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175 éve nyílt meg az első magyar 
Képzőművészeti Kiállítás

Ma már kevesen tudják, mit is jelentett egykor a Pesti Műegylet, sőt, talán még a nevét 
sem ismerik. Pedig ez évben emlékezhetünk arra, hogy 175 éve, 1840 májusában meg-
nyílt az első magyarországi kortárs képzőművészeti kiállítás, az 1839-ben megalakult 
Pesti Műegylet rendezésében. Az első tárlat több mint 300 képet mutatott be, rangos 
bel- és külföldi művészektől. Az esemény igazi szenzáció volt, mivel hasonló rendez-
vényt a magyar közönség addig még soha nem látott. A kortárs művészeknek korábban 
nem volt alkalma bemutatkozni Magyarországon, főleg nem intézményes keretek kö-
zött és rendszeresen, amit a Műegylet a továbbiakban lehetővé tett. Ez persze nagyban 
segítette a művészeti élet fellendülését is. 

Nem véletlen, hogy mindez a reformkorban történt, és még a 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc utáni politikai helyzet sem tudta visszavetni a fejlődést. A Pesti 
Műegylet szabályzatában a kiállításrendezés feltételei között megfogalmazódott, hogy 
az egyesület  ”…végcélja: a nemzeti művészetre hatni. Mivel a hazai művészet zsenge 
kezdeteiben lévén, idegen művészek is meghívhatók.” Ezt a célt negyed századon át 
teljesítették, és ennek felmérhetetlen a jelentősége a 19. századi magyar művészeti 
életben. Pontosabban eddig egyetlen alkalommal történt ennek felmérésére kezdemé-
nyezés, Dományszky Gabriella vaskos kötetben dolgozta fel a Műegylet és kiállításai 
történetét. Az évforduló kapcsán különösen alkalmas megemlékezni arról, mennyire 
fontos munka volt ez. A Pesti Műegylet levéltári iratanyaga 1956-ban megsemmisült, s 
ez a kutatást nagyon nehézzé tette. 

A kezdetben évente, majd havonta megrendezett tárlatokon a közönség az akkori 
legkiválóbb festők főműveit láthatta, valamint sok, és főként sokféle külföldi művész 
alkotásait. Az első években a tárlatlátogatás általánosan elfogadottá tétele volt a cél, 
és a közönség egyre nagyobb számban érdeklődött a kiállítások iránt. A pesti tárlat a 
40-es évek második felére kétségtelenül szerves részévé lett a fővárosi életnek, a fizető 
részvényesek száma e korszakban ezer körül volt. Az 1851–1856 közötti időszak tekint-
hető a legsikeresebb periódusnak, ekkor a tagság évenként megduplázódott, a fizető 
részvényesek száma 1856-ban elérte az 5593 főt. 1857–1865 között csökkent ez a szám, 
és egy rövid ideig tartó párhuzamos működést követően 1867-ben a Műegylet beolvadt 
a Képzőművészeti Társulatba. 

A kiállításokat katalógus és évkönyv kísérte, amelyek egyben reklámként is szol-
gáltak, miként az évről-évre megjelentetett részvényes-névsor is. A statútumok szerint 
a kiállítások anyagából az egyesület változó számú művet megvásárolt, és ezeket kisor-

A múzeum a fentiek tudatában igyekszik a TBM eredeti karakterét megőrizni. A 
hagyományok szellemében olyan nagyobb terjedelmű írásokat kívánunk közölni, ame-
lyek új kutatási eredményekre támaszkodnak egy-egy problémát alaposan körüljárva, 
és teljes tudományos apparátusra támaszkodnak. Szívesen fogadunk forrásközléseket, 
dokumentumokat, naplókat is, és szerencsés esetben egy-egy kutatónk folyamatosan, 
éveken át közölheti legújabb eredményeit, ilyen például Benda Judit most futó, Buda 
középkori kereskedelmi-gazdasági életével foglalkozó tanulmányainak sorozata. To-
vábbá lapunk egyre gyakrabban ad helyet egy-egy PhD dolgozat, vagy annak egy része 
közlésére, és feltett szándékunk, hogy a doktoranduszoknak publikációs lehetőséget 
biztosítsunk, erősítve ezzel a lap műhely-jellegét is.

Tagadhatatlan, hogy a TBM a II. Világháború óta rapszodikusan jelent meg, ám 
mindeddig fenntartotta létét. A várostörténet-tudomány megalapozásában oroszlán-
részt vállaló patinás orgánum témaköre úgy tűnik ma már kimeríthetetlen, és min-
denkor lesznek elkötelezett tudósok, akik gyarapítják a várostörténet tudományát, és 
ellátják olvasnivalóval az érdeklődőket. 

szvoBoda dománszKy gaBriella
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háromszáz belépést regisztráltak, így e tekintetben ez volt a Műegylet történetében a 
legsikeresebb műlap. 

Székely Bertalan a ii. lajos holttestének megtalálása 1860-ban szerepel tárlaton, 
óriási sikert aratva. Az 1865 márciusi kiállítás első olajképét egy ismeretlen fiatal küld-
te Bécsből: Munkácsy Mihály magyar életkép címmel, száz forintos eladási árral. 

Végül az ifjú Benczur Gyula is megjelenik, a hunyadi lászló búcsúja című alkotá-
sával, amelyet elküldtek az 1866-os Párizsi Világtárlatra.

