
első kiállítását  
a Várkert Bazár déli 
részének termeiben 

rendezte meg 
Pulszky Károly

1894. május 17-én 
nyílt meg az újabb 
kiállítás, összesen 

490 festményt, 
szobrot, grafikai 

lapot bemutatva

189

BA S I C S  B E AT R I X
L ÁT H ATAT L A N  GY Ű J T E M É N Y
A  TÖ RT É N E L M I  K É P C SA R N O K  É S  K I Á L L Í TÁ SA I

¶Az 1884. május 1-jén kelt uralkodói döntés értelmében Tre-
fort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelte el a 
Történelmi Képcsarnok felállítását, annak az intézménynek 
az alapítását, amelyről úgy tervezték, „a magyar történelem 
és művelődéstörténet festett, faragott és vésett emlékeit ölel-
ve fel, múltunk alakjait és eseményeit ábrázolásokban mutas-
sa” a közönségnek.1 A gyűjtemény legnagyobb része a Magyar 
Nemzeti Múzeum Régiségtárából és Könyvtárából szárma-
zott, első kiállítását a Várkert Bazár déli részének termeiben 
rendezte meg Pulszky Károly, s 1886. január 17-én nyílt meg. 
Erről az első kiállításról nem sokat tudunk, a 161 bemutatott 
műtárgyat katalógus nem örökítette meg. 

¶ A helyszínről rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy a műtár-
gyak állapota szempontjából nem megfelelő, így az 1885. 
évi Országos Kiállítás Stefánia úti műcsarnokába került át a 
gyűjtemény,2 itt 1894. május 17-én nyílt meg az újabb kiállí-
tás, összesen 490 festményt, szobrot, grafikai lapot bemutat-
va. A gyűjtés, a rendezés és a katalógus elkészítése Pulszky 
Károly és Peregriny János munkája volt. A katalógus termen-
ként tartalmazza a műtárgyak leírását, a technika, méret és az 
alkotó adataival. 

¶ A kronologikus bemutatás nem volt meglepő, a korszak össze-
foglaló történettudományi művei is időrendi sorrendben tár-
gyalták a nemzeti történelmet. Nemcsak ezek voltak azonban 
a források – korábban Szalay László 1852 és 1859 között, négy 
kötetben megjelent Magyarország története,3 majd a Szilágyi 
Sándor által szerkesztett millenniumi magyar történet kö-
tetei4 –, hanem a két Pulszky, elsősorban az apa, Pulszky Fe-
renc saját munkássága és elképzelései a téma vonatkozásá-
ban. A magyar történelem korszakai című írása, nem sokkal 
a Történelmi Képcsarnok alapítása, majd első kiállításának 
megnyitása előtt a történetírás, pontosabban a történelem 
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bemutatásának lehetőségeivel és feladataival foglalkozott.5 
A téma magában foglalja a magyar történelem periodizáció-
ját, Pulszky kijelentése – „Hazánk jövő történetírója nem fog-
ja kezdeni munkáját a magyarok bejövetelével” – meglepő-
nek tűnhet nem sokkal a millenniumi ünnepségek kezdete 
előtt. Arról, hogy milyennek is kellene lennie egy történetírói 
munkának, így fogalmazott: „A jelen tudományosság nem 
elégszik meg többé a történtek száraz elbeszélésével, pusz-
ta krónikával, hanem kivánja ismerni a nemzet belső viszo-
nyait, házi életét, culturális fejlődését a legrégibb időktől, és 
az ország földrajzi és klimatikus viszonyainak befolyását a la-
kókra, melyek ezeknek jellemére hatottak; de emellett meg-
kivánja az éles kritika birálatát, a bölcsészeti felfogást s azon 
pontosságot, mely nem engedi, hogy az Írónak képzelődése 
gyenge adatok nyomán oly képet állítson előnkbe, mely a va-
lóságnak egyáltalában meg nem felel.”6 Pulszky hangsúlyoz-
ta, csak az európai történelemmel összefüggésben érdemes 
és lehetséges a magyar történelmet bemutatni, ami nem kis 
feladat, a történetírók „nem is mernek belefogni e roppant 
anyag feldolgozásába”.

¶ Ő és fia mindenesetre belefogott a magyar történelemnek az 
ábrázolásokon keresztül történő bemutatásába a Történelmi 
Képcsarnok első kiállításán, az egyre bővülő műtárgyanyag 
nyújtotta lehetőségeket kihasználva az újrarendezések során. 

