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A romantika kora



1. A romantika kora

 a 19. sz. első fele

 a nemzetállamok kora  

Nyugaton → polgári demokrácia  

Kelet-Európában    → elnyomott kis népek

→ függetlenségi mozgalmak

→ „a népek tavasza”



1. A romantika fogalma

 a felvilágosodást követő 
korszak és stílus

 előzménye a 
szentimentalizmus

 „roman” = regény a 
középkorban

 „romantikus” -
angoloknál: 
vadregényes, érzelmes

Victor Hugo: a romantika 

”liberalizmus az 
irodalomban”

 lázadás a klasszicizmus 
ellen

 szabadság témában és 
formában



2. A romantika világképe

• kiábrándulás a racionalizmusból

• irracionalizmus ( nem észelvű 
filozófia), idealizmus

• A világ misztérium – az élet: 
BEAVATÁS

• A ráció kevés→INTUÍCIÓ

• ZSENIKULTUSZ



3. A romantika esztétikája

➢a klasszicizmus ellenhatása

➢lázadás a kötöttségek ellen

➢klasszicizmus → kozmopolita, racionális, 
normatív, antikizáló

➢romantika → nemzeti, érzelmes, irracionális

➢tartalmi-formai felszabadítás

➢előtérben az ALKOTÓ egyénisége

➢EREDETISÉG, SZUBJEKTIVITÁS



Középpontban: 

➢képzelet, álmok, érzelmek, természet

Romantikus ellentétek:

➢civilizáció →← természet

➢hit →← kétely

➢idealizmus →← irónia

➢valóság →← képzelet

➢nyárspolgár →← művész



➢ Kevert műfajok:

➢ ballada, románc, drámai költemény, 

verses regény, 

➢ Programzene, szimfonikus 

költemény (Liszt: Mazeppa) 



4. A romantika irányzatai

IRODALMI NÉPIESSÉG

➢Népköltészeti gyűjtések: skót népballadák, 

Kalevala, Osszián (nemzeti eposzok)

➢Grimm testvérek – népmesék

➢Kriza János – székely népballadák

Robert Burns, Heinrich Heine,  
Petőfi Sándor, Arany János



➢HISTORIZMUS → nemzeti múlt, 
középkor

A TÖRTÉNELMI REGÉNY születése

➢ Walter Scott: Ivanhoe, Rob Roy

➢ Victor Hugo: A párizsi Notre Dame

➢ Puskin: A kapitány lánya

➢ Jókai Mór: Erdély aranykora

➢ Mikszáth Kálmán: A fekete város

ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYEK, EPOSZOK

➢ Vörösmarty Mihály: Zalán futása

➢ Arany János: Toldi, Buda halála



FILOZOFIKUS ROMANTIKA 

➢beavatás művek

➢Goethe: Faust 

➢E.T.A. Hoffmann: Az arany 
virágcserép

➢Madách Imre: Az ember tragédiája



PSZICHOLOGIZMUS 

lélektani romantika

➢Hoffmann : Scudery kisasszony→
tudathasadásos hős (Doppelgänger)

➢E. A. Poe : A fekete macska, Az 
árulkodó szív

ORIENTALIZMUS 

➢a Kelet felfedezése → Heine, Puskin



FESTÉSZET

Eugéne Delacroix

William Turner

Francisco Goya

Barabás Miklós

Székely Bertalan



Delacroix                Turner
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ZENE

Chopin

Liszt Ferenc

Richard Wagner

Erkel Ferenc