Jól érzékelhető tehát, hogy a Pesti Műegylet – később Magyarországi Műegylet – a 
magyar művészeti élet megteremtője lett, több évtizeden át vállalt központi szerepet 
annak szervezésében, szoros kapcsolatban a nem sokkal alapítását követően megnyílt 
Nemzeti Múzeummal, amelynek gyűjteményét jelentős mértékben gyarapította kortárs 
magyar művészek műveivel. A kiegyezés tájékára azonban már nem volt tovább mű-
ködtethető az állami támogatás nélküli egyleti működés, így vált a Műegylet épp 1867-
ben a Képzőművészeti Társulat részévé.

Történetének feldolgozása és közzététele úttörő jelentőségű tett, nemcsak a 19. szá-
zadi művészet történetének egyik alapműve született meg, de a 20., sőt 21. századra 
vonatkozóan is számos tanulsággal szolgál a pesti műegylet, a képzőművészeti nyilvá-
nosság megszületése című kötet. 

Basics Beatrix

solták a fizető tagok között. Az év legsikeresebb alkotását műlapon sokszorosították, 
amelyeket a részvényesek jutalomként, ingyen megkaptak. Ma már ezek a metszetek a 
19. századi művészet sokszor kizárólagosan megmaradt emlékei. Minden évben ajándé-
koztak műveket a Nemzeti Múzeum számára, ezeket a Műbíráló Választmány válasz-
totta ki, jelentősen hozzájárulva a gyűjtemény gyarapodásához.

Az 1840-es években már kiterjedt műegyleti hálózat létezett Európában, és ez legfő-
képpen azért volt fontos, mivel működésük révén a művészek megrendelőktől, mecéná-
soktól független, szabad megélhetést voltak képesek teremteni maguknak, de jelentős 
volt a szerepük a műtárgypiac alakításában is. A pesti egyesület már a kezdet kezdetén 
bekapcsolódott az európai műegyleti hálózatba, és rövidesen 32 külföldi műegylettel 
állt cserekapcsolatban. Így vált lehetségessé, hogy a kiállításokon szereplő képek Euró-
pa legkülönbözőbb városaiból érkezzenek, de persze a legtöbb Bécsből.

 Bár minden kiállításon szerepeltek befutott művészek, nagy nevek, de a pályakez-
dők száma különösen nagy volt, lévén számukra különösen fontos a bemutatkozási 
lehetőség. A legnagyobb számban szereplő ausztriai művészek közül mindenki kiál-
lított, aki számított, sikeres és híres volt: Carl Rahl, Josef Danhauser, Friedrich von 
Amerling, Ferdinand Georg Waldmüller, Thomas és Johann Nepomuk Ender, Anton 
Einsle, Franz Eybl például. Utóbbi nevéhez kötődik egy reprezentatív, megrendelésre 
készült mű, amelynek bemutatása különleges attrakció volt – Kölcsey ferenc 1841-es 
nagyméretű portréja, Szatmár vármegye számára. Egyetlen alkalommal megjelentek a 
legjelesebb müncheni festők – Peter von Cornelius, Wilhelm von Kaulbach – képei is. 
Egy különleges portrét is meg kell említeni, ez magyar magángyűjteményből került a 
műegyleti tárlatba. 1858 tavaszán volt látható Louis-Edouard Dubufe andrássy gyula 
képmása, a gróf tulajdonából. A portré Párizsban készült, Andrássy az előző évben tért 
meg emigrációjából, és személye ekkoriban kezd érdekessé válni. Dubufe az előkelő 
francia társaságfestője volt, a műértő és műgyűjtő Andrássy nem akárkihez fordult. 

A portrék mellett minden tárlaton szerepeltek tájképek, életképek, és az akadémiai 
kánon által legmagasabb rangúnak tartott történelmi kompozíciók is. Ami a magyar 
műveket illeti, a reformkori évek legkedveltebbjei voltak Barabás Miklós életképei 
(galambposta, szalagfű), vagy Zichy Mihály romantikus mentőcsónak-ja. 1948–49 
után előtérbe kerültek a történelmi képek, de ez nem véletlen, hiszen épp ekkor vált 
a történelmi festészet sajátosan magyar változata, a több értelmezési lehetőséget rejtő, 
szimbolikus tartalommal bíró, „a nemzet lelkiismerete”-ként fellépő képek egészen a 
kiegyezésig hatalmas sikereket értek el. Az első ilyen kompozíció Kovács Mihály ár-
pád emeltetése című festménye volt, sajnos erről csak a műlap, illetve órakép változatok 
maradtak ránk. Orlai Petrics Soma ii. lajos holttestének feltalálása mintegy előfutára 
volt a nem sokkal későbbi főműveknek – Székerly Bertalan azonos témájú művének, 
továbbá Madarász Viktor hunyadi lászló siratása, a zrínyi és frangepán búcsúja, 
vagy a zrinyi ilona bírái előtt mind ekkor szerepeltek a tárlatokon. A Bécsből hazatérő 
Rahl tanítványok, Than Mór és Lotz Károly, vagy a már a müncheni Akadémián tanult 
Molnár József, Weber Henrik, Brodszky Sándor itt bemutatott művei is jelentős sikert 
arattak. A népi életkép műfaja is kivételes közkedveltségnek örvendett. A vezetőség 
az 1856 évi műlap előképének megfestésére Barabás Miklóst kérte fel, és mikor Pá-
rizsból megérkezik művének, a meny megérkezésének próbanyomata, hatására majd 
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