
Országunk kultúrájának összegzése - Hogyan fejlődtünk ebben a közel 50 esztendőben? 

 

Az elmúlt ötven évben hazánk lassú, de jelentős fejlődésen ment át. Nemzetté alakulásunk 

fontos állomása volt a Kazinczy és társai által elindított törekvés, mely országunk nyelvét 

érintette, s az így gazdagodott. Nem csak e mozgalom, hanem ismert és szeretett költőink által 

is gyarapodott és gyarapodik hőn szeretett anyanyelvünk. Közülük sok elismert van, viszont 

nincs kétség afelől, hogy a legkiemelkedőbbek közé soroljuk Petőfi Sándort, Arany Jánost 

valamint Kölcsey Ferencet. 

 

 A 30-as évektől kezdve már 

létrejöttek kaszinók, 

egyletek, diáktársaságok, 

olvasókörök, s ez mind a 

nemzeti összetartozásunkat, 

mind a kulturális 

föllendülésünket erősítette. A 

kor stílusára két műfaj volt 

főként jellemző, ezek 

fokozatosan alakultak s váltották egymást, így nem tudjuk őket egy éles vonallal elhatárolni. 

Először a nyugaton elindult, s később hazánkba is elért klasszicizmus ütötte fel fejét, melynek 

sajátossága a szigorú szabálykövetés, az ókori görög-római példára való hasonlítás akarata, 

valamint a szépségre való törekvés. Ezt közvetlen váltotta a romantika, mely szöges ellentéte 

elődjének. Jellemvonásai közt találjuk a szabadságvágyat, az elvágyódást - ez egyaránt lehet a 

múltba vagy a jövőbe – s az emberközpontúság is hangsúlyos. 

Mindenképp érdemes megemlíteni, hogy ebben az időszakban született Kölcsey Ferenc egyik 

főműve: A magyar nép zivataros századaiból, ismertebb nevén Hymnus. A megzenésítésére 

való törekvés már 1844-ben megkezdődött, s később óriási sikert aratott a nép körében. Bűn 

lenne nem leírni a szerzeményért felelős zongoraművész és karmester nevét, aki nem más, mint 

Erkel Ferenc. 



Nem hagyhatjuk ki a napjainkban már a szabadság költőjeként is emlegetett Petőfi Sándort, ki 

a néphez szól a nép nyelvén, fő kérdéskörei között fellelhető a természet valamint a 

hazaszeretet. 

 

  A szabadság költőjének barátját sem 

hanyagolhatjuk el. Arany János, aki szintén a nép nyelvén írt, köznyelvbe kerülését az Elveszett 

alkotmánynak, valamint a Toldi című írásának köszönheti, melyeket a Kisfaludy Társaság által 

kihirdetett irodalmi pályázatokra készített el. 

 

De mit sem érnek ezek a 

káprázatos művek, ha nem 

tudnak fennmaradni az 

utókor számára, s ebben 

komoly szerepe van a 

nemrég megnyílt Nemzeti 

Múzeumnak is. Megannyi 

törekvést követően, 1802 

novemberében gróf 

Széchenyi Ferenc gazdag 

gyűjteményét hazánknak 

adományozta. „Édes 

hazámnak és közösségnek 

hasznára és javára mindörökre és visszavonhatatlanul adományozom, átadom és átruházom.”  

S I. Ferenc jóváhagyta a múzeum megalapítását. Felszólították a népet, hogy adományukkal 



járuljanak kultúránk továbbörökítéséhez. Az így összegyűjtött tárgyakat és műkincseket a 

múzeum épület megépítéséig a pesti pálos kolostorban tárolták. Miller Jakab Ferdinánd - aki 

később a múzeum első igazgatója lett - könyvtárőrnek köszönhetően az országgyűlés 1808-ban 

megszavazta az épület megépítését. Öt évvel később az állam megvásárolta a Batthyány család 

egyik pesti birtokát, melyen később megkezdődtek a munkálatok. A létesítmény terveit Pollack 

Mihály készítette el, s a klasszicizmus stílus jegyeit lelhetjük fel mind kívül, mind belül. Az 

épület igen impozáns homlokzatát sok neves külföldi és magyar szobrásznak hálálhatjuk meg. 

Átadására 1847-ben került sor.  