¶ Az 1894-es Stefánia úti tárlat a katalógus alapján jól rekonst-
ruálható.7 Az első terem – hűen a Pulszky-féle történelem-
felfogáshoz – Szent István trónra lépésével kezdődött, az Ár-
pád- s a vegyes házbeli uralkodók korszaka (1000–1526) címet 
viselte. Rögtön egy szokatlan és mindmáig ismeretlen Szent 
István-képmással jelenítette meg az uralkodót, az olajjal fára 
festett portrét a katalógus 15–16. századiként írja le, de a stí-
lusjegyek alapján elképzelhető, hogy ennél valamivel későb-
bi. Pulszkyék jól tudták, hogy az ismert történelmi személyi-
ségek ábrázolásai hosszú időre meghatározzák a közönség 
(és a történészek) róluk alkotott képét. Jó példa erre a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 19. századi állandó kiállításán szinte 
az egész évszázadban látható I. Mátyás-portré – a bécsújhelyi 
adománykép egy változata, a páncélos, vörös palástos, rövid, 
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Pfaff Ferenc (1851–1913): Az 1885. évi Országos Kiállítás Műcsarnoka. Az oldalhomlokzat terve



192

ha nem állt 
rendelkezésre 
közel egykorú 

és hiteles portré, 
akkor fordultak 

a grafikákhoz, 
érmekhez, 

szobrokhoz, ha ilyen 
sem adódott,  

a korszak 
jó művészei 
készítettek 

másolatokat  
a fontos és jól ismert 

eredeti művekről

göndör hajú, babérkoszorús uralkodói mellkép, amely ez idő-
szak alatt meghatározta a közönség Mátyásról alkotott képét. 
A 20. században, egészen pontosan 1930-tól a Lord Rotherme-
re által adományozott, a budai várpalotában bemutatott And-
rea Mantegna-másolat vált közismertté, olyannyira meghatá-
rozva az elmúlt század Mátyás-képét, hogy amikor a másikat 
a 21. század elején egy kiállításon láthatta a közönség, állandó 
volt a felzúdulás, hogy az nem is a királyt ábrázolja.

¶ Fontos volt tehát, hogy történelmi nagyjainkat milyen képek-
kel illusztrálta a Történelmi Képcsarnok kiállítása. A Szent 
István-portré a lehetőség szerinti hitelességre és az egykorú 
vagy az ábrázolt korához minél közelebbi korból származó 
emlékek használatára való törekvés példája. Ennek a célkitű-
zésnek a korai évszázadokban viszonylag nehéz volt megfe-
lelni, később ez egyre könnyebbé vált, amivel egyidejűleg az 
ábrázolások minősége is fontos érték és szempont lett.

¶ Ennek a kiállításnak minden termében akadt nem egy olyan 
mű, amely különlegesnek bizonyult ikonográfiai szempont-
ból vagy éppen proveniencia tekintetében – ilyen a Bánffy 
Dénesné által 1860-ban a Nemzeti Múzeumnak ajándéko-
zott, III. Andrást és anyját, Thomasina Morosinit ábrázoló, 17. 
századiként meghatározott olajkép például. Ha nem állt ren-
delkezésre közel egykorú és hiteles portré, akkor fordultak a 
grafikákhoz, érmekhez, szobrokhoz, ha ilyen sem adódott, a 
korszak jó művészei készítettek másolatokat a fontos és jól 
ismert eredeti művekről. Ebben az első teremben tizennégy 
Mátyás-portré volt található, az ikonográfiai típus változásai 
jól nyomon követhetők segítségükkel. 

¶ A második terem, csakúgy, mint a továbbiak, a másolatok mel-
lett jó néhány olyan művet tartalmaz, amelyek azóta a tör-
ténelemkönyvek, illetve történeti szakpublikációk állandó 
illusztrációivá váltak. Ilyen például Illésházy Gáspár ravatal-
képe, Nagy Szulejmán portréja, amelyet Rózsa György Tizia-
no egy követője művének tartott.8 De itt láthatta a közönség 
az egykori Jankovich-gyűjtemény egyik prominens darabját, 
amely az 1894-es katalógusban Magyar követség a kijevi nagy-
fejedelemnél címmel szerepel, s amelynek helyszínét szintén 
Rózsa György határozta meg a Kreml Gyémánt Palotájaként, 
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azóta azonban már lengyel követjárásként is említette a szak-
irodalom.9

