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KészÜlt: 1952. évben.
Eötvc>s tTózsef fénykéJ)8 $ '60;"'88
évekból.
l~t.~e-J6~eet;a magyar-kritikai-~éalist$ regényirás
elsó jelentős k~pviselóje, 1813 szeptember 3-in szf1letett~udán, főne~esi esaládbólo Apja, Eötvös Ignáe. ,
- 'b4esl'udvarhoz hU, 8ulikus. gende Lko dáau fóur volt. É,;..
daaanyja: tilien !.una főuri családb.~l származott.
Buda és Pest Íátké e a XII._ század ele én. /Petrich !~dr s, 't8zete •
E~t~öa a-tájon töltötte gyermekkorát s a szülői házban
olyan szellemben nevelték, ami távol állott a XIX. sz. elsó
negyedánek refermtörekvéseitől.
3. kép. A budai gimnázium képe a"XIX~ század végén.
i~tiat81-Eötv<sa·gimnáziüJtti·tanulmányait a-budai gimnázium~
ban kezdte meg. Feljegyezték, bogy apja révén annyira
'
Bécshez-hil magatartásu diák hirébenállott, hogy osztálytársai.nem akartak melléje ülni. Szerencsére a fiatal
:Eötvös egy igen hala46gondolkodásu"neve16 kezébe keralt,
aki gondolkodáét, világnézetét helyes, halad6 irányba
terelteo Ez a nevelő Pruzsinszky József volt, aki részt
'vett a Martinovics-féle összeesküvésben s mint ~agyar jakobinus börtönt is 'szenvedett.
'
20 kép.

.'1,

,

.

4. kép. Martinovics és társainak kivégzése a Vérmezőn. /Egykoru
szemtanu vizfestménye u,tán.!
,."
Az irodalomtprténet megórzöttegy kis jelenetet, amely
jól érzékelteti, hogy milyen hatást tehetett ~ruzBin8zky a fiatal Eötvösre, aki bizalommal é8 szeretettel viseltetett iránta. A Vérmezőn sétáltak e a nevelő megállt
a mezőn egymást keresztben metsz~ gyalOiUta'llál sigy'
s~jlt- tani tv:ányához: "ITT öt·,b~'P8tU·é.te.:~i;!'-~~.r.:",haz.a~t:t,
. ,,~'~~z~ekk1; se:nki.._isem
álli tott'emlék-t<et,-nek:tk,
'..d'é
1l.•nép;
fáhai akárátlanul is keresztét tapostak itt a mezőn. Majd
elj (jn az id6, amikor ezek az emberek is emléket fognak
'kapni,.da ez az emlék egy akasztófa, lesz, melyre. fel f.og~
ják akasztani az afféle embereket, amilyen egyszer majd
teb'elóled is lesz.- Be,.Eötvös utja másfelé vezetett. Nem
lépett ~ulik~s, jobbágyokkal kegyetlenkedó apja <:Srökébe.
lA Pedagá~ ''fóvá.bbképzésjegyzetéb61/ .
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'Lás'z16 t<5rténetiró /UH3':':'U64'''',
egyetemi tanár,centralis a-re ormer po 'i us,ö
vös
egjo,b barátja.
Szalay Lás~lá /1813-1864/ .t;;éHvös iskolatárslÍ volt '8' diákkori ba••
rátságuk a sirig tartott. A pesti egyetem első évén. /~i megfelel a mostani lilt , g1mn. II!..:,'
()~ztályának/ m.élyfil
t el a barátságllko
Barátságuk első idejéből jegyzi:" fel az irodalomtörténi)t a 'k5vet~
k~zó esetet: !tBgy nap Szalay telt utitáskával rohant !ötvösh.z 8
a •• rg1tszigetre hivta. Átesolnakázván, Sz~lsy egy rejtekhelyet
kutatott ki s 'letelepedvén, l1titáskájából egy esemó ujságot "tet"
elé, melyekben rés zletesen le volt irva a ju~1us1 fo~adalóm.
'
.ohónolvsstákvég1g.
EkkOr Szalay lelk~sen,felkiáltott: "Barátom!
üritsünk egy pohar$t a nemzetak szabadságára,! Ezzel poh~rakat és
egy ilveg pezsgőt vett elő a táskáb91 s a két ifju órákig tilt ott
egye4Ul, a nagy eseményről beszélgetve./A P~dagégus Tevábbképzds anyagáb6l; 195? január-február jegyzet./

,

.

