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Abstract

The rapid industrial progression in Europe created a new trend in the econ-
omy of the 19th century: the exhibition. Before the Great Exhibition in 1851
there were some minor and major expositions organized on regular basis in
several cities of Europe. These exhibitions had three major roles: they func-
tioned as a fair, a competition, and of course they attracted the crowd.

The Industrial Society was founded in Hungary in 1841 with the goal to
promote the development of the handicraft and manufacturing industry. For
the sake of this cause the Society planned, among others, to establish technical
institutes, to organize courses, to start a periodical, to distribute informative
publications and of course to organize industrial fairs annually. With the first
exhibition, the shaping Industrial Society intended to evaluate the actual state
of the Hungarian industry. A subcommittee of the Society lead by Lajos
Kossuth was commissioned to set up the fair. The exhibition opened on the
25th of August, 1842, in the halls of the Redoute in Pest, and closed on the
21st of September, same year. In this period of time, 14.425 visitors were cu-
rious to see the 298 products of the 213 exhibitors.

The event was a success, according to the official report of Kossuth, pub-
lished and printed in 1843. In the next years 1843, 1845, 1846 more exhi-
bitions ensued. The first fair was a groundbreaking initiative and a first step in
the development of the Hungarian exhibition practice and thus deserves spe-
cial attention.

Az 1842-es augusztusi pesti vásár idején a Redoute termeiben megnyíló
.

A néhány hónappal korábban
lat célja a hazai ipar fejlesztése, méghozzá

lépéseként az ipar állapotának felmérése volt l a
tárlatot újabbak követték. A meghonosodó különféle kisebb-nagyobb

1 . Szerk. KOSSUTH Lajos választmányi aligazgató. Pest,
Landerer és Heckenast, 1843. (a továbbiakban: KOSSUTH 1843.) 6.

2 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Csapó Csaba végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
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kiállítások végigkísérték a századot. Mi sem bizonyítja jobban a
-ban is e formát találták méltó és alkalmas

keretnek, hogy a millenniumi ünnepségek részeként az ország megmutassa
addigi minden téren elért haladását, értékeit.

Az 1842- omásának
te ervezete, tapasztalatai adtak útmutatást a hazai kiállítások
rendszeréhez. A tárlat nem választható el az

Kossuth Lajos
személye, akinek
meghatározó szerepe volt a kiállítás létrejöttében.
tagjai, Ráth Károly és Gelléri Mór a 19. század utolsó évtizedeiben és a

hasznosságáról.3
Noha a tárlat pusztán a fentiek alapján is figyelmet érdemel, egészen pontos

képet azonban aligha kaphatunk róla az eddigi
Kossuth Lajos alkotása gyanánt kuriózumként tekint rá, s a korszak
színfoltjaként festi le. Az

1942-ben az Országos
Iparegyesület felkérésére az alapítás 100. évfordulója alkalmából Tonelli

nt nem más

Száraz adatok és lélek nélküli dátumok helyett korfestés és lélekkeresés 4 Két
évtizeddel a 120. évforduló alkalmából Nyárády Gábor tollából
jelent meg egy könyv a kiállításról, amely egyben tisztelgés volt a szer

.5 nagy forrásanyag
feldolgozásával a pontos hivatkozásokat azonban sajnos készítette

3 Lásd: RÁTH KÁROLY:
országos kiállitás tervezetével. Budapest, Pesti Könyvnyomda részvény-társaság, 1881. (a
továbbiakban: RÁTH 1881.); GELLÉRI MÓR:
rendszeresitése. Budapest, Dobrowsky és Franke, 1885. (a továbbiakban: GELLÉRI 1885.); GELLÉRI
MÓR: -1892. Az Orsz.
Budapest, Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság, 1892. (a továbbiakban: GELLÉRI 1892.); GELLÉRI
MÓR: Hetven év a -1912.
Budapest, Országos Iparegyesület, 1912. (a továbbiakban: GELLÉRI 1912.);

Mór 1880 és 1897 között a titkári posztot töltötte be, majd 1898-tól az igazgatóit. GELLÉRI 1912. 921
922.

4 TONELLI SÁNDOR: . Az Országos Iparegyesület alapításának esztendeje.
Budapest, Országos Iparegyesület, 1942. (a továbbiakban: TONELLI 1942.) 9.

5 NYÁRÁDY GÁBOR: Budapest, Közgazdasági és jogi
Könyvkiadó, 1962.
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el munkáját, amely rendívül színes képet ad az Iparegyesület diadalaként
feltüntetett tárlatról .

