
 Újabb kiállítás nyílott a Nemzeti Múzeumban 

 
1837. augusztus 28-án újabb kiállítás nyílott Pest-Budán a Nemzeti Múzeumban; legismertebb 
festőink megannyi műveinek megtekintésére adatik lehetősége az ide látogatóknak. A kiállítás 
legfőképpen az egyre modernebb irányzatok szemléltetését tűzi ki célul, hiszen az olvasók is 
tapasztalhatták már azt az általános vágyat a megújulásra, amiért oly sok éve kiáltanak mind a 
népek, mind a művészetek. A képeket többek között a mélyen tisztelt Jankovich Miklós 
műgyűjtő úr nagylelkűségének köszönhetjük, akinek adományai már öt esztendeje nemes ékei 
a múzeum falának. Az ide látogató publicum megcsodálhatja idősebb Markó Károly, Barabás 
Miklós és Kisfaludy Károly (Isten nyugosztalja) kevéssé közismert műveit is. A kiállítás 
sokszínűségének köszönhetően minden képzőművészet iránt érdeklődő személy megtalálhatja 
az ő kedvére való remekművet, hiszen a festmények alkotói mind egytől-egyig hazánk 
legtehetségesebb fiai közé tartoznak. Az életképek, tájképek és portrék kedvelőinek különösen 
figyelmébe ajánljuk eme gyűjteményt, mivel számtalan kiállított alkotás tartozik ezekbe a 
műfajokba. 
A kiállítást a múzeum alapítójának, Széchenyi Ferencnek fia, korunk igen népszerű, ugyanakkor 
már visszavonult politikus elméje, Széchenyi István gróf úr nyitotta meg, ezzel öregbítve a 
tizenhét esztendeje elhunyt édesapja művészet iránti hő szenvedélyének örökségét. 
Beszédében megemlítette a tisztelt publicum nagy örömére, hogy a múzeum épületének újabb 
szárnya építtetik, így édesanyja, Festetics Julianna korábban a hármas számú teremben 
kiállított ásványkészletét ideiglenesen áthelyezik, ennél fogva ajánlott, hogy az érdeklődők még 
a munkálatok kezdete előtt tekintsék meg azt. 
 
 
 

A méltán híres idősebb Markó Károly 
Visegrád című képe, mely itt balra 
látható, is a gyűjteményt gazdagítja. 
A festő ezen tájképét 1826 és ‘30 
között tökéletesítette, a lenyűgöző 
végeredmény pedig a galéria új 
darabjaként most a publicum 
számára is megtekinthető. Nem 
véletlenül nevezzük Markó Károlyt 
korunk tájképfestészetének egyik 
legkiemelkedőbb személyiségének, 
olvasóink közt is biztosan akad olyan, 
aki eddig is csodálattal figyelte 
képeit. Őket biztosíthatjuk arról, 
hogy ezen kiállításon megjelenő 

alkotásai is elnyerik majd a munkássága iránt szenvedélyesen rajongók tetszését.  
 
 
 
 
 
 



 
A hét éve elhunyt Kisfaludy Károlyt legtöbben jelentős 
irodalmi munkássága miatt ismerik. Megemlíthetjük 
példának okáért A kérők című vígjátékát, amely széles 
körben elismertséget és hírnevet szerzett. A színdarab 
okozta derűs percek után most megtekinthető a 
költőként, drámaíróként és festőként egyaránt 
tevékenykedő művész László király a cserhalmi 
ütközetben című alkotása.  

 
 

A kiállítással igyekeztek teret adni a kevésbé ismert festőművészeknek is. Példának okáért a 
látogatók találkozhatnak ifjabb Kiss Bálint feltörekvő alkotó képével, ha úgy döntenek, megnézik 
a kiállított gyűjteményt. Az előzőleg említett festő ugyanezen évben már a Nemzeti Casinóban 
is állította ki műveit. A művelődés iránt nyitott és érdeklődő, országunk fejlődését szem előtt 
tartó  olvasóink már valószínűleg hallottak az 1827 óta ülésező Nemzeti Casinó egyesületéről. 
Tagjainak száma mostanra 380 körülire emelkedett, a tagság feltétele a tisztességesség, 
műveltség és a feddhetetlen jellem, legfontosabb célja pedig hazánk fejlődésének 
előremozdítása, a nemzeti nyelv művelése, ami mindannyiunk legfőbb célkitűzése. A Casinó 
könyvtára több, mint 3000 könyvet, folyóiratot és hírlapot számlál. A bal oldalon lent látható 
rajz az épületről Johann Vincenz Reim munkája. Az egylet Dorottya utcai Vogel-házban és a 
Lloyd-palotában működik. 
 

