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A Magyar Nemzeti 
Galéria kiállításának 

rajzaiból: 
1. A kassai dóm, Háry 

Gyula rajza, 1895 körül
2. A Stefánia út 

a Városligetben, Vágó Pál 
rajza, 1890 körül

3, A nagy-szabosi papír-
gyár gépterme, Háry, 

1895
4. Piaci kávémérés 

Szolnokon, 
Deák Ébner Lajos, 1885

5. Félegyházi 
szélmalmok, báró 

Mednyánszky László 
rajza, 1890 körül

6. Bácskai szerb me-
nyecske, Roskovics Ignác 

rajza, 1890 körül
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PRO FUTURO

Összetartozunk
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 

és képben című, a XIX. század végén 
és a századfordulón megjelent kiad-

ványsorozat illusztrációi közül mutat be közel 
hatvan alkotást a Magyar Nemzeti Galéria ki-
állítása a nemzeti összetartozás éve alkalmá-
ból. A különleges kamarakiállítás, amelynek 
kurátora Hessky Orsolya, a Budavári Palotában 
2021. január 17-éig látogatható.

Az 1886 és 1901 között megjelent huszon-
egy kötetes munka a magyar könyvkiadás 
egyik legnagyobb szabású vállalkozása volt. 
A kötetekhez szánt, jobbára tájképeket, törté-
nelmi helyszíneket, népszokásokat, népvise-
leteket bemutató rajzok a legnevesebb festők, 
illetve a legkiválóbb rajzolók munkái. A zö-
mében tussal, ceruzával, temperával készített 
illusztrációk eddig csupán elvétve szerepeltek 
kiállításokon.

Az Összetartozunk című kiállítás a magyar 
illusztrátorok által készített legszebb rajzokból 
válogat; a műveket tematikus, tájegységek sze-
rinti csoportosításban láthatja a közönség. A ki-
állított művek között van többek között Nádler 
Róbert A budai Dunasor a várkerti épületekkel 
című műve a Várkert Bazár korabeli ábrázo-
lásával, Háry Gyula rajzai Kassa utcáiról és 
dómjáról, valamint Rozsnyóról, Mednyánszky 
László munkája Kiskunfélegyháza vidékéről.

A monumentális kiadvány Habsburg Ru-
dolf trónörökös kezdeményezésére jött létre,  
a Monarchia népeinek megismertetése volt 
a célja. Rudolf elképzeléseinek megfelelően 
a kiadvány két nyelven jelent meg, bécsi és 
budapesti szerkesztőséggel. A budapesti mun-
kálatokat Jókai Mór irányította. Ugyanígy két 
külön nyomda állt fel az illusztrációk elkészí-
tésére is. A trónörökös könyvének is nevezett 
füzetek 1885 és 1902 között kéthetente jelentek 
meg. Később tájegységek szerint kötetekbe 
rendezték őket, s az utókor is ebben a formájá-
ban ismerte meg a művet. A Bécsben 1902-ben 
megjelent utolsó három kötet magyar kiadására 
már nem került sor.

A XIX. században népszerűek voltak az et-
nográfiai témájú enciklopédikus kiadványok, 
Rudolf is ezek tartalmi mintájára szándéko-
zott kialakítani a sorozatot. Emellett azonban 
a koncepció a trónörökös politikai nézeteit is 
tükrözte: a Monarchia hatalmas konglomerátu-
mának valamennyi nemzetiségét a teljes körű 
– történelmi, gazdasági, néprajzi, kulturális 
– megismertetésük révén egyenrangú „alkotó-
elemként” kívánta láttatni. Ezért az írásokban 

korának legismertebb tudósait szólaltatta meg, 
az illusztrációk elkészítésében a korszak szinte 
valamennyi osztrák, magyar és más nemzeti-
ségű művésze részt vett.