Ugyanakkor elmulasztják a tárlat kiállítási mivoltában
való vizsgálatát. A kérdés azért érdekes, mert a hazai kiállításügy, kiállítási
gyakorlat állatmutatást nem számítva e tárlattal vette
kezdetét

-ban, 1845-ben és 1846-ban újabbak követték. Az
-as évek végén

, ennek eredményei voltak az 1870-es években Kecskeméten,
Szegeden és Székesfehérváron rendezett tárlatok. Négy évtized múltán
ugyancsak az Iparegyesület kezdeményezésére már törvényben foglalt
keretek között és állami támogatással valósult meg az 1885-ös Országos
Általános Kiállítás
tekinthetünk. A Városligetben rendezett tárlat 1885 májusa és októbere között

mutatta be az ország aktuális állapotát. A kiállítani szándékozókat egy segédlet
tájékoztatta a
ré

, részletesen
kidolgozott elvek mentén történt.
tájékoztatta a különféle lapokat, valamint saját lapot is megjelentetett. A

látogatókat útmutató könyvecskék kalauzolták, amelyek mind

Úgy vélem különösen ennek fényében érdekes megfigyelni, hogy miként

Az egyesületnek Ráth, Gelléri, Tonelli és Nyárády által is ismert tekintélyes
iratanyaga maradt fenn, ame ról való árnyaltabb kép
alkotását.6

Kiállítások százada

A 19. században Európa-szerte egyre terjedt a kiállítások rendezésének
gyakorlata. uló világkiállítások természetesen nem

valódi iparkiállítást Párizsban tartották 1789-
- és gobelingyárak igazgatójaként javasolta a

6 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL) P 1073 1. kötet
-1843. (Az Iparegyesület anyagai között számos tétel MNL OL P

1073 36 42. tétel -
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díjazással egybekötött kiállítások évenkénti rendezését. A kiállítás a Mars-
m :
át. Ezt sor került újabb tárlatok

-
követte a párizsi példát: Antwerpen, Trieszt, München, Stuttgart, Berlin,
Stockholm, Drezda, Moszkva és London is rendezett kiállítást. A Habsburg

-
városok sorába, Bécs pedig 1835-ben.7

51-ben Londonban került megrendezésre, majd
néhány éven belül Párizsban, ugyancsak Londonban, Bécsben és
Philadelphiában újabb és újabb követte. Nem csupán a kiállító nemzetek

,
s az eredeti célokat csaknem háttérbe szorította a minél nagyobb
tömegeket csalogató látványosság jelleg.8

húzódik meg. E
gazdasági folyamat választotta, vagy alkotta a maga számára eszközül a
kiállítási formát, hogy önnön tükre, s egyben mozgatórugója legyen.

Gelléri Mór a kiállításoknak három funkcióját jelölte meg: versenyek ezek,

kerülnek itt kapcsolatba; nagyobb közönséget pedig
szórakoztató látványosság mivoltuknál fogva vonzanak.9 E három feladat
természetesen nem egyforma mértékben és színvonalon valósult meg a
területileg a helyi, a területi, az országos és a nemzetközi eredményeket
felsorakoztató; a tematikailag pedig egy-egy szakmát, a gazdaság valamely ágát

stól mind az új eszközök, technikák,
mind az ízlés terén. E kiállítások és az általuk ösztönzött verseny teremtették
meg az igényt az állandó iparmúzeumok és az ipariskolák felállítására.10 A

ban már
Ráth Károly szerint ugyanakkor a tapasztalat azt igazolta,

7 RÁTH 1881. 6 7.; GELLÉRI 1885. 26
Londonban egy 1756- -
kiállításra, Prágában pedig 1791-ben II. Lipót koronázásakor tüntette fel a cseh ipar jelesebb termékeit.
GELLÉRI 1885. 28.; Az 1835-ös bécsi kiállításon 594 kiállító szerepelt, köztük 8 magyar. RÁTH 1881.
7.

8 noha kis
számban -es világkiállításon is szerepeltek: az Ausztria számára kijelölt részen

GÁL
VILMOS: Világkiállító magyarok 1851 2010., Budapest, Holnap, 2010. 8 9., 270 271.

9 GELLÉRI 1885. 12 14.
10 GELLÉRI 1885. 33 34.
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hogy országhatáron belül az iparfejl voltak a
kiállítások.11

Nem véletlen, hogy a külföldi viszonyokhoz képest elmaradott magyar ipar
az 1840-es években kiállítási formához

Ekkor már nem csupán a külföld
-ban gróf

Széchenyi István ideiglenes elnökletével
.

E gazdasági egyesület eszméje az 1825 27- alatt
1826-ban rendezett lófuttatás alkalmával merült fel gróf Széchenyi István, gróf

l. Az 1817 és 1820 közt

rendezésére. Az 1830-
célja az volt, hogy a különféle háziállatok tenyésztését minden eszközzel így
többek között versenyek, állatmutatások , vásárok szervezésével

vak, szarvasmarhák, juhok szerepeltek,
lóversenyt tartottak, valamint csikókat jutalmaztak.12

a kiállítások, amelyeken kótya-vetyék , azaz
eladások is történtek.13 A kiállításokat 1833-tól a Társaság által megvásárolt
Köztelek területén rendeztek. Ebben az évben már

nevét
Gazdasági Egyesületre cserélve sét a

zdaság minden ágára: az állatmutatásokon kívül gyapjú-, gép- és
terménykiállításokat, valamint próbaszántásokat, ekeversenyeket, nyírási
próbákat és egyéb géppróbákat is rendeztek. Az Egyesület a hasznos ismeretek
terjesztése érdekében folyóiratot indított, naptárakat adott ki, meghatározott
kérdésekben pályázatokat hirdetett, jeles gazdaságokat ismertetett, gyakorlati
tevékenységét
ki. ében
fiókegyletek létrehozását szorgalmazta, 1842- József nádor
pártfogását, majd tervbe vette az Egyesület törvénybe iktatását.14

a hivatalosan
1842 júniusában megalakuló Iparegyesület tagjai vállalták.  Az iparfejlesztés