6~ ké.J!. Horvát István /1784 ...1S46/, .Az Or,f3zág~sSzéchenyi K8nYV~ ,

tar_Ii~zgatója,_egyetemi
tanáF, Eötvi:istanára Ei pesti Egyetemen.
garvátIstván
1823~t6l a pesti Egyetem t anára volt a EéStvös hálás
kegyelettel emlékezett meg róla, m int olyan tanárról, aki t5l h.~
zaszeretetet és a magyal' nyelv iránt va16 r§.jemgást tanul to ~öt~,
vHs csak e két érzés t vette át Horvát /Is,tvántani tásáb6l és nem
követie példáját annak kritikátlan és tudománytalan,nyelvészeti
.'sQyinizmusában.

2" kéro Kazinczy Ferenc /1759",,183:i/,akit l828 ..ban Eötvös, miat
1'iata.~iró_lelkesen_k5szöntött Pesten. /Ender JánE/s olajfeatmé ••.
n.ye l828-ból./
~í:StvtSB' IMr'fiat$l korában bekapcso16dott az irodallni életbe. ,_
1"e1kéreste budai ~agányában Virág Benedeket, a költőtudóst 6s, le.2a~
ban, amikor Kazinczy feljött l'e:stre,mint az Att.dfmia-ala,pszabá11ait készitő bizottság tagja, Eötvöa is, fiatal ir6társaival,
az Aur6ra kör tagjaival lelkesen üdvözölte a széphalmi irodalmi
vezért. Kazinczy megha tva fogadta Eö'tvlJsköszöntését. Szép jövőt
j6so1t neki. Utolsó mUvét, 8 apannonhalmi ut~zást" Eötvösnek ajánlotta, ilyen szavak kiséretében -Légy, akit várunkU! ' '

~.,z~'Ut_~Kt>nne~Eötv"'s
aKzincz
gen.&,femze

születésének 100.' ~vfordu16 án rende-_ UZeUDLl.SZ ermeben_l
_okt er •• éri. - tEgylcoru_kőmYGmat utáni. '
,'.-Eötvös Kazinczy halála l1tán is hálástisz.telettel ápolta a nyelv.;;,
~j i tá~i mozgalom vezérének emlékét. A -fa~i,~~zy születésének 1000
evford1116járarendezett Unnepségen, 1859"ok'tóber '27-én, mint •.
Kisfaludy Társaság elnöke v~tt részt, a Nemzeti Muzeum disztermében. KépUnk egykoru kőnyomat után készUlt •

.9;,l·k~.'!~()rSzaggYfilés épülete Pozsonyban a ~IS.:század harminverben. ~
Eötvös 1$3J-l}an'tigyvédi e kievelet szerzett. lB.34-benFehérmegye
alj egyz5j e. Edesapj a elviffZi a pozeonyi országgytilésre., itépUnk
az országgyülés épületét mutatja be abban az időb~~ amiko~
E6tvE:S"Pozsonyban járt.
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tehe:tsége
haszónoIdeal., Cl,:J:04á~
12. kép. E~:tvös elsó iráaá nak elsó kiadása: "A kri tins apGtheozis~'.
B~-a~~1:t"s'a "Cónveraations Lexikon pér"'návén~leme:re.ies kritikai"
tOllharccQ.l kapcsalatban jelent meg 15tves tollából~ Az: ir6 ebben
a megnyilatkCDzásában tévese~ Baj za ellen sz6lalt meg.
.
.

:.Etst.V~8 18;6':')7'!:"ben
külföldi

utazást tesz. Bejárja Svájcot, lémetországot, Angliát, Praneiaországot. Franciaországi élményei, tanulmányai hatására forditja le Victor Hug$ "Angeloltc. romantikus
drámáját.A.;.forditáshoz·e16sz6t
irt "A franoia drámai literatura'
és Vietar Hugo· cimmel. Ebben kifejtette nézeteit az irodalom feladatair6l. Hugot azért é-rtékeli, mer;: "Nem tetszeni, használni
vala,lltt~oVictor célja és 6 elérte azt. Felette szent,felette
nagy vott néki la poézis, mintsem, hogy játékként célnak t.rtaná:
neki eszköz vala, melyet használt, hogy népét erősitse s az erő,
erény, igazság az, mit keresett, mit feltalált és azért fog élni,
legnagyebb tanuja korának."
Ez a tanu.lmány tehát Eötvös irói öntudatosodásának
döntő bizonyitéka. Ebből már az is következik, hogy ellene velt .az UtodaloJl 6n~
eéll1ságának.,
.

15. kép_
:~:4tit'é·,tt$zöve:
.
8. Gn~nagyarányu árviz puszti tott Paat en , A mentési munkálatok'ban Eötvös maga is részt vett. Következő képeink néhány, egykertt
metszet nyomán a pesti árvizet mutatják be. Az árviz' kifrt-·tetta
Heekenast könyvkiad6 nyomdájában is. Heekenast felsegitésére adták ki a magyar ir6k 1838-ban az "ÁrvizkönYI;!It,.amelYben megjelent a'ötvös első regénye: ltKilrthausi".Az et
izkBnyvet " Bi1tvös
e zerkeeztetté.
i.:

1':0 ...

térI az 1838-i . esti árviz ide én"
.