Az illusztrációkra szóló megbízások kiosz-
tásával, válogatásával és megítélésével külön 
szerkesztőbizottság foglalkozott mindkét hely-
színen. A magyar bizottság elnöke Keleti Gusz-
táv festőművész volt. A magyar részről több 
mint ezerhatszáz rajz kivitelezésében a korszak 
számos ismert művésze részt vett. Csupán né-
hány név a munkatársak közül: Barabás Mik-
lós, Zichy Mihály, Benczúr Gyula, Deák-Ébner 
Lajos, Feszty Árpád, Gyárfás Jenő, Székely 
Bertalan, Spányi Béla, Wagner Sándor. A meg-
bízások számának eloszlása nem egyenletes, 
de ez inkább annak tudható be, hogy igyekez-
tek minél több nevet mozgósítani, akár csak 
néhány rajz erejéig. Emellett a XIX. század 
utolsó két évtizedének művészei közül nem 
csupán a legismertebbeket hívták meg, hanem 
olyan megbízható vagy egyenesen kiemelkedő 
rajzi tudással bíró mestereket is, akik, bár fes-
tőként nem tartoztak az élvonalba, a korszak 
nagyszámú, reprezentatív albumainak illuszt-
rátoraiként profi rajzolónak számítottak, mint 
például Háry Gyula, Dörre Tivadar, Rauscher 
Lajos, Nádler Róbert. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia romantikus utánérzésektől mentes 
ábrázolásai az eredeti szándéknak megfelelően 
a szövegek egyenrangú kiegészítői. A rajzok 
között vannak reproduktív funkciót kielégítő, 
szoborművekről, régészeti leletekről vagy akár 
uralkodóportrékról készült másolatok, ám na-
gyobb számban készültek tájképek, zsánernek 
beillő, népszokásokat megjelenítő kompozí-
ciók, népviseletet bemutató portrék, amelyek 

önálló rajzműként is megállják helyüket. E 
formájukban – rajzként – végeredményben a 
XIX. század utolsó évtizedeinek rajzművé-
szetéről adnak reprezentatív, átfogó képet. Bár 
a rajzok leszűkített technikai keretek között 
– fekete-fehérben, tussal, ceruzával, esetleg 
szépiával – készültek, a korszak rajzművésze-
tében felvetődő témáknak, stílustendenciáknak, 
kompozíciós sémáknak legváltozatosabb képét 
nyújtják.

Az összességében mintegy négyezer-öt-
száz illusztráció sokszorosításához, hosszas 
megfontolások után, a fametszés egy fajtá-
ját, a xilográfiát választották, nem pedig az 
akkor még rendkívül költséges és technika-
ilag sem a megfelelő szinten lévő fotográfi-
át. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben illusztrációi és a metszetek dúcai 
1902-ben a bécsi császári és királyi, illetve 
a magyar királyi államnyomda birtokába ke-
rültek, mivel Rudolf a teljes kiadást, „mind 
a szellemi tartalmat, mind a metszvények 
tulajdonjogait” a nyomdákra ruházta. A nem 
magyar szerkesztőségben előállított kötetek 
rajzai az Österreichische Nationalbibliothek 
Bildarchiv und Grafiksammlung részlegében 
találhatók, a dúcokról azonban nem tudnak. 
A magyarországi kötetekben szereplő rajzok 
ügyében már 1902-ben intézkedtek, ekkor a 
több mint ezerhatszáz rajzot a nyomda átadta 
a Szépművészeti Múzeumnak, ahol a Grafikai 
Gyűjteménybe és a Történelmi Képcsarnok 
gyűjteményébe kerültek. A rajzok most e gyűj-
temények jogutódainál, a magyar dúcok pedig 
a Magyar Nemzeti Múzeumban találhatók.

 (Weltler Ildikó)

A Trianon előtti Magyarország rajzban elbeszélve

A királyi palota és a Várkert épületei, 
Nádler Róbert rajza, 1890 körül



       

56

„Magyarországon és társországain, a természet 
ajándokaival gazdagon megáldott e nagy és 
szép területen vezetjük végig olvasóinkat.

Magas hegylánczolatok, mély ősrengete-
gek, szelid, halmos vidékek, suttogó tölgyesek, 
terjedelmes tavak, halakban dús és hajózha-
tó nagy folyamok, végtelen sík puszták, jól 
mívelt rónaságok, szőlővenyigével koszorúzott 
hegyoldalak, éjszaki tájak szakadékai Galiczia 
határán, délszaki pompában viruló növényzet 
a fiumei öböl partjain: mind ezt meg fogjuk itt 
látni és ismerni »irásban és képben«.

Ez a mi Magyarországunk Istentől megáldott 
ország; hegyeiben még kincsek rejtőznek, s 
szűz földjei vannak még nagy darabokban. Oly 
ország, mely a fölvirágzásnak még folyamatán 
van, s melyre nézve ma még inkább gazdasági 
forrásainak föltalálása és haszonra forditása, 
mint azoknak fáradalmas és mesterséges 
föntartása a legközelebbi föladat.