11 RÁTH 1881. 3 5.
12 GALGÓCZY KÁROLY: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. In: Gazdasági egyesületek

monográfiái. Az 1896-ik évi Ezredéves Országos Kiállitás alkalmából. Budapest, Pátria Irodalmi
Vállalat és Nyomdai Rt., 1896. (a továbbakban: GALGÓCZY 1896.) 49 50.

13 KECSKÉS SÁNDOR:
tások és vásárok története 1881 1990. Budapest, Magyar

i Múzeum AGROINFORM, 1996. 11 17.
14 GALGÓCZY 1896. 51 65.
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-ben
fogalmazta meg Fényes Elek Magyarország statistikája
Eszerint az ipar épp
bányászat, hiszen az ipar nélkül ezek termékei hasznavehetetlenek lennének, az
ipar által viszont gazdagságot szerezhetnek. Fényes szerint

.15 Adatai szerint Magyarországon és a hozzá kapcsolt

mesterember. E szám jócskán elmarad a fejlettebb államokhoz képest, hiszen
Lombardiában például minden kilencedik, Ausztriában pedig minden
tizenharmadik ember iparból élt. Azonban mivel a magyar ipar nem volt képes
ellátni a szükségleteket és feldolgozni a rendelkezésre álló nyersanyagokat, a
behozatal a külföldet gazdagította. A külföldre eladott nyersanyagot a

megvásárolni a hazai közönség. Mindezt fokozta egy Magyarországra nézve
mpolitika is.16

Az Iparegyesület létrejötte

Az Iparegyesület alapításá

gyümölcs és ennek magvaiból mintha áldással népesült volna be a nemzeti

tevékenységgel, bámulatos tapintattal és csodás hozzáértéssel fogtak hozzá a
kulturai haladás számos parlag terén az alkotásokhoz. Ha valami igazolja a
magyar nemzet politikai érettségét, ugy igazolja azt a negyvenes évek

5-6 év alatt századévek
17

Az egyesület történetével foglalkozó munkák Kossuth Lajos 1885-
való visszaemlékezésére hivatkozva az alapítás eként említik,
miszerint Kossuth fogsága alatt ébredt rá az ipar fejlesztésének fontosságára, s
ennek érdekében a társadalmi tevékenység szükségességére. Ennek érdekében

felkereste gróf Széchenyi Istvánt egy egyesület

15 FÉNYES ELEK: Magyarország statistikája. I. kötet. Pest, Trattner-Károlyi, 1842. (a
továbbiakban: FÉNYES 1842.) 204.

16 FÉNYES 1842. 205 206., 267 268.
17 GELLÉRI 1892. 9.
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alapításának ötletével, s felkérte, álljon az ügy élére, amelyet azonban
Széchenyi visszautasított.18

Az egyesület Almási Balogh Pál a Pesti Hirlap 1841. február
6-i számában megjelent cikke nyomán indult meg, amely egy hasznos

-ban létrejött
angol Society for the Diffusion of useful Knowledge mintájára.19 1841

és
ügyében, amelynek megvalósítását részvénytársaság alakítása formájában a

többek között báró Eötvös József, gróf Károlyi György, Kossuth
Lajos, Trefort Ágoston, gróf Ráday Gedeon elhatározták, s c
gróf Batthyány Lajos megnyerését elnökül. A munkálatok megkezdése
érdekében ideiglenes választmányt neveztek ki.20

ülésen Lukács Móric beszámolt gróf Batthyány Lajos

szerkezete és célja ismeretes lesz számára. Ennek érdekében a választmány
hozzálátott ezek kidolgozásához. Noha az ötletgazda, Almási Balogh Pál az
általános ismeretterjesztést vetette fel, hogy az
alsóbb néposztályt, különösen a
körében szándékoznak kifejteni tevékenységüket, amely azután az
osztályokra is átviendi .21 S hogy mi
kifejezés?

Fényes Elek megfogalmazásában

22 ázata szerint a
Gewerbe és az industria szavakat fordították így ezekben az években, azaz

a kifejezés lényegében az ipart jelölte,
szó már sokkal inkább a

vészeti ipar szinonimájaként volt használatos.23

1841 tavaszán a választmány a társaság célját,
amelyet aláírási ívekkel együtt szétküldtek tagok toborzására.24 Az 1841.
szeptember 4-ére összehívott máso a választmány beszámolt
addigi munkájáról, amelynek irányát helyesnek mondták ki. Döntés született az

18 Pesti Napló, 1885. ápr. 9.; Lásd: GELLÉRI 1892. 21 25.; GELLÉRI 1912. 9.; TONELLI 1942. 48
50.

19 Pesti Hirlap, 1841. febr. 6. Almási Balogh Pál az ügyet pártfogásba venni szándékozó

szerepel az Iparegyesület k gban. MNL OL
P 1073 1. kötet, 1 12.