¶ A kiállítás termeinek más művei is alapillusztrációk lettek, 
nemcsak az iskolai oktatás különböző szintjei számára, meg-
határozva a magyar történelem fontos személyiségeinek ké-
peit, hanem a történettudomány és a művészettörténet szá-
mára a folyamatos kutatás, az esetleges azonosítás vagy 
annak pontosítása lehetőségeit kínálták. Különösen igaz volt 
ez olyan esetekben, amikor csak az az egy portré vagy ábrá-
zolás állt rendelkezésre, amelyet a képcsarnok gyűjteménye 
őrzött. Így lettek például Lorántffy Zsuzsanna, Kemény János 
erdélyi fejedelem, Zrínyi Ilona egykorú képmásai az egye-
düli felhasználható ábrázolássá róluk. De így volt ez az ese-
mények esetében is, jó példa erre a IV. teremben bemutatott 
nagyméretű olajkép, amelyen Zrínyi Péter, Nádasdy Ferenc és 
Frangepán Kristóf portréi alatt kivégzésük jelenetét láthatjuk. 
Előfordult azonban az is, hogy bár több ábrázolás is létezett, 
valamiért egy vált állandóan használttá, erre épp a fentebb 
említett, a kolozsvári múzeum letéteként kiállított festmény 
jó példa: jóllehet az összeesküvés és kivégzés történetét szá-
mos megrendelt grafikai sorozat örökítette meg, közöttük az 
antwerpeni születésű Cornelis Meyssens (1640–1673) rézkarc 
sorozata, amelynek tizenkét darabját festményváltozatban is 
őrzi a Történelmi Képcsarnok, s amely közvetlen forrása lett 
Madarász Viktor későbbi, jól ismert kompozíciójának, mégis 
a kolozsvári képet használták folyamatosan (ma is ez látható 
a Magyar Nemzeti Múzeum immár több mint két évtizede álló 
állandó történeti kiállításán).

¶ Bár a IX. terem viselte A jelen kor címet, lényegében már a VIII. 
is a közelmúlt nagyjainak körképe volt, nem is elsősorban 
uralkodókat és politikusokat, inkább a kultúrtörténet jele-
seit bemutatva. A jelenkori terem első képe rögtön a legér-
dekesebbek közül való, Napoleon Iłłakowicz (1811–1861) len-
gyel festő 1853-ban, Londonban készített Kossuth-portréja. 
Megfestésének történetéről a katalógus Kossuth nem sokkal 
halála előtt, 1893. október 22-én Pulszky Ferenchez írott le-
velét idézi,10 a művész nevét azonban rosszul írták, az áthú-
zott lengyel ł betűket t betűknek olvasva. A kép ma is szerepel  
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a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán, a művész nevének 
pontos közlése nélkül.

¶ A második jelenkori terem, vagyis a X. is művészek és közéle-
ti személyiségek portréinak terme, itt volt kiállítva Zichy Mi-
hály Erzsébet királynét Deák Ferenc ravatalánál ábrázoló ha-
talmas vászna (ma a gödöllői Királyi Kastély állandó tárlatán 
látható). A királypavilon Habsburg-galériája zárta az állandó 
kiállítást.

¶ Már 1895. szeptember elsejére ki kellett azonban a városlige-
ti csarnok helyiségeit üríteni az ezredéves kiállítás miatt, s a 
műtárgyanyag először a Széchenyi utcai raktárba, majd még 
ugyanabban az évben a Magyar Tudományos Akadémia pa-
lotájának harmadik emeletére került, ahol a később felépült 
Szépművészeti Múzeumba költöztetett Országos Képtár egy-
kori kilenc terme lett az új bemutató helyszíne. Az itt többször 
is újrarendezett, egyre bővülő anyagú kiállítás lényegében az 
első, Pulszky-féle felépítést igyekezett követni, jóllehet ad-
digra már Pulszky Károly lemondott posztjáról.11 Az időköz-
ben jelentősen megnövekedett gyűjteményből 528 festmény 
és grafika, valamint szobor, a tárlókban pedig 604 rajz és gra-
fika, azaz összesen 1132 műtárgy volt megtekinthető az 1907. 
március elsején megnyíló kiállításon.