 
 
 
 

A kiállítás legfigyelemreméltóbb s legkülönlegesebb képcsoportja a három női portrét ábrázoló 
alkotás. Barabás Miklós, az arcképek nagymestere a kolozsvári tartózkodása alatt örökítette 
meg a hölgyeket nagybátyjuk, Esterházy János kérelmére, ezen képek voltak a legelső kísérletei 
olajfestés terén. A galériában megtekinthető művek ugyanakkor csak másolatok, az eredeti 
alkotások továbbra is a nemesi család kúriájának falait díszítik Kolozsvárott. Ezen képekkel 
kapcsolatos érdekesség, hogy nem egy időpontban festették őket. A leányok édesapja szerette 
volna gyermekeit azonos életkorban lefestetni, ezért a két idősebb hölgy arcképét Barabás 
Miklós művészúr az 1828-as esztendőben készítette, a legkisebb lányka képe azonban csak 
később készült el. 1830-ban a művész Bécsből visszatérvén ismét Kolozsvár városban 
tartózkodott, ekkor alkotta Sarolta, a legifjabb nővér képét. A testvérek közül Lotti és Cécile 
meg is jelentek a 28-ai megnyitón és nagy örömmel szemlélték arcképeiket a műértő 



érdeklődők körében a múzeum kiállítótermében. Barabás Miklós több más képét is 
megtekintheti az, aki felkeresi mostanában a Nemzeti Múzeumot. A bal oldalt látható 
olajfestményt egy éve készítette Vörösmarty Mihály magyar költőnkről, akinek Szózat című, 
hazánk szeretetére lelkesítő, alkotása idén jelent meg az Auróra című almanachban. A Szózat 
megjelenése fontos momentuma évünknek, Magyarország, a kultúránk, nyelvünk támogatása 

és fejlesztése lehetőségeink szerint mindnyájunk közös feladata. Az erre 
buzdító alkotások, legyen az festmény, színházi előadás vagy költemény 
minden hazáját szerető és nagyra becslő lakos számára különleges 
értékkel bírnak. A gyűjtemény számtalan darabja dolgozza fel hőn 
szeretett hazánk történelmének legdicsőségesebb és legkülönlegesebb 
pillanatait. Erre már láthattak példát cikkünkben is, Kisfaludy Károly: 
László király a cserhalmi ütközetben című festménye a 769 éve 1068-ban 
megesett cserhalmi csata egy fontos jelenetét dolgozza fel. A hadakozás 
magyar győzelemmel ért véget, ezzel is mutatva nagyrabecsült hazánk 

erejét. A magyar nemzet legszebb pillanatait megörökíteni minden művész feladata és 
példaként szolgál a fiatal, mesterséget most tanuló alkotóinknak. 
 

 

 

irodalomjegyzék (felhasznált források): 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Barab%C3%A1s_Mikl%C3%B3s_(fest%C5%91) 

https://reformacio.mnl.gov.hu/orokseg/ifj_kiss_balint_festo 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisfaludy_K%C3%A1roly 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B3zat 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_Casino 

https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/b/barabas/muvek/index.html 

https://www.kieselbach.hu/muvesz/id_-marko-karoly_756 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%B3_K%C3%A1roly_(fest%C5%91,_1793%E2%80%93

1860) 

https://mapire.eu/hu/map/budapest-1837/?layers=here-

aerial%2C105&bbox=2118071.5279829996%2C6023643.746132533%2C2124516.124930293

3%2C6025554.671839663 
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