20

21 MNL OL P 1073 1. kötet, 1841. febr. 9., 14.
22 FÉNYES 1842. 204.
23 GELLÉRI 1885. 79.
24
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Azonban nyitott volt még a kérdés, hogy az
egyesület
érdekében egy részletes tervezet készítésében állapodtak meg.25

Az 1841. november 13 14-i újabb, harmadik
elkészítette a munkálati tervet, valamint az alapszabályokat. A munkálati terv

el
általi munkálkodást

megvalósíthatónak

állapotának megismerését tekintették, hiszen a további munkálkodásnak ezt
alapul véve kellett megindulnia. Ennek érdekében célul
statisztikájának elkészítését, valamint hasonló statisztika évenkénti
összeállítását. Az egyesület honi

Pesten egyszer egy évben, az augusztusi vásár alatt történnek. Czéljok: a)

éggel s általában a közönséggel
tetni s ekkép

versenyzést ébreszteni, e) a jelesebb technikus készitvényeket kitüntetésben s
höz képest jutalmakban is részesittetni. 26 I állandó

olvasóterem, szerszám-
, képzések rendszeres szervezését különösen

mesterek, mesterlegények számára. A kiállítások rendezése az ugyanezen
A 64. § értelmében

llynek módját
27

A munkálati tervet és alapszabályokat, ám az alapítás
ekkor még nem történt meg, a és a szükséges anyagiak

A 1842 januárjában tartott választmányi ülés a t

könyvkiadás és másodikként az
felállítása, valamint egy

25 26.
26 MNL OL P 1073 1. kötet, 1841. nov. 13
27 MNL OL P 1073 1. kötet, 1841. nov. 13
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enciklopédikus folyóirat indítása;
jutalmazása.28

A végleges, alakuló kö 5-én került sor, amikor az
érintettek úgy határoztak, hogy kezdeményezésük

bír, hogy a célok kivitelezését megkezdje.
ideiglenes választmány felolvasott tudósításában újra felvetette az

kérdését:29

egyesületünk gyarapodására nézve is legtöbbet
várunk, de iktatását különben is a legfontosabb

szükséges a jelen állapot ismerete, erre honunkban eddig mód nem vala; de
sükeresb tán nem is lehet, mint egy nyilvános kiállitás, melly mindent, mit a

integy tükörképét
állitja fel megtekintésre

szolgál, gyárnokot és kézmüvest nemes versenyzésre buzdit, s a közönséggel
közelebb viszonyba hozván, a kölcsönhatásnak jótékony erejét ébreszti fel 30

Az iparra gyakorolt jótékony hatáson felül az ideiglenes választmány az
egy zésével

.31 A választmány az augusztusig rendel
rövidségével számolva amely minden bizonnyal rányomja bélyegét a tárlatra

is vállalta a munkát. A jutalmakra fordítandó költségeket is beleszámítva úgy

forintnál többre, ám a kiadásokat részint vagy akár egészben is fedezheti a
.32

tanúsága szerint már a kiállítás megrendezése és
fedezete megszavazása után

28 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jan. 1., választmányi ülés, 50.
29 A Pesti Hirlap

Pesti Hirlap, 1842. jún. 2.
30 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 4 5., negye
31 Uo.
32 Uo. 59.
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zek
mellett döntött.33

meg az egyesület tisztikarát: az elnök gróf
Batthyány Lajos lett, az ügyész 40

igazgató választmányának tagjai között szerepelt többek között Csanády
Ferenc, báró Eötvös József, Fáy András, Fényes Elek, Henszlmann Imre, Irinyi
János, Kossuth Lajos, Landerer Lajos, Luka Sándor, Nyáry Pál, Pulszky
Ferenc, gróf Ráday Gedeon, Szentkirályi Móric, Trefort Ágoston és gróf Zichy
Ödön.34

A kiállítás

-án már az újonnan létrejött
igazgató választmány tartott ülést Batthyány Lajos elnöklete alatt. Ekkor
szavazták meg a választmány igazgatójává Luka Sándort, aligazgatójává pedig

amelynek tagjai Kossuth Lajos, Landerer Lajos, Gall Lajos, Pulszky Ferenc és
Henszlmann Imre lettek. Az ülés a kiállítá
krajcárban, vasárnaponként pedig négy krajcárban állapította meg, az
egyesületi tagok és a kiállítók számára pedig az ingyenesség mellett döntött.
Leszögezték, hogy kiállítandó tárgyakat csak Magyarhonból és a hozzá
kapcsol 35

A Pesti Hirlap június 9-i vezércikke az i
Noha részletekkel még nem szolgálhatott, a
idézve , s kilátásba helyezte a felszólítás
megjelenését .36