¶ A katalógus első kötetének bevezetőjében a rendező, Kam-
merer Ernő következő, mintegy mentegetőzésképpen hang-
zó mondatait olvashatjuk az új tárlatról: „A magyar történe-
lem és művelődéstörténet hűséges képét azonban még ne 
keressük itt. A múlt idők alakjainak, eseményeinek ábrázo-
lásánál is sokszor oly körülmények voltak irányadók, a me-
lyek sem történetiek, sem művésziek. Ezért a kiállított soro-
zatok között alapvető történeti tények és vezető egyéniségek 
képeit nem egyszer hiába keressük, mert az elmúlt zivataros 
idők még kevésbé adtak alkalmat az események és ezek sze-
replői igazságos feltüntetésére, mint napjaink, a melyekben 
a sokféle könnyű és új ábrázolási mód dacára az események 
megörökítése szintén legtöbbször csak ötletszerűen és nem 
művészi munkával történik. Várhatjuk azonban a mostani be-
rendezéstől mindenesetre azt, hogy a letűnt korszakok isme-
rői, a múlt idők nagyjainak utódai észre fogják venni, mennyi 
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a hézag, mennyi a bántó igazságtalanság, és közre fognak mű-
ködni abban, hogy a korkép teljessége szempontjából szük-
séges ábrázolások ide juthassanak és itt szolgálhassák, kellő 
környezetben a történeti igazságot.”12 Két fontos szempont 
tűnik ki az idézett szövegből: az egyik, hogy továbbra is ki-
emelt jelentőségű maradt a Pulszkyék által hangsúlyozott hi-
telesség, a másik pedig a törekvés arra, hogy a hiányokat pó-
tolják, ami a szerző szerint sem volt könnyű feladat, hiszen a 
kortársak vagy nem azt tartották megörökítendőnek, amit a 
késői századokban ilyennek gondoltak, vagy pedig egész egy-
szerűen nem volt mód, lehetőség a megörökítésre.

¶ Ha a katalógus alapján rekonstruáljuk a kiállítást, rögtön kide-
rül, a hitelesség jelentősége valójában csökkent. A tárlat szin-
te kizárólag kortárs tárgyakkal bővült, elsősorban a magyar 
történelem korai évszázadait bemutató termekben. Az első-
ben például ott szerepel még a korábbi kiállításról a 16. szá-
zadinak datált Szent István-portré, mellette azonban feltűnik 
Roskovics Ignác sorozata, amelynek másolatai a budai kirá-
lyi palota Szent István Termét díszítették – a két triptichon 
a keresztény vallás hirdetéséről és a koronázásról, valamint 
az Árpád-házi uralkodóképmások. A másolatok készíttetése 
is folytatódott, a legérdekesebb közülük a Nagybányán nem 
sokkal korábban letelepedő, a Hollósy-körrel a művésztele-
pet létrehozó Réti István kópiája Bernhard Strigelnek a bé-
csi Kunsthistorishes Museumban őrzött, I. Miksa császárt és 
családját ábrázoló képéről. Az első három teremben túlnyo-
mórészt portrék szerepeltek, viszont itt tűnt fel az első kiállí-
tott viseletkép, egy 18. századi olajfestmény. Johann Ledentu 
(1602–1654) meglehetősen sérülékeny, részletgazdag, finom 
várlátkép tusrajzsorozata is megtekinthető volt, utoljára kiál-
lítva ily módon teljességében. Kétségtelenül a műfaji és tech-
nikai változatosság javára szolgált ez az új válogatás. 

¶ A hatodik terem művészportré, illetve művészönarckép anyaga 
is újdonság, közöttük eredetiekkel és másolatokkal egyaránt. 
A hetedik terem hírességek sorozata jórészt a Nemzeti Mú-
zeumból került ide, kisebb részben ajándékozás eredménye-
képpen. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc témá-
jának szentelt nyolcadik terem főképp grafikákat és rajzokat 
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elhelyezett lapok  
a lehető legteljesebb 

mértékben 
kiegészítsék, 

bővítsék, tovább 
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sorakoztatott fel, a kilencedik terembeli kortársak galériájába 
pedig beleolvadt a korábbi Habsburg Terem anyaga.

¶ A kiállítás grafikai részéhez külön katalóguskötet készült.13 
A benne felsorolt művek jól érzékeltették azt a törekvést, 
hogy ezek a jórészt tárlókban elhelyezett lapok a lehető leg-
teljesebb mértékben kiegészítsék, bővítsék, tovább értelmez-
zék a falakon elhelyezett műveket. A grafikákat a Széchenyi 
könyvtár eredeti, alapításkori gyűjteményéből válogatták, ily 
módon a Nemzeti Múzeum története legkorábbi időszakának 
is dokumentumai.

¶ A bemutatott válogatást ideiglenesként jellemezte Kamme-
rer Ernő, kifejezve azt a szándékot, hogy időről időre újabb 
anyagot tárnak a közönség elé, amit indokolt a grafika és 
rajz műfajának sérülékenysége is. Egyúttal utalt a válogatás 
szempontjaira és nehézségeire is: „mivel a XVI-ik század óta 
Európa figyelme azon küzdelemre irányult, amely a török ha-
talom ellen leginkább hazánk területén folyt, a magyarorszá-
gi helyek, események, az itt szerepelt egyéniségekre vonatko-
zó ábrázolások száma óriási nagy. A rajzolás, sokszorosítás 
azonban legtöbbször idegenek munkája volt, mert a békés 
foglalkozások feltételei itt legtöbbször hiányoztak. Azért 
nagy kritikával kell az ábrázolásokat fogadnunk, hogy felis-
merjük, mi az, ami a hely színén lelkiismeretes munkával ké-
szült és mit hozott létre a napi szükségletet és kíváncsiságot 
kielégíteni akaró üzleti érdek.”14 

¶ Időközben az első világháború idején bezárt a gyűjtemény, 
amely már szervezetileg a Szépművészeti Múzeumhoz tar-
tozott, a raktárhelyiségek és a munkatársak munkaszobái  
a Szépművészeti Múzeumban voltak.