 

A következő kulturált és igényes szabadidő töltésre alkalmas helyszín a színház. Hazánkba 

először a vándorszínház tette be lábát, melynek virágkora az 1700-as évek végén kezdődött. A 

társulatok jellemzően alacsony létszámmal rendelkeztek, és első pillantásra rendszertelennek 

tűnhetett az útvonaluk, ám jobban megnézve igazán megfontolt volt, hiszen alkalmazkodniuk 

kellett a mezőgazdasági tevékenységekhez és az időjáráshoz egyaránt. Hasznosították a tablót 

és a vitézi játékot is, amely hazánk és szomszédai történelmét elevenítette fel. Kiemelkedő 

szerepet kaptak az énekes játékok és nem különült el az énekes, valamint a prózai szerepkör, 

emiatt tömérdek tevékenységhez kellett érteni valakinek ahhoz, hogy sikeres előadóművész 

váljon belőle. Páratlan vándorszínészeink közé soroljuk Déryné Széppataki Rózát és 

Szerdahelyi Józsefet is. A legnívósabb és a legtöbb nézőt vonzó társulatok főként arra 

törekedtek, hogy egy-egy vármegye, avagy régió tetszését kivívják, s ezáltal huzamosabb ideig 

tartózkodhassanak ott. A magyar 

színművészet pártolására komoly 

összefogás vált szükségessé, s a megyei 

nemesség, az arisztokraták és az 

értelmiségi réteg is teljesítette ezt. Ezen 

összefogás által épültek meg az első olyan 

színházak, melyekben folyamatos volt az 

előadás és jelentős számban magyar 

társulatoké volt. Ezek között volt a 

kolozsvári, balatonfüredi és miskolci 

színház is. A művészetekben való 

változás a színházakra is kihatott és 

ezáltal egyenlő félként foglalhatta el 



helyét a művelődésre alkalmas lehetőségek között. Ez egyértelműen a vándorszínészet 

hanyatlását eredményezte, s ezentúl az átlényegülő színész volt középpontban, akinek komoly 

tehetsége volt és alkati adottságait felül tudta múlni. Fontos megemlítenünk Egressy Gábort, 

kinek testi adottságai nem voltak előnyösek egy színész számára, ám szorgalmas önképzése 

miatt, egyik legjelentősebb művészünkké nőtte ki magát. Ebben az időszakban fontossá váltak 

az értelmi és érzelmi monológok.  

Művészetünk és kultúránk fejlődése az elmúlt félévszázadban rendkívülien árnyalt volt, s ez az 

ország minden részén és a művészet minden területén jelentősen megmutatkozott. Senki nem 

állíthatja az ellenkezőjét annak, hogy ez nagyban meg fogja határozni a jövő nemzedékét, annak 

kultúráját és világnézetét. Reméljük, ezen iromány méltó összefoglalója volt a közelmúlt, s 

jelen nagyjainak és a magyarság cselekedeteinek, s eme törekvések és művészek arra sarkallják 

majd az elkövetkezendő sarjakat, hogy tegyenek országunk kultúrájának jövőjéért.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalom jegyzék:  

 https://mnm.hu/hu/muzeumtortenet?fbclid=IwAR0ryRlRWHL92WU858j8eAmD2hM

kcuLxJORISXRqa-8RlPcOyso22p73uqI 

 https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-

cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://

gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDS

U1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-

q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-

hu&source=sh/x/im 

 https://www.estori.hu/uploads/document/53/03-reformkor-irodalma-

5f5a71572f167.pdf 

 https://www.estori.hu/uploads/document/53/06-magyar-szinhaztortenet-

5f5a71683782f.pdf 

 http://www.drfeherkatalin.hu/upld/klasszicizmus2EUhonl.ppt 
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Képek és illusztrációk 

                        Foltin Szófia(csapattag):Petőfi Sándor 

 

 

 

                           Egervári Gréta(csapattag):Kölcsey Ferenc 

 

 

 

Egervári Gréta:Petőfi Sándor 

https://mnm.hu/hu/muzeumtortenet?fbclid=IwAR0ryRlRWHL92WU858j8eAmD2hMkcuLxJORISXRqa-8RlPcOyso22p73uqI
https://mnm.hu/hu/muzeumtortenet?fbclid=IwAR0ryRlRWHL92WU858j8eAmD2hMkcuLxJORISXRqa-8RlPcOyso22p73uqI
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-hu&source=sh/x/im
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-hu&source=sh/x/im
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-hu&source=sh/x/im
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-hu&source=sh/x/im
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-hu&source=sh/x/im
https://www.google.hu/imgres?imgurl=https://static-cdn.hungaricana.hu/tile/thumb/gallery/fszekphoto/AN061744.ecw/&imgrefurl=https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/9786/?list%3DeyJxdWVyeSI6ICJDSU1LRT0oXCIxODM3XCIpIn0&tbnid=-2e2ykyO-q76jM&vet=1&docid=YHYzWfKnjbwtNM&w=476&h=500&itg=1&hl=hu-hu&source=sh/x/im
https://www.estori.hu/uploads/document/53/03-reformkor-irodalma-5f5a71572f167.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/53/03-reformkor-irodalma-5f5a71572f167.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/53/06-magyar-szinhaztortenet-5f5a71683782f.pdf
https://www.estori.hu/uploads/document/53/06-magyar-szinhaztortenet-5f5a71683782f.pdf
http://www.drfeherkatalin.hu/upld/klasszicizmus2EUhonl.ppt


 saját fotók 

 

 

 