Június 9-én egy alválasztmányi ülés már a tárlat részletein dolgozott. Az
alválasztmány Landerer Lajost, Pulszky Ferencet és Henszlmann Imrét bízta
meg a felszólítás elkészítésével, a .
Az arany, ezüst és bronz fokozatú érdempénzek kapcsán felmerült, hogy a

készíthetné Bécsben, kiosztásukra pedig a kiállítás
befejeztével is sor kerülhet. Az alválasztmány felhatalmazta Landerer Lajost,

Az alválasztmány
felszólította a tagokat az alkalmas hely keresésére, s ez ügyben elhangzott, hogy

tik Emmerlingnél sürgetni a redouti hely átengedését. 37

33 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 4
34 Uo. 54.
35 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 6. választmányi ülés, 63.
36 Pesti Hirlap, 1842. jún. 9.
37 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. jún. 9., alválasztmányi ülés, 64 65.
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A felszólítás végül , június 16-án
jelent csak meg, június 6-i dátummal.38 Magyarország, a kapcsolt tartományok

akár
hazai, akár külföldi nyersanyagból készített
gyárkészítményeik beküldésére. Mivel a tárlat célja az ipar aktuális állapotának

l

elis jutalmazást helyeztek kilátásba.
A felszólításban a kiállítás megnyitását az augusztusi

zárását szeptember 10-

kimaradtak. A tárgyakat Landerer Lajoshoz várták bérmentesen elküldeni
Pestre, a Hatvani utcai Horváth-házba. Több tárgy esetén számozott jegyzéket
is kértek, ezen kívül - és árjegyzéket is csatolhatott tájékoztatásul

tóknak a beküldött tárgyak után
nyugtatványt, azaz igazoló dokumentumot ígértek, amely bejárást biztosít a
kiállítótermekbe. A nagyobb és nehezebb tárgyak esetében a Landerer Lajossal

kiállítás
ideje alatt eladott tárgyak csak a el. A felszólítás

kiállított tárgyak a nyugtatványok
bemutatása mellett a zárástól számított 8 napon belül elszállítandók. Ennek
elmulasztá

1842. július 14-én egy választmányi ülésen szóba került a tárlat elhalasztása,
i elhatározásához képest is két

héttel jutott

mondhatná Ez idei kiállítás ugyis csak jele akarván lenni
az egyesület életének, bármily csekély leven is a kiállitandók száma 39

folytatódtak. A szükséges helyszínt, a Redout termeit
Emmerling végül ingyenesen engedte át az egyesület számára.40 A kiállítók
toborzásának, s a kiállítás, valamint az egyesületi munka iránti
felkeltésének legfontosabb eszköze Landerer Lajos lapja, a Kossuth Lajos által
szerkesztett Pesti Hirlap volt. A felszólítástól számítva azonban több mint egy

Csupán egy rövid

38 Pesti Hirlap, 1842. jún. 16.
39 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. júl. 14., választmányi ülés, 66.
40 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. aug. 10., választmányi ülés, 68.
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-vásárra hozzá eljuttatott kiállítási
tárgyakat saját költségén Pestre szállítja.41 A kiállítási kedv talán a kiállítási
eszme újdonsága,

újra a lap útján, a korábban közölt feltételek
módosításával igyekeztek bizalmat kelteni a lehetséges érintettekben.

Július 31-én a Pesti Hirlap tudatta, hogy az augusztus 10-
egészen
Lajos címére. A cikk ugyanakkor szabadkozott a kiállítás dátuma miatt,
miszerint a tárlattal egy újabb évet várni
novemberi rendezésének
rövidsége ellenére kérte, hogy senki ne maradjon el csupán emiatt a kiállítók

szükséges megismerni. A lap sorai szerint sokan azért vonakodtak tárgyat
küldeni, mert azt hitték, a beküldéssel az saját tulajdonuk lenni. Az
emiatt bizonytalankodók megnyugtatására a cikk leszögezte, hogy a zárás után
a tárgya eladás esetén pedig az új tulajdonos természetesen

nem tápláland túlfeszitett igényt, nem
jövend mértéktelen várakozással a szemléletre 42

határozott a kiállítási pénzek kezelésének ügyében, miszerint az egyesület
pénztárosa, Antal Mihály esténként átveszi a befolyt összeget a jegyosztótól, s

garantálta, hogy La , így a kiadott jegyek
száma és a bevétel összhangban kellett legyen.43

A Pesti Hirlap augusztus 25-i száma tájékoztatta a közönséget a kiállítás
délutáni megnyitásáról. Eszerint a tárlat a Redout melléktermeiben naponta

g három és hat óra között várta a látogatókat,
hétköznaponként tíz, vasárnap pedig hogy a szegényebb osztálynak is

négy krajcáros . E
híradás egyben arról is beszámolt, hogy az épület földszintjén került
berendezésre a gépterem, míg a további kiállítási termek az emeleten voltak.
Az épületben egy kiállítási írnokszobát is berendeztek, ahol az egyesületi tagok
vehették át jegyüket. A cikk ugyanakkor azt írta, hogy továbbra is folyamatosan

táját utólag ugyancsak
kinyomtatják. A sorok végül ismét Elnézés

44 A cikk szerint a

41 Pesti Hirlap, 1842. jún. 23.
42 Pesti Hirlap, 1842. júl. 31.
43 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. aug. 24., választmányi ülés, 73.
44 Pesti Hirlap, 1842. aug. 25.
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lajstromát. E
a beküldés sorrendjében tartalmazta a kiállítók listáját, s beküldött tárgyaikat.
S
címmel.45