¶ Az állandó kiállítás újrarendezése sokrétű feladat volt. Pet-
rovics ismét megfogalmazta az alapítók célját: „elsősorban 
a magyar nemzeti élet kiválóságainak képmásai foglalnak 
ezuttal helyet. A nélkül persze, hogy gyűjteményünk teljes 
és rendszeres sorozata lenne a legkiválóbbak képmásainak. 
Sokan hiányzanak a legjobbak közül, másrészt sokan van-
nak jelen a szerényebbekből. Nem tervszerű Pantheon-ja je-
leseinknek a Történelmi Képcsarnok; inkább festett, rajzolt 
és metszett történelmi okmányoknak gyűjteménye, amelyek 
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azonban mégsem puszta történelmi adalékok szemünkben.” 
Hozzátett azonban még egy olyan megjegyzést, amely szerint 
az alapításkori szándékokkal ellentétes törekvések is megje-
lentek: „A gyűjtemény hatásának emelésére szükségesnek 
véltük szaporítani azoknak a műveknek a számát, amelyek 
történeti érdekességükön felül művészi hatásukkal is vonz-
zák a nézőt. Több ilyen művet hoztunk át tehát a Szépművé-
szeti Múzeumból.” 

¶ A bevezető szövegéből ismét idézhetünk olyan passzust Petro-
vics Elektől, amely rokon a Pulszky-féle alapítóeszmékkel: 
„A kiállított ábrázolások megválogatásában különös gon-
dunk volt a történelmi hitelre. Csak egykorú ábrázolásokat ál-
lítottunk ki, vagy pedig olyanokat, amelyekről feltehető, hogy 
szerzőjük még eleven hagyományokra támaszkodott. Ettől az 
elvtől csak egyes kivételes daraboknál tértünk el, aminő pl. 
Krafft Péternek Zrínyi kirohanását ábrázoló nagy festménye, 
melyet a régi megszokás és kegyelet jogcímén hagytunk meg 
a gyűjteményben.” Tanulságos, hogy az egykor országos gyűj-
tés és hazafias felbuzdulás eredményeként a Nemzeti Mú-
zeum Képtárába kerülő, mindenki által megcsodált művet 
1922-re már csak a kegyelet és a megszokás tartotta a Törté-
nelmi Képcsarnok állandó kiállításán. A rendezés munkáját 
Felvinczi Takács Zoltán végezte, mint ahogy a katalógus szer-
kesztése is az ő munkája volt.

¶ Összesen 748 műtárgyat állítottak ki a kilenc teremben, sok 
olyan műtárgy lett bemutatva, amely az alapítás óta keletke-
zett, másolatok elsősorban, vagy Mednyánszky László, Dörre 
Tivadar, Cserna Károly Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben kötetei számára készített, fametszetben sokszoro-
sított eredeti akvarelljei. Az eddigi kiállításokon megszokott 
szigorú időrend betartása sem volt mindig következetes.

¶ 1934-ben törvény döntött arról, hogy a Történelmi Képcsarnok 
szervezetileg visszakerül a Szépművészeti Múzeumból a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumba, s ekkor került napirendre a műtár-
gyak visszajuttatása annak épületébe. Jóllehet Pulszky Károly 
a képcsarnok tervezetének kidolgozásakor „a magyar cultur-
fejlődés hiteles forrását” akarta megteremteni, egy „musée 
historique”- ot, ami valójában nem a Történelmi Képcsarnok, 
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hanem az azt 1934-ben visszafogadó anyaintézmény, a Nem-
zeti Múzeum lett később. 