A nyugati és éjszaki jelleg, a déli hév és a keleti 
népjellem, egymásba vegyülve találkoznak itten.

Szent István koronájának birodalma termé-
szetrajzi tekintetben is nevezetes birodalom: 
különböző állatfajok s földrészünk három 
égalji növényzetei határosok itt egymással. 
Mind természeti lényegében, mind éghajlatá-
ban, mind tájképi jellegében ki van fejezve az 
átmenet a Kelet és Nyugot között.

De nemcsak a természetvizsgáló talál Ma-
gyarországnak változatokban oly annyira 
gazdag vidékein tanúlmányai számára foly-
ton új anyagot, hanem a népismertető iró is, 
ki a nép életének, fejlődésének és sajátossá-
gának tanúlmányozását tette föladatává. A 
népvándorlás utolsó hullámvetései 
rendkivül érdekes csoportozata-
it hozták itten létre a különböző 
nemzetiségeknek. A germán törzs 
nyelvi határának tőszomszédsá-
gában találjuk az éjszaki és déli 
szlávokat hegyeken és rónákon; 
keleten a románokat; magok a ma-
gyarok az ország szivében teleped-
tek le, csaknem kizárólag a rónákat 
szállva meg, kivéve egy törzset, 
a székelyt, mely egy osztatlan tö-
megben az ország keleti határát 
választotta lakóföldének; németek 
a hegyes vidékeken s elszórtan a 
síkságokon is laknak; e főbb nép-

törzseken kivül vannak még ruthének, örmé-
nyek, bolgárok, és czigányok is.

Ime mind ezen népfajokat föl fogjuk keresni 
a magok lakóhelyén; meg fogunk ismerkedni 
szokásaikkal és viseleteikkel, a jelenre úgy, 
mint a multra tekintve; meg fogunk ismerkedni 
történeteikkel és kifejlődésükkel; látni fogjuk 
őket előhaladásukban és mívelődésükben; egy 
szóval meg fogjuk ismerni egész életét és lé-
nyét a népnek, a hogy keletkezett s a hogy az 
általa lakott földhöz alkalmazkodott.

Annyi jó és balszerencse után, annyi viszon-
tagságok változásain keresztül, annyi véres 
harcz multán, egy ezer éves küzdelem végén 
ma is ugyanazon haza földén élnek a magya-
rok, melyet egykor Árpád vezérlete alatt elfog-
laltak, s Szent István koronájának a természet 
által oly dúsan megáldott országaiban gazdag 
közmívelődési életet, eleven előhaladást s 
gyors fölvirágzást tudtak magoknak teremteni 
a magyar állam népei. És midőn ma a kelő nap 
Erdély határhegyei közül kiemelkedik, s ifjító 
sugaraival bearanyozza a gyönyörű rónákat, a 
ragyogó folyókat, a bujazöld mezőket, a szép 
városokat s a sötét erdőket: akkor egy olyan 
országot üdvözöl, mely magát eseményekben 
gazdag, hosszú történelem után a fölvirágzás és 
biztos gyarapodás boldog korszakához küzdte 
fel, – a mi szép Magyarországunkat.”

*
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és kép-
ben című nagyszabású, huszonegy kötetből álló 

könyvsorozat első kötetét Rudolf trónörökös 
1885. december 1-jén nyújtotta át apjának, Fe-
renc József osztrák császárnak és magyar király-
nak. A munka előkészületei 1884-ben kezdődtek 
meg, amikor is a trónörökös márciusban emlék-
irattal fordult édesapjához, amely ezekkel a sza-
vakkal kezdődött (mai helyesírással – a szerk.): 

„Felség! Az Osztrák–Magyar Monarchia, 
bár van néhány jó előmunkálat, még mindig 
nélkülöz egy olyan nagy néprajzi művet, mely 
a jelen tudományos búvárlat magaslatán állva, 
az annyira tökéletesült művészi ábrázoló mó-
dok segélyével hazánknak és néptörzseinek 
teljes képét érdekesen és egyszersmind tanul-
ságosan nyújtaná. Az e Monarchia határain 
belül élő népeknek tanulmányozása nemcsak 
a tudósokra nézve bír igen nagy fontossággal, 
hanem gyakorlati haszonnal is jár a hazafiság 
általános emelésére.” 