Néhány nappal a megnyitás augusztus 27-én pénztárnokválasztás
céljából az felolvasták a
választmány augusztus 26-i jelentését a kiállításról. A jelentés a nehézségeket
említve utalt az ére, amely a szervezésnek sem kedvezett, s a
kiállítókra nézve alkossanak
kiállítani méltó terméket. Mindezek mellett a választmány jelentése a kiállítást
sikeresnek értékelte. Kiemelte Landerer Lajos fáradhatatlan munkáját a
szervezés körül, valamint Emme
termeket ingyenesen használhassa az egyesület. A választmány egyben
szo

vben ismételje meg az egyesület, amelyet a
46

A Pesti Hirlap szeptember 1-
kiállításról, amelynek sikerét .
támasztotta alá. Említette
róla, hogy a díjkiosztás ünnepélyes keretek között fog zajlani.47

Forrásaink igen keveset árulnak el magáról a kiállításról, a külön
berendezett géptermet leszámítva
képi források, így nem tudjuk, hogy a termek berendezése miként valósult meg,
a tárgyak elhelyezése milyen módon történt.48 Nem tudni azt sem, hogy a
kiállítók száma a tárgyjegyzékben foglaltakhoz képest

ugyancsak kevés információnk
van. A tárlat az eredeti terv szerint szeptember 10-ig állt volna nyitva. Ez a

módosult. Szeptember 15-én a nádor is ellátogatott
a kiállít asszony is ígérte a látogatást, így az
akkor szeptember 17-re tervezett zárást újra elhalasztották szeptember 21-re.49

csak jóval a megnyitás után gondoskodott a
választmány: szeptember 9-i ülésük szerint 12 kiállítási osztályt alakítottak ki,

45 -dikén
1842. Landerer és Heckenast, Pest, 1842.

46 MNL OL P 1073 1. kötet, 1 81.
47 Pesti Hirlap, 1842. szept. 1.
48 Az igazgató választmány 1843. január 27-

fizetett egy , aki a kiállítási terem díszítésével foglalkozott. MNL OL P 1073 1. kötet,
1843. jan. 27., választmányi ülés, 46.

49 Pesti Hirlap, 1842. szept. 15. és 1842. szept. 18.
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Jutalmakat érmeket és dicséreteket azonban nem szekciónként, hanem
érdem szerint kívántak osztani.
m csak azok lehetnek, akik maguk nem állítottak ki a tárlaton ennek

vonjanak be a bírálatok elkészítésébe. Miután a bírálók szekciónként
kialakították az álláspontjukat, a választmány egy héttagú alválasztmány
révén dönthetett végül a jutalmak közgazdasági magasabb
szempontokbul indulva ki s az egyesület pénzbeli erejét is tekintetbe véve

50

1.) a chemia, mineralogia s rokon osztályok
2.) A mechanica, architectura, s butornemüek
3.) Galanteria czikkek
4.)
5.) Szövetek, posztó és nyers selyem
6.) Üvegnemüek
7.) Porczellán s
8.) s puska czikkek
9.) A szabók czikkei
10.) A papirosok
11.)
12.) Zongorák 51

második felében
szeptember 14-én, 17-én és 20-án

Ilyenek voltak a magas technika, amely akár a külfölddel is megállná a
versenyt; a kereskedelembeli fontosság; s több hasonló becs

52

Pesti Hirlap szeptember 15-i száma szeptember 18-
át,
ugyanis a lap szeptember 25-én a bírálat lezárultáról tájékoztatott.53 Szeptember
29-én már az eredményeket olvashatta a közönség, valamint kilátásába

50 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. szept. 9., választmányi ülés, 82 84. A hét tagú alválasztmány
titkos szavazással megválasztott tagjai Luka Sándor, Kossuth Lajos, Balogh Pál, Landerer Lajos,
Kánicz Emanuel, Fáy András és Lukács Móric lettek. Az eredményeket hírlapok útján tervezték
közzétenni.

51 Uo.
52

53 Pesti Hirlap, 1842. szept. 25.
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helyezték, hogy a választmány egy részletes leírást fog közreadni a kiállításról
a megítélt díjak indoklásával együtt.54

Az Iparegyesület választmányának munkájában
hangsúlyos volt a kiállítás ügye. Októberben Kossuth beszámolt az

anyagilag eddig fedezte magát, ellenben a
jutalmak terén szükség lesz a kiállításra korábban szánt összegre.55 Egy pénztári

.066 forint
22 krajcár, a tárgyjegyzékek eladásából pedig 237 forint és 30 krajcár volt.56