¶ Szokatlannak tűnhet, hogy a magyar történelem bemutatásá-
ra létrejött egy ilyen intézmény, több mint fél évszázadon át 
látogathatóan – hol maradt ugyanakkor a duális állam má-
sik felének „történelmi képcsarnoka”? A tiroli Ambras kas-
télyának portrégalériája egy jóval korábbi példa, amely ural-
kodói magángyűjteményként jött létre, más célokkal, más 
módon, mint a magyar Történelmi Képcsarnok. Az ambra-
si portrégaléria több mint kétszáz művet tartalmaz, egyebek 
között Lucas Cranach, Tiziano, Anthonis van Dyck, Diego Ve-
lázquez alkotásait. A Habsburgok kiterjedt családi és politi-
kai kapcsolatainak köszönhetően nagyon változatos a képek 
sora, hiszen az európai történelmet évszázadokon át befolyá-
soló családról van szó. Ennyi azonban, nem több. Egy kivé-
teles uralkodói portrégaléria, kivételes művészek műveivel.  
Az, amit a Történelmi Képcsarnok gyűjteménye és kiállításai 
jelentettek, hiányzik itt, érthető módon. A birodalomnak elég 
volt múltja felidézésére uralkodóinak képmása. 

¶ Egy másik intézmény, az 1856-ban megnyílt, magát a világ első 
portrégalériájának nevező londoni National Portrait Gal-
lery viszont számos hasonlóságot mutat a Történelmi Kép-
csarnokkal összevetve. Alapítói, Earl of Stanhope, Thomas 
Babington Macaulay történész, politikus és Thomas Carlyle  
filozófus, történész – egy főrangú parlamenti képviselő mel-
lett két szakember. Az alapítás célja csaknem szóról szóra 
megegyezett az itthoni intézményével. Az sem meglepő, hogy 
az új gyűjtemény első műtárgya az egyik alapító, Lord Elles-
mere által adományozott Shakespeare-képmás volt. A gyűjte-
mény épp a magyar millennium évében, 1896-ban nyílt meg 
végleges épületében, kezdetben mindössze heti kétnapi nyit-
vatartással, hatpennys belépődíjjal – és az első hat hónapban 
169 ezer látogatóval. 1917-től fotográfiákat is gyűjtött a Natio-
nal Portrait Gallery, amelynek mai gyűjteménye arányaiban 
és mennyiségében nem nagyon tér el a hazai intézményétől 
– egy lényeges különbséggel a gyűjtés elveiben, amennyi-
ben még élő személyiségek portréit is gyűjtik. Az intézmény 
ma is a legfontosabbak közé tartozik, folyamatosan bővülő 



A londoni National Portrait Gallery



200

a Smithsonian 
National Portrait 

Gallery-jének 
alapításáról 1962-
ben, alig több mint 

fél évszázada 
döntött az amerikai 

kongresszus

„költőket  
és elnököket, 

látnokokat  
és gonosztevőket, 

színészeket  
és aktivistákat 

egyaránt bemutat, 
akiknek élete és 
tevékenysége az 

amerikai nemzeti 
identitást formálta”

miért nem 
tekinthetők meg 

a gyűjteményben 
őrzött műtárgyak 

állandó kiállításon 
immár csaknem hét 

évtizede?

miért nem 
számítanak ma már 

Pulszkyék eszméi, 
miért nem fontosak 

elképzeléseik, 
amelyek most is 

érvényesek?

kollekcióval, hatalmas látogatottsággal, időről időre változó 
állandó, és rendszeres időszaki kiállításokkal. A nemzeti tör-
ténelem iránti érdeklődés támogatása és fenntartása fontos 
Nagy-Britannia számára. 

¶ Egy újkori születésű nemzet számára csak a 20. század hat-
vanas éveiben jött el az idő a nemzeti történelmi képcsar-
nok létrehozására: a Smithsonian National Portrait Gallery- 
jének alapításáról 1962-ben, alig több mint fél évszázada dön-
tött az amerikai kongresszus. Küldetése „olyan férfiak és nők 
arcképeinek gyűjtése és mutatása, akik jelentősen hozzájárul-
tak az Egyesült Államok és népe történetéhez, fejlődéséhez 
és kultúrájához”. Amerika „sokrétű és folyton változó” törté-
netének elmeséléséhez a vizuális és előadó-művészetek, va-
lamint a „new media” nyújt eszközöket, a National Portrait 
Gallery „költőket és elnököket, látnokokat és gonosztevőket, 
színészeket és aktivistákat egyaránt bemutat, akiknek éle-
te és tevékenysége az amerikai nemzeti identitást formálta”.  
Az intézmény – hasonlóan londoni társához – évente indít 
portrékészítői pályázatot. (A magyar Történelmi Képcsarnok 
történetében 1851 volt az utolsó dátum, amikor efféle pályázat 
vagy inkább felhívás megjelent az akkori igazgatótól, felkér-
ve a művészeket önarcképeiknek és egyéb műveiknek a gyűj-
temény számára történő adományozására.) 