,
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kép.

.:18;•.

'!\#BttdapeSfL,b-vizkönyv":

cimlapn

••

, &ü1f<Sldl~t:a
-lltán~- ámelynek során' élményéket szerzett
fr~neia
tárgyu első regényéhez,
Eötv5s Pesten telepedett
le, Az "Arviz"
könyvben"kiadott
regényét
az olvasóközönség
tetszéssel
fogadta.
19~ kép. A "Budapesti
Szemle· első évfolyamának
eimlapja,,. /1840~/
Eöt-rrsS -Peste:ö az országgyiilésen
a "fels§házi
ti • ellenzéll
aez-a í.baa
. foglalt
helyet.
Geritralista-reformer
politkát
folytatott
és felszóLal.t.a
sz6lásszabadság,
a zsidók .egyenjogusi tása érdekében.
'
l841j';"beo Szalay Lászlóva 1 együtt meginditotta
~ Budapesti
Szemlét,
amelyben két tanulmányát
közölte:
1./ • szegénység Ialandban,
2'0/ A zsid6k emaneipáci6ja.
"

í0,,:,k6t Eötvös e
'., kiad'ás

'a

etlen

szat.irikus
.'

,c~m apj!.

vi

. átéka

1 46-ban me . elent

,'B,ötv-ös . egy- B~at1rlltlls
vigj átékot irt
"Élj en az egyemIóség" eimme1.
, Ebben a liberális
jelszavakat
hango ata t é, de val@jában maradi rea~'
eiés gondolkodásu
emberekről
rántja
le a leplet.
' '
21•. "kéR. 'Eötvös
"Kelet népe és Pesti Rirlap"cimü
röpirat ának első
.;,;it1adása.11841/.,'
i;'I841.;.ben Eötvös fenti
eimmel röpiratot
adott 'ki, amolyben Kossuthot
védte 5~éehenyinek
"Kelet népe" c. támadása ellénQ
? ,o:'·::

.

•

...

~

~.'

.

(.;.~a~".ltéB.Eötvös

családja.
/Kép 1849-ból/, •
. Böt"lös -184Z.:.be:o."Ifléghá!asödott • Feleségül
vette
Rosty Ágnest,
kitől
egy gyermeke is született,
a későbbi világhirtifizikus,
Eötvös 16ránd.

:,gj:''-' kép. MA falu

j'egyzóje"

elsó

kiadásának

cimlap ja

a-

/1845.l

A-ma~,ar kr1tikai!-reali~ta
regényirás
első jelentős
alkotása
~ötvös Jóusef tlA falu jegyzóje"
c. regénye.
Ertékelését
lásd az
Alt~Gimn.Irodalomtörténe.t
III.o.
tankönyvben/
ol regényt
Eötvös
Ptllszky Ferencnek,
a centralista
párt 'egyik vezetőjének
ajánlotja;'Német
forditása
már 1~46~ban megjelent
IJa3Iáth'Jánof!!
fordi';"
. ·táa~~an/; l.a55-ben pedig, elf7Ignáe
olasz nyelvre
forditotta
le.

a;: <Ji"á •.• tilfljti_:IZ ·ajaág
ve volt.
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Hírlap

ebben - az -id6ben

egyik 1844 .•.i évfolyambeli
-Eötv~s .centralista

" 4 ••

száma;

poli tikájánsk

sz6cs'ö-

.
',:

ki.:

i~';~ ,E<st1±ös'. "Re:f'0:W~. ~'e~:>e1kksoro zatának

,_,e};s6~
..iil)(~Se,i kiadá~ea la4 boI. __, , '
,
'Eatv~s-~-Pésti
Hirlapban k(jz(5lt centralista-reformer
cikkeorozatát
"Reform":citnmel könyv~lakban Ls kiadta1846''';b~n ~L1peeébeI1.
I

:.:·:ít:";::

.Z.

__

,_

.