A választmány novemberben az emlékpénzek elkészültével már a
díjátadó ünnepséget szervezte.57 A díjaknak az egyesület elnöke, Batthyány
Lajos és az igazgató választmány általi átadására ünnepélyes keretek között
1842. december 26-án a pesti megyeház nagytermében került sor. A vidékiek
jutalmait a területileg illetékes törvényhatóságokhoz küldték, hogy azok
ugyancsak ünnepélyesen adják át az érintetteknek.58

Kossuth Lajos jelentése a kiállításról

A kiállítás teljes képéhez a Kossuth Lajos által szerkesztett, a bírálatok
eredményét is tartalmazó említett jelentés is hozzátartozott, amely 1843-ban
került kiadásra.59 1842 végén még kérdéses volt, hogy az egyesület mekkora
példányszámban képes kinyomtattatni, s milyen módon tudja minél szélesebb
körben terjeszteni.60 Végül Kossuth és Landerer vállalták a szükséges összeg
megszerzését, hogy 20.000 példányban, magyar és német nyelven
kinyomtassák, s hírlapok toldalékaként küldjék szét.61

készült el a tervezettnél. A még meg nem kapott díjaik után levélben érdek
kitüntetettek 1843 májusában
hogy díjaikkal együtt okulásra a jelentést is küldeni fogják, amely azonban
éppen a kiállítók által még be nem küldött adatok hiányában, s nem Kossuth
hibájából még szerkesztés alatt áll.62

54 Pesti Hirlap, 1842. szept. 29.
55 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. okt. 10., választmányi ülés, 85.
56 Uo. Pénztári választmány tudósítása, 9.
57 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. nov. 16., választmányi ülés, 24.; 1842. dec. 23., választmányi

ülés, 26 27.
58 Pesti Hirlap, 1842. dec. 22.; A városi és megyei hatóságokhoz írandó, az egyesületi elnök által

aláíra ány egy januári ülésen egyeztetett. Döntés született, miszerint a
a levelekkel, s díjakkal együtt. MNL OL P

1073 1. kötet, 1843. jan. 6., választmányi ülés, 31.
59 KOSSUTH 1843.
60 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. nov. 16., választmányi ülés, 24.
61 MNL OL P 1073 1. kötet, 1842. dec. 23., választmányi ülés, 26.
62 MNL OL P 1073 36. tétel, 500 501.
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alapján e munka kiadása a hazai ipar
megismerésének, .63 A munka

inkább a kiállítás mentén igyekszik megrajzolni a hazai ipar képét: a kiállítókra
és iparágaikra vonatkozó történeti és statisztikai adatok révén.

az Iparegyesület kiállítási céljait tekintve,
hogy
kiterjedésben érintkezésbe jövén

képe, legközelebb az egész képnek felállitására utat készitsen; továbbá pedig
azon iparágak meghonositására is ingert adjon, mellyeknek elhanyagoltatását

hiányzanak. 64

A kiállítás részleteire nézve igen keveset tudunk meg. A jelentés szerint
bezárultáig, szeptember 21-ig 14.425 látogató tekintette meg a magyar ipar

égül 213 kiállító szerepelt 298 tárggyal.65 Sem az
nnünket arról, hogy a

nyitva tartás ideje alatt mennyiben gyarapodott a kiállítók száma.
, ennek

ismertetést kaphatunk. Eszerint
vezérelveket nem állapítottak m

képe be nem illenék. 66

etlen
képes lesz megismételni e teljesítményt. A gyárcikkek esetében azonban a
kiállított tárgy mellett az is szempont volt, hogy a kiállító gyárnok a terméket
valóban képes- tudni kívánták, milyen mennyiségben és
milyen áron készíti.67

63 Érdemes megjegyezni, hogy épp 1842-ben jelent meg Fényes Elek egyébként iparegyesületi
tag
ismertette egyebek mellett a hazai gazdasági helyzetet. Lásd: FÉNYES 1842.

64 KOSSUTH 1843. 5.
65 KOSSUTH 1843. 6.
66 KOSSUTH 1843. 6.
67 KOSSUTH 1843. 6 7.
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A díjazás során 5 arany, 15 ezüst és 29 bronz em
oklevelet ítéltek oda, méltányló említésben pedig 36 kiállító részesült. A
jelentés egészen sajátos rendben, a jutalomosztás mentén ismerteti a kiállítókat,
vagyis a díjat szerzett kiállító mellett szerepelnek a szekció további kiállítói és
ezek estleges díjazása is itt kerül
megemlítésre. Miután az aranyat szerzett kiállítók és csoportjaik bemutatásra
kerültek, következik az ezüst érdempén , akik
nem szerepeltek valamely már ismertetett szakcsoportban.