¶ Miért nem fontos egy, a saját nemzeti múltját deklaráltan ki-
emelt jelentőségűnek tartó, arra gyakran hivatkozó ország 
számára egy olyan, méreteiben és minőségében, értékében 
egyaránt egyedülálló gyűjtemény önálló és állandó bemu-
tatása, mint a Történelmi Képcsarnok? Miért nem tekinthe-
tők meg a gyűjteményben őrzött műtárgyak állandó kiállítá-
son immár csaknem hét évtizede? (A Nemzeti Múzeum több 
mint két évtizede megrendezett állandó kiállításán a gyűj-
temény elenyésző hányada látható csak.) Miért nem számí-
tanak ma már Pulszkyék eszméi, miért nem fontosak elkép-
zeléseik, amelyek most is érvényesek, összehasonlítva akár 
a majdnem egyidejűleg létrejött, akár a legújabbkori alapí-
tású társintézmények küldetésnyilatkozataival? Talán mert 
Magyarországon a „minden használat és manipuláció ellen 
védtelen emlékezet” fontosabb, mint a „történelem, amely 



Nam June Paik: Electronic superhighway, installáció. 1995. Washington, National Portrait Gallery
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mindig problematikus és tökéletlen rekonstrukciója annak, 
ami már nincs”.15

¶ Felvetődik tehát a kérdés, kell-e itt Kelet-Közép-Európában 
nemzeti történelmi képcsarnok, kell-e önálló bemutatása a 
gyűjteménynek? Ha igen, miért? Milyen legyen? Az angliai 
tradicionális show vagy történelemoktatási segédeszköz ne-
tán? A nemzeti identitás ébren tartója, a nemzeti nagyság  
illusztrációja? Vagy valami más…

¶ A jelenlegi helyén a gyűjtemény, bár nem látható állandó ki-
állításon, de egy olyan épületben őrzik, amely maga is egy 
nemzeti panteon megteremtése szándékával jött létre.16 Sa-
játos módon a magyarországi nemzeti panteon, a nemzet 
legnagyobbjainak emlékhelye egy múzeum formájában va-
lósult meg, más országokban azonban – a párizsi Panthéon,  
a St. Genevieve-templom mintájára – templomokban, te-
metkezési helyként. Portugália, valamint néhány latin-ame-
rikai ország (Paraguay, Venezuela például) követte ezt a pél-
dát, de még a Központi Bizottság és a minisztertanács által 
támogatott projektként a Szovjetunió is tervezte egy nemze-
ti panteon létrehozását 1953-ban, Sztálin halálát követően.17 
Magyarországon a két világháború között a szegedi Nemze-
ti Emlékcsarnok ötlete volt hasonló ezekhez, amely szabad-
tériszobor-, illetve dombormű-galériaként állított emléket a 
nemzeti szellemi nagyságoknak. Nem véletlen, hogy a gon-
dolat Klebelsberg Kuno kultuszminisztertől származott, és 
szegedi városátalakítási tervének része volt a Templom tér 
árkádsorának ilyen módon történő felhasználása. A szobor-
csarnok első darabjai pedig épp a Történelmi Képcsarnokból  
származtak.18

¶ Milyen 21. századi minták léteznek egy nemzeti portrégalériá-
hoz, követhetők-e ezek? A kicsit több mint fél évszázada létre-
hozott amerikai intézmény mai formájában nagyon hasonlít 
egy még újabb, 1992-ben magánvállalkozásból alapított nem-
zeti történelmi képcsarnokhoz: a lényegében kortárs alapí-
tású ausztrál Nemzeti Portrégaléria19 folyamatosan növek-
vő gyűjteménye, milliós látogatottságú állandó és időszaki 
kiállításai az intézmény vezetése szerint igazolják létrehozá-
sának szükségességét, és washingtoni társához hasonlóan, 
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akiket bemutatnak, azok a nemzeti történelem egészét je-
lenítik meg, annak olyan szereplőit, akik inspiráló, felsza-
badító, ösztönző vagy éppen megdöbbentő példái az ország 
történetének, akiknek sorsa segíti a történelem megtapasz-
talását, átélését, és életüket megismerve a sajátjukét is job-
ban megértik a látogatók. A küldetésük megfogalmazása 
egy korszerű, 21. századi nemzeti portrégaléria feladatát, cél-
ját határozza meg: az ausztrál nép és nemzet megértésének 
és értékelésének előre mozdítása, az ausztrál önazonosság, 
történelem, kultúra, alkotóerő és sokféleség portrékkal tör-
ténő bemutatása. A hagyományos ismertetés mellett a leg-
változatosabb eszközökkel és módokon igyekeznek a közön-
ség számára a gyűjteményt elérhetővé és megérthetővé tenni, 
az egyik legérdekesebb és legvonzóbb ezek közül a történet-
mesélés. A portrétörténetek videó, multimédia és audio - 
vizuális eszközök által prezentálják a műveket és szereplőiket.  
Ezek a maximum ötperces komplex történetek a kép vagy 
szobor, sőt fotográfia helyett a saját eszközeik által jeleníte-
nek meg a látogató számára életutakat, kiemelkedő jelentő-
ségű politikusok, tudósok, művészek történeteit. Ami a gyűj-
teménygyarapítást illeti, az alapító okirat egyetlen kikötése, 
hogy a vásárolt vagy adományozott alkotás ismert és megne-
vezhető személyt ábrázoljon, aki akár születése vagy tevékeny-
sége révén ausztrálnak tekinthető, és aki saját területén ki- 
emelkedik.

