
Méltó helyen a Nemzet Muzeuma  

Mérföldkő a pesti polgárság és a magyar nemzeti kultúra történetében, hogy a Nemzeti             

Muzeum tíz esztendőnyi építkezés után az intézmény nagyságához méltó épületbe          

költözhetett. De mielőtt ezen intézet történetét elmesélnénk, lehetetlen nem említenünk          

egy olyan halhatatlan férfiút, aki azon felül, hogy olyan fiat          

adott az országnak, kinek nevét kicsi és nagy imáiba foglalja          

és áhítattal mondja ki, maga is rengeteget tett hazája         

felemelkedéséért. E nagy férfiú gróf Széchényi Ferencz,       

István atyja, ki nem csupán a létrehozását, de nemes         

felajánlásaival az alapjait is lerakta a nemzet muzeumának.  

“Édes hazámnak és közösségnek hasznára és javára       

mindörökre és visszavonhatatlanul adományozom, átadom     

és átruházom” - e szavakkal jelentette be a nagylelkű         

Széchényi Ferencz 1802-ben hogy felajánlja gazdag, kulturális       

gyűjteményét a hazának, és ami adományt I. Ferenc császár uralkodói jóváhagyása erősített            

meg. A gazdag gyűjtemény számtalan könyvet, kéziratot, metszetet, térképet és érmét           

foglalt magába, és nemes adományával Széchenyi Ferencznek kettős célja volt, elsőként a            

magyar kultúra értékeinek megőrzése, másodikként pediglen egy műhely megteremtése a          

magyar történelmi kutatások érdekében.  

“Több év során sok fáradtsággal, gonddal és jelentős kiadásokba merülve szereztem meg, a             

drága hazámnak, amelynek ölében mindezek összeszedésére alkalmat és módot találtam és           

a közhaszonnak, amelyre mindig törekedtem és törekszem, szentelhessem “, mondotta          

Széchenyi Ferencz, és bár az alapítólevélben még több néven szerepelt (Nemzeti Könyvtár,            

Országos Muzeum, Nemzeti Muzeum), végül létrejött a róla elnevezett Széchenyi Nemzeti           

Magyar Könyvtár, aminek értékes gyűjteménye kezdetben a pesti pálos kolostor          

könyvtártermében, később pedig a pálos templom túloldalán álló épületben nyert          

elhelyezést, ahol aztán a további nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően évről évre          

gyarapodott.  



Ezen tárgyak képezték az alapjait a Nemzeti Muzeum első gyűjteményének, ami Páris és             

London után Európa harmadik ilyen nemzeti gyűjteménye lett. Alig négy esztendővel a            

könyvtár megalakulása után József nádor főherceg javaslatához igazodva, a külföldi          

nagyvárosok példáihoz hasonlóan a könyvtár, muzeummal bővült ki. A Muzeum első           

igazgatóját, nevezetesen Miller Jakab Ferdinándot 1812-ben nevezték ki pozíciójába, és etájt           

alakultak ki a Muzeum tárai: a könyvtár után a természettár és a régiségtár. A Muzeum, a                

törvény betűje szerint a könyvek, kéziratok és grafikai művek mellet a haza régészeti és              

történelmi emlékeit, természeti produktumait és műipari alkotásait gyűjti. Ide került hát           

Széchényiné Festetich Julianna adományaképpen egy párját ritkító ásványgyűjtemény, de a          

legjelentősebb szerzemény a Jankovich-gyűjtemény 1832-es megvétele volt könyvekkel,        

kéziratokkal, oklevelekkel, továbbá érem-, kép-, fegyver-, ékszer és egyéb kollekciókkal.  

1813-ban a Batthyány villában helyezték el a gyűjteményeket, a Muzeum építésére pedig             

telket vásároltak. Gróf Széchényi Ferenc pedig továbbra is támogatta a nemes           

célkitűzéseket, ezirányú érdemeiről az 1827. évi 35. törvény is megemlékezik. Azután a            

mélyen tisztelt József nádort bízták meg egy célnak megfelelő épület megépítésével, ez lesz             

most új dísze Pest városának.  

Az épület alapozása az 1832-36-os     

országgyűlés által megszavazott   

félmillió forintból indult meg, az     

épületet magát, pedig korunk    

kiemelkedő tehetségű építésze,   

Pollák Mihály tervezte, aki Pest     

látképének alakításában eddig is    

jelentős érdemeket vívott ki    

magának, gondoljunk csak a pesti vigadó, az Almássy-palota vagy a Festetics-palota , a             

Wurm-ház vagy a Horváth-ház impozáns pesti épületére. De a vidéki Magyarországon is            

alkotott maradandót, mint a Dégen megépített Festetics-kastély, vagy József főherczeg          

alcsúti palotája, ami mind a jeles építész nevéhez fűződik.  

Sokan úgy gondolják, ezen muzeumi épület lesz a nagyszerű tervező életművének           

csúcspontja.   



Az építkezést tíz esztendővel ezelőtt, 1837-ben kezdték meg, az első gyűjtemény tavaly,            

1846-ban került a Muzeumba, és az idei évben a nagyívű munka befejeztetett, az értékes              

tárgyak végre méltó helyet kaphattak a nagyszerű intézmény falai között.  

A Pollák által megálmodott épületnek már a külseje is erős hatást gyakorol a szemlélőre,              

alapja hosszas négyszöget képez, melynek főhomlokrésze az országút felé van fordítva, míg            

a bal mellékszárnya a Városmajor utcájába, a jobbik pedig a Muzeum utcába néz. Az              

épületet két belső udvarral alakították ki. A muzeum magassága a földszinttől a fedél             

kezdetéig 12 öl. Eme impozáns építmény főbejárata a híres athéni Erechtheion mintáját            

követi. Kívül a nyolc oszlopa, melyek 8 öl magasak és 5 láb vastagok, korinthoszi stílusban               

épültek, azokat felülről timpanon zárja. A timpanon allegórikus kompozíciója, melynek          

közepén Pannónia nőalakja trónol, kezében babérkoszorúkkal, a muncheni szobrász, Ludwig          

Schaller munkáját dicséri, a szobordíszeket pedig az Itáliából átmenetileg Pestre költözött           

Rafael Monti szobrászművész faragta ki.  

A timpanon díszei a központba helyezett nőalak mellett korunk nagy eszményei: jobb            

oldalon a tudomány és a művészet, míg bal oldalon a történelem és a hírnév alakja látható,                

jobb sarkában egyetlen férfialakként hatalmas folyónkat, a Dunát, bal sarkában pedig a            

Drávát megszemélyesítő alak kapott helyet.  

A Muzeum külseje komoly és méltó behatást gyakorol a szemlélőre, de ettől a Muzeum              

belső látványa se marad el. Az objektum a földszinten és az első emeleten négyzet-kőből,              

más részein téglából áll. Mindezen túl egy csodálatos ünneptermet foglal magába, továbbá            

egy magas, kör alakú teremmel is el van látva, melyben minden magyar vármegyének a              

címere el van helyezve, és amely Pantheonul szolgálhat erre érdemes hazafiaink           

dicsőítésére. A Muzeum többi termei is mind tágasak, kényelmesek és a czélnak            

megfelelőek, nem csodálkozhatunk hát, hogy a pesti polgárság már alig várja, hogy belülről             

is megcsodálhassa a magyar nemzet eme kiemelkedően fontos építészeti alkotását.  
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