Ennek o feladatot igyekezett
párhuzamosan megvalósítani: a díjazottak felsorolását anélkül, hogy a kisebb
díjak felé haladva megbontaná a sort; valamint a szakágak bemutatását
anélkül, hogy a szakág ismertetését meg kéne szakítani a díjazás sorrendje
miatt. Az elképzelést ugyan sikerült kiviteleznie, ám ezáltal sajnos igen
nehezen tudjuk áttekinteni a bírálati eredményeket. A munka így valóban az
ipar szakágai helyzetének bemutatása lett inkább, méghozzá elég aránytalan
formában. Az aránytalanság egyik oka, hogy a jelentés a bírálók, az
alválasztmány vagy Kossuth nézeteit tükrözi egy-egy ágazat fontosságát

a kiállítóktól szerzett
rendelkezésére álló információk mennyisége. Így a kiállítók és kiállított
termékeik néhol csak felsorolás szintjén szerepelnek, másutt hosszú leírásokat
olvashatunk egy-eg , kereskedelmi
kapcsolatairól, árairól, vagy egy- például a
selyemtenyésztés története és állása a jelentés terjedelmének több mint tíz
százalékát teszi ki.

gyáraknak ítélték oda. Így aranyat Kiessling urak vegytani ásvány-festék gyára,
a munkácsi uradalom vasgyára, Hoffmann és fiainak selyemgyára, a pesti
sztearingyártó részvénytársaság és báró Vay Miklós debreceni salétromgyára
kaptak. Ezüst érdempénzt többek között a fiumei papírgyár, a pesti József
hengermalom, Petz Ferenc selyemgyáros,
berendezé

, táskacsinálót, vésnököt, vi
mézeskalácsost találunk.

Noha a jelentés súlypontjai és szerkezete miatt igen nehéz képet alkotnunk
a kiállításról, a kiállítók ismertetése révén mégis igen hasznos forrása a
tárlatnak, s tudósításaként fontos dokumentuma mind a
hazai kiállításügynek, mind az Iparegyesület törekvéseinek és nem utolsó
sorban az ipartörténetnek is.
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suth is megemlékezett 1845- 1842-
ben egy jelentést irtam az litásról.

irtam tökéletlenebb, mert töretlen ösvényen jártam, avatatlan vándor létemre.
Isten panaszképen ne vegye több verejtékembe munka nem került

soha, mint ez. Azonban, mert jobbal nem birtunk, 20,000 példányban ingyen
közönségben. Nem tudom méltónak

tartotta- 68

ugyanakkor , nagy
tisztelettel E jelentés ha
szélesebb körben a külföldön terjed vala el megmutatta volna az irányt: mikép
kell a kiállitási jelentéseket szerkeszteni, mert éleslátással, kiváló tapintattal,
bámulatos érzékkel és sz
tökéletesebbet ma, négy évtizednek óriási politikai, társadalmi és közgazdasági
átalakulásai után egy országos kiállitás sem volt képes produkálni. Az egyes
iparágaknál nyujtott statistikai és históriai adatok pedig oly becsesek, hogy

69

Az egész kiállitás nem egyéb volt rögtönzött kisérletnél 70

Kossuth jelentésében talán a kiállítás gyengeségeit mentegetve
fogalmazott így. Valóban kísérlet volt, s bár a kiállítási eszme már 1841-ben

valóban
rögtönzött. Minden nehézséget

alkozás volt, amelyet az Iparegyesület választmányának néhány
az egyesületnek párhuzamos

munkálkodó elhivatott tagja önként vállalt magára.71

Sikerét tekintve felmerülnek ugyan kifogásolható részletek, a bírálatot
a bírálati eredmények miatt

jelentés pedig kimutatta, hogy a tárlat aránytalan képest festett csak a hazai
iparról, hiszen a díjazottak közt jórészt a pesti ipar szerepeltek.72

68 Hetilap, 1845. máj. 6.
69 GELLÉRI 1885. 89.; GELLÉRI 1892. 32.
70 KOSSUTH 1843. 4.
71

megfogalmazásában lateinereket és honoráciorokat találunk, akik az ügy fontosságára nézve
vállaltak részvételt. A választmányi tagok kevéssé rendelkeztek közgazdasági ismeretekkel, s a

hozzá. TONELLI 1942. 59.
72 Schwab zongorász 1

ülés, 28.; Az 1843-
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Gelléri Mór szerint ugyanakkor e kiállítás nemzetgazdasági hatása mérhetetlen
nagy volt, hiszen e dult ki a védegyleti mozgalom, a szervezett és
szervezetlen iparvédelem.73

Jele
közönség tájékoztatásában állt az ipar aktuális
a megvalósítás során maguk is közvetlen kapcsolatba kerültek az általuk
pártfogolt iparosokkal, munkáikkal, körülményeikkel.

Mivel a kiállítás e
, hiszen éppen ez a tárlat volt az, amelynek

vonzattal, mekkora munkával jár a kiállításrendezés, s bár e tekintetben nem
sokat árulnak el a források milyen feladatokat kell elvégezni
tárgyak raktározásától a kiállításon való elhelyezésig. V
a további kiállítások megvalósítottak,
tapasztalatokat. Bármily kiforratlan volt is a bírálat rendszere, kezdetleges a
katalógus megoldása, s aránytalan a nagy , ezek voltak a
hazai kiállításügy csírái, s ilyenformán a kiállítás eredményei semmiképp sem

alá.

kiállítóknak ítéltetett. MNL OL P 1073 1. kötet, 1843. aug. 25., választmányi ülés, 99.
73 GELLÉRI 1885. 105.; GELLÉRI 1892. 41.