¶ Kanada nemzeti történelmi képcsarnoka még nem is létezik 
önálló formában, de az ország létének százötvenedik évfor-
dulója sokak szerint kiváló alkalom a megszületésére. Ahogy 
az erről író szerzők megfogalmazták, egy mai portrégaléria 
nem merev pózban ülő, díszöltözéket viselő embereket be-
mutató formális képek sora. Épp a londoni, washingtoni és 
canberrai példákra utalva a modern technológia által irá-
nyított interaktív és innovatív kiállítást tartanak szükséges-
nek, hogy a látogatók – szakemberek és érdeklődők egyaránt 
– megismerjék az ország történetét, a helyszínen és online 
egyaránt. Mert hiszen mit jelent egy képmás, teszik fel a kér-
dést. Történetet. Az ország történetét, azoknak a történe-
tét, akik formálták a múltat és építik a jövőt, legyenek akár 
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őslakosok, korai telepesek, feltalálók, sportolók, aktivisták 
és művészek, hogy a gyűjtemény egyszerre nyújthassa Ka-
nada múltját, jelenét és jövőjét. Azt a sokféleséget, amely az 
ország lakóinak nemzeti identitását adja. Semmi sem pótol-
hatja a portrét, ennek igazolására említik a selfie hihetetlen 
népszerűségét, amely arcot rendel az élményeinkhez. A ka-
nadai gyűjteményekben több mint húszezer portrét őriznek, 
amelyek legnagyobb része ismeretlen a kanadaiak számára, 
akiknek a felmérések szerint kétharmada szükségesnek tart-
ja a nemzeti portrégaléria létrejöttét.

¶ Milyen lehet mindezek ismeretében a Történelmi Képcsarnok 
korszerű bemutatása? Először is látható, elérhető; állandó és 
időszaki kiállítások formájában, élő, interaktív honlappal, 
folyamatosan továbbfejlesztett múzeumpedagógiai prog-
rammal, teljes és bárki számára használható gyűjteményi 
adatbázissal. Az állandó kiállítás – függetlenül attól, hogy 
már létező vagy esetleg újonnan emelt épületben kapna he-
lyet – inkább „fél-állandó” legyen, időről időre újrarendezett 
részekkel, új szempontok felvetésével az évtizedekre kiállí-
tásba börtönzött művek helyett. Egy élő, folyamatosan bő-
vülő gyűjtemény, amely adományok, vásárlások, pályázatok, 
ösztöndíjak és felkérések révén kortárs anyaggal gyarapodik 
folyamatosan. Az állandó kiállítás reflektáljon az intézmény 
történetére, alapítóira, arra a tényre, hogy a történettudomá-
nyi kutatások, sőt a politikai változások mennyiben segítet-
ték vagy éppen akadályozták a gyűjtemény bemutatását, ér-
tékelését. És ahogy az amerikai vagy ausztrál intézmények 
küldetésüknek tartják, a Történelmi Képcsarnok állandó ki-
állítása, küldetése hasonlóképpen nem a változó politikai 
rendszerek által preferált „hősök” bemutatása, hanem az ön-
azonosság, történelem, kultúra, alkotóerő és sokféleség port-
rékkal történő megjelenítése legyen. A „valódi érdemnek,  
’s nem a’ hatalom-’ s a’ népittasságtul felemeltnek megju-
talmaztatása” – ahogy Széchenyi István 1843-ban Üdvleldé- 
jében megfogalmazta.20 Annak az érdemnek, amely a fen-
tebb említett országokban hosszú ideje nemzeti közmegegye-
zés tárgya, aminek valódiságáért Magyarországon nemcsak  
Széchenyinek kellett aggódnia 175 éve.
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