~t~i~~~~~~~
..,:,~~~~arorezá~

1514-ben" c~:reg~nlének elsó k.iadá~!l:

;

~

Eötvö8-a~negyvenes években többszQr is' felszólalt
a jobbágyság ér.;;.
de kében, 4 'galiciai
e semények hatás~ra azonban még h,tározottábban mutatott rá az elnyomott jobbágyság helyzetének tarlhatatlan=,
ságára. ,~.agYArors'zág l514-ben"ciDlü regényének /1847/ tár8ya á :'
Dózsa-féle parasztháboru.
Ez $zelsó
magyartörtén,e~1,
regénl, amely
egy korszak társadalmi
ellentéteit,
az osztál'JO>khal'cát reálisan,
ábrázolj a, Ke)lUnka regény elsó kiadásának eimlapj á t ábrázolj a.'
,

,

'

JO.í... kép. Wnchen 'látképe a XII. sz. második felében.
Eöt-1föa-184S-6azén elhagy'ta Magyarországot s Mttnéhénben telepedett
le~ Ezzel a tettével
kettétörte
szépen al$ku.ló reformer-politikus
pályáját.
1851=ig tartózkodott
Eötvös MünchenbenoNagyrészt itt ir~
,ta magyar és német nyelven legterjedelmesebb
pelitikai
tanulmányáto
"A XIX~sz. uralkodó e$zméinek befolyása azálladalomra"~
/1851./ ' ,
~l~' kelh' ,"AXIX. század uralkodó
alomran eimü~kétkötetes
,olitika~
nak c ~mla . a 18 1 •

eszméinek befolyás!
az álladatanulmán
első ma ar kiadásá-,
__

"A'"

_

•

Eötvaa-nagyrészt'tülföldön
irta ezt az állambölcseleti
~nkát.
Ebben'aszabadság,
egyenlőség és a testvériség
helyett
egyre jobban
előretörő nemzetiség eBzméjének értelmét és ellentmondásait
fejtegeti. ,. s~ocializmust 'itt;~ Marxelótt;i
utópistákésMS,rxbu;t"zsoá
kritikú.saiA< ázeméve1 i télí Ín'eg_ :-, .... ".,~ '"
'C"

, J2~ kéJt- !'An~érek"

-s-Ós-vÓ:

,,'

'

'.,."

c1mUregény első kiadásának cimla.pi!Q
'Eöt ""Ö9 '1r6~- éa'poli tikaip
á1yájában megtcrpant a szabadságharc u•..
tárt. 1849 után sohasem találta
meg többé előző korszakának harcos.
tiszta
hangját és sohasem jutott
el a realista
ábrázolásának arra
a magaslatára,
amelynek nagy példáit maga teremtette
meg a szabadságharc előtt irt két nagy regényében. E~ek a megtorpanásnak be56:12809
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szádes bizonyit6ka

"A n5v6rekftc.

regénye.

","

33~ kéVe Deák Ferenc la61-ben. "

Eöt?~é-politikai'megalkúvásának
egyik bizonyitéka 1861-1 szereplése,a mikoris nyil tan :Deák 'erene kiegyezéses politikája mellett
foglalt állást.
"

.iii:ll:~~
~~~~~:~
.~~~~án:yos

I

Akadémi~ ~é~yképe a XIX'. század vé-

szerepet vitt a Tudományos Akactémiaéletében.
la35~ben levelező tagj a, _.1839••ben tiszteleti tagj a, 1855- benmá •.
sode1nöke, 1866-ban pedig elnöke az !kadémiának. Itt mondotta
nagyszeJ'ü emlékbeszédeit !tölcsey, lCörCSsiGsoma Sándor, VörösmartY'
Kazinczy, .Széchenyi felf:'tl. '
!r5t?~S jelentős

36. kép. Eötvl:SsJózsef kézirása.
l'pi1tlR:~a ~agy-1:t6 - kéz"irását-ábrázolja. -/ftflagyarélet"c.
Dak bevezetése./
.
"

DlUDkájá.•

Eötvös barát a ..
és~ut6d a
. .

~.. ..

.

':".

.

...~

."

fUzte Eötvöshöz.Eyyütt
~gyütt i~ditotta meg 1863.)8. kép.' ~ötvös s1remléke Ercsiben •
•

•,1

<

1a7l;-teb1'1iáÍ"-2~áJi;-5á
é"es korában halt meg Eötvös Budapesten.
A kápviselóhá.b~n Deák ~erenc mondotta. a gyás~b~pzédet. Ercsiben
temették el. Xépttnk si~emlékét ábrázolja.

ti+9~1!.~~~~~i
~J~z~e~

"

"

~.

~~

~z~b~a. B~dapes~~J~ /Huszár Ad.olf alkotása
.

.

.

.

.JÖ".kép. BBtvCS's'L.óránd_
•.a világhirii fizikus. EBtv~s J6zsef tia.
:A~-!~t?ijS-éSalád-nevétnemcsak az'i~ó.üvei. hanem Eötv6s J6zsef
. tia; Lóránd, a világhirU fizikus is fenntartja az utók~r számára.
falu e z5 eW és -Ma arorszá .1 14-belll"c. re élllek
e en .k a S8.,
J.:-:aagyar-kritikail1~a11zmuse18ó jelentős alkotását megbecsüli a
magyar nép. Iépf1nk a felszabadulás után méltó fonnában kiadott inu
cimlapját ábrázolj~.
56.12809
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