője. — Egész kis könyvtárt tevő művei közül
a legfontosabbak : A magyar nemzeti irodalom története. Ó- és középkor, 2 kötet (1852.); A magyar
költészet története Kisfaludy Sándorig, 2 kötet
(1855.); A magyar nemzeti irodalom története
(1864—65.); A magyar költészet kézikönyve, 2 köt.
(1855 és 5 kötet 1876.); Kazinczy és kora
(1859—60.). Akadémiai beszédeit és egyéb tanulmányait és czikkeit, Toldy Ferencz összegyűjtött
munkái, 1868—74 czím alatt adta ki 8 kötetben
stb. — Megindítója és szerkesztője volt számos
szépirodalmi és tudományos folyóiratnak, kiadta
remekíróink műveit és számos nyelvemlékünket.

Toldy Ferencz arczképe
és névaláírása.

T01.ÜDT FEREF5CS.

\ magyar költészet története, költészetünk fejlő•** désének első önálló és alapos ismertetése az
ősidőktől Kisfaludy Sándorig. A könyv először
1855-ben jelent meg két kötetben. Képünk a mű
második, 1867-ben, 475 lapon mejelent kiadásának
czímlapját mutatja be, a melyen Tinódi Sebestyén
költött arczképe látható.

MÁSTOIK JAVÍTOTT KIADÁS.
Pestkiadja Heckcnast finsziiv

Toldy Ferencz, „A magyar költészet
története" ez. munkájának czím lapja

ÓMER FLÓRIS
(1815-1889.) archeológus, hazánk
régi műemlékeinek egyik
legalaposabb ismerője,
a magyar archeológia
egyik megalapítója. —
Legfontosabb művei :
Dtszlapok
a római
könyvtárakban
őrzött
négy Corvin - kódexről
(l 862.) M bakony-szombathelyi kincs (1865.);
Őskori műrégészet
(1869.); A régi Pest
(1873.); A magy.nemz.
múzeum római feliratos
emlékei (1873.) ; Régi
falképek
Magyarországon (1874.) stb. Szerkesztette Z7.Archeologiai
Értesítőt 1868—72-ig és
az Archeológiái K.özlemények-A 1864-73-ig.

R

Rómer Flóris arczképe.

Pulszky Ferencz ifjúkori arczképe.

FERENCZ (1814-1897.), publicista, esztétikus,
az archeológiának és műtörténetnek egyik legkiválóbb művelője. Legfontosabb munkái: A magyar Jakobinusok (1861.),
A magyarországi avar leletekről. (Értekezések a történeti tud.
köréből. III. 1873.), Deák Ferencz. Jellemrajz (1876.), A Corvina
maradványai (Magyar Könyvszemle, 1877.), Életem és korom,
4 köt. (1880—82.), A rézkor Magyarországon (1883.), Az ötvösműkiállltás (1884.), Rekeszes ötvösművek (Népszerű term.-tud. előadások gyűjt), Ábránd és valóság (Nemzeti könyvtár), Martinovics és társai (Olcsó könyvtár), Eszmék Magyarország történetének
filozófiájához
(u. o.), Magyarország
archeológiája
(1897.) stb.
VENDÉ E. : Szemléltető Kepék a Magyar irffaálomtörténethez.

II.

Oreguss Ágost arczképe.

QREGUSS ÁGOST (1825-1882.)
a magyar esztétika első rendszeres művelője. — Legfontosabb művei : A szépészet alapvonalai (l 849.) ;
Jelesebb íróink csarnoka (Pesti Napló,
1853-55.); A rútról (Bpesti Szemle,
1858.); A materializmus hatásáról
(l 851).); Külföldi népdalok (1860.);
A balladáról (1865.); Tanulmányok,
2 köt. (1872.); Shakspere pályája
(18SQ.); Rendszeres szépián (1888.);
Oreguss Ágost meséi (1878.); Versei
(1882.); A balladáról e's egyéb tanulmányok (1885.) stb.
Az Aihenacütn r.-t. kiadása.