Ferenc József császár beleegyezése után a 
trónörökös 1884. március 25-én a kor ünnepelt 
magyar íróját, Jókai Mórt, valamint Joseph 
von Weilen udvari tanácsost kérte fel a sorozat 
magyar, illetve német kiadásának főszerkeszté-
sére, akik a felkérést el is fogadták. Szerkesz-
tői munkája mellett Jókai írta a Budapestről, 
illetve Debrecenről szóló részt, valamint az A 
magyar nép című fejezetet is.

Rudolf főherceg maga is tevékenyen részt vett 
a szerkesztésben, és minden szöveget elolvasott, 
s a képek nagy része is személyes jóváhagyá-
sával került be az egyes kötetekbe, mi több, a 
bevezetőn kívül ő mutatta be a kiadványban 
Bécset és környékét, a Felső-Magyarország II. 
kötete számára pedig rendelkezésre bocsátotta 
1879 őszi kárpátaljai vadászatának leírását Med-
vevadászat Munkács környékén címmel. Az első 
négy kötet anyagának elkészülte után azonban 
Rudolf trónörökös – harmincegy éves korában – 
1889. január 30-án tragikus körülmények között 
elhunyt. A sorozat szervezését ekkor özvegye, 
Stefánia belga királyi hercegnő vette át, kijelent-
ve: „A művet folytatni kell abban a szellemben, 
abban az irányban, mint Rudolf akarta”.

A magyar nyelvű kötetek a Magyar Királyi 
Államnyomdában készültek Budapesten, a né-
met kiadást a bécsi Államnyomda nyomtatta. 
A magyar kiadás terjesztését a Révai Testvérek 

Irodalmi Intézet Részvénytársaság 
vállalta, a német kiadásét Hölder 
Alfréd cs. és kir. udvari és egyetemi 
könyvkereskedő.

Az összesen háromszázkilenc-
venhat füzetben megjelent munka 
huszonegy kötetet tesz ki, ötszázhet-
venkét közleménnyel, négyezer-öt-
százhúsz rajzzal és tizenkilenc szí-
nes képmelléklettel. A szerkesztési 
munkálatok 1884-ben kezdődtek; 
a magyar kiadás első füzete 1885. 
december 1-jén látott napvilágot, az 
utolsó, a háromszázkilencvenhatodik 
füzet pedig 1901. október 1-jén.

 (Weltler)

„A mi szép 
Magyarországunk”

„Előszó Rudolf trónörökös főherczeg 
Ő császári és királyi Fenségétől”

Rudolf koronaherceg levele Jókai Mórhoz, 
1888. február 24.
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ÖSSZETARTOZUNK 
A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása 

1. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című kiadványsoro-
zat induló kötete, 1886
2. A Monarchia térképe 

3. Összetartozunk, Magyarország térképe Trianon után
4. Rudolf koronaherceg, Eugen Felix festménye, 1887 körül

5. Székely aratómunkások hazatérése, Gyárfás Jenő festménye, 1900
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Színház 
karanténban

Képes színházi beszámoló 
Cikkanyagok a 12–35. oldalon 

Fotó: Ilovszky Béla 

1. ladányi Júlia, kuna károly, 
Gáspár sándor, kerkay Rita 

(Vörösmarty Színház, Székesfehérvár) 
2. Jelenet az előadásból 

(Vígszínház, Budapest) 
3. Barta Ágnes, tóth auguszta 

(Gyulai Várszínház – Nemzeti Színház)
4. kriszta kinga, Boncsér Gergely, 

komlósi Ildikó
(Erkel Színház, Budapest)

5. szabó Erika, Ember Márk, 
szinetár Dóra, Nagy viktor 

(Thália Színház, Budapest)
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Beaumarchais: Figaro házassága

Matei Vişniec: III. Richárd betiltva

László Miklós: 
Illatszertár

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása

Szörényi Levente – Bródy János: István, a király

Márai Sándor: A kassai polgárok

Az ember 
tragédiája 2. 

6. Jelenet a darabból 
(Budaörsi Latinovits színház)

7. Bánfalvi Eszter, Nagypál Gábor, 
Mucsi zoltán 

(Szkéné Színház, Budapest)


