
Az első országos kiállítás hazánkban Szegeden rendeztetett. Eme rendezvényt 

tekinthetjük a megalapítójának az ehhez hasonlatos eseménysorozatoknak, ugyanis a 

tapasztalatok arra mutatnak, hogy hazánkban sokkalta nagyobb értékkel bírnak az országos 

rendezvények, mint például a nemzetközi világkiállítások. Szeged után Arad, Temesvár, 

Nagyvárad, Kassa és Sopron foglalták le maguknak a jövő kiállításának eszményét, azonban 

mindegyik előtt Székesfehérvár állt.  

A koronázóvárosban május 17-én nyílt meg az országos kiállítás. A nemes ügy legfőbb 

támogatójaként Gróf Zichy Jenőt említhetjük, aki már 1876 óta munkálkodott a terv 

megvalósításának sikerében. A kiállítás legfőbb célja a magyar ipar három év alatti haladásának 

és fejlődésének a bemutatása volt, s természetesen a fogyasztó közönség megismertetése a 

legjelesebb megrendelési forrásokkal. Ugyanakkor az iparosok szerepe sem volt 

elhanyagolható a kiállítás pozitív velejárói között, ugyanis ugyanazokat a célokat hivatott 

szolgálni, mint az iparmúzeumok. Lehetőségük nyílt a kifejlettebb, kifinomultabb ízlés 

megismerésére, alkalmazásának megtanulására, tehát tapasztalhattak, okulhattak.  

Országunk legnagyobb kiállításának tudhatjuk a székesfehérvárit, s színvonalában sem 

maradt el jelentős terjedelmétől. Az eseményen háromezer kiállító képviselte magát, hivatását, 

s több mint 80 000 négyszögölnyi területet töltöttek be a szebbnél-szebb tárgyak. A kiállításon 

legnagyobb hangsúly az iparra került, ezenkívül a mezőgazdaság, az állatkiállítás, a régiségek, 

a tanügyek és a művészetek kedvelőinek is bőségesen jutott látnivaló.  

A kiállítás helyszínei rendkívül változatosak voltak. A főépületek – melyekről a 

rendezvény legfontosabb helyszíneiként beszélhetünk – a méntelep helyiségei képezték. 

Ezenkívül az ezek mellé ideiglenesen épített épületeket, valamint a Lövölde és a Lövész-kert 

területén felállított pavilonokat is meg kell említenünk.  

A kiállításra való érdeklődés szinte hihetetlen volt! Már több héttel a kiállítás kezdete 

előtt be kellett rekeszteni a jelentkezést, mivel hiába a jelentős területek, sajnálatos módon így 

sem jutott hely mindenkinek. És nem csak a kiállítók nagy létszáma állította újabb megoldandó 

probléma elé a szervezőket: a látogatók is oly nagy sokaságban jelentek meg, hogy a 

rendezvénybizottság kénytelen volt a hazai közönség számára két hónapnál hosszabb ideig 

lehetővé tenni a látogatást.  

 

 



A legnagyobb érdem a kiállítás kapcsán gróf Zichy Jenőt illette, ugyanis a rendezvény 

eszméje, tervezete és rendezési javaslata egyaránt az ő nevéhez fűződik. A kiállítás előtt 

beutazta az egész országot, buzdított, lelkesített mindenhol, a rendezvény népszerűsítésének 

érdekében. Fáradozásait megérdemet siker követte. A székesfehérvári kiállítás 

nagyvonalúságáról tudósítanak az adatok is: az 1873-as bécsi kiállításon 26 darabbal kevesebb 

gépet tekinthettek meg az érdeklődők, mint Székesfehérváron.  
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