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Kedves Olvasó!

Örömmel nyújtom át az Olvasónak Szathmári Pap Károly 1842-es,
páratlan értékű és különleges sorsú portrésorozatát, melyet most,
több mint 150 év után, első alkalommal vehet kezébe az érdeklődő.
A magyar népképviseleti demokrácia szép hagyományai között
tartjuk számon, hogy képviselőinek életútját és tetteit a parlament
időről időre Almanachokban örökíti meg. Az elmúlt közel két
évtizedben nemcsak folytattuk ezt a tradíciót, hanem megkezdtük
a különböző okok miatt hiányzó kötetek pótlását is. Ezek sorából
kiemelkedik Az 1848–1849. évi népképviseleti országgyűlés történeti
almanachja, amelynek kiadásával forrásértékű dokumentum látott
napvilágot. Ezen törekvések, a magyar parlamentarizmus múltjának,
történetének kutatása, feldolgozása és közreadása körébe sorolható
most Szathmári Pap Károly Erdélyi országgyűlési arcképcsarnokának
megjelenése is.
A demokratikus Európát alkotó huszonhét ország közül kettőben működik évszázadok óta a parlament intézménye – Angliában
és Magyarországon. Különös ellentmondás azonban, hogy amíg
Angliára, mint a parlamenti kultúra és parlamentarizmus történetének kimeríthetetlen tárházára tekintünk, addig a magyar parlamentarizmus, mint élő hagyomány, mint progresszív érték csak kevéssé
játszik szerepet mindennapi életünkben, gondolkodásunkban, történeti és hétköznapi hagyományainkban.
Ennek a sajátos demokratikus deficitnek sokféle okát fel lehet
tárni, néven lehet – és kell is – nevezni. Ez elsősorban a történészek
feladata. Azonban mindnyájunknak fontos, következményekkel bíró
és eredményekhez vezető közös feladata a nemzeti múlt fontos eseményeit, pillanatait, összefüggéseit számba venni és együtt újragondolni. Bár ez a folyamat a rendszerváltással elkezdődött, korántsem
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tulajdonítottunk mindezeknek a kérdéseknek súlyuknak megfelelő
fontosságot, olyan jelentőséget, mint amellyel a valóságban rendelkeznek.
A múlt értékeinek elfogulatlan számbavétele során apró lépés,
de különös érdekességgel bír Szathmári Pap Károly régi-új művének megismerése, újraolvasása. A mai modern képeskönyvek egyik
történeti előzményét tartja kezében az Olvasó. Egy képeskönyvet
– a reformkorból. Egy olyan munkát, amely ma is, amikor – bátran mondhatjuk – a képek világában élünk, szólni képes hozzánk.
Arcokon, karaktereken, jellemeken keresztül mutatja be a 150 évvel
ezelőtti politika színpadának szereplőit.
Sokak összefogásával, közös erőfeszítésekből született meg ez az
új kiadás. Kívánom, hogy a szándék, a megvalósulás és az Olvasó
öröme is váljék példaértékűvé.
Budapest, 2008. május 20.
					

Tisztelettel ajánlja:
Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke
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zathmári Pap Károlynak, a 19. század élvonalbeli erdélyi
művészének páratlan értékű 1842-es portrésorozatát tárja az
érdeklődők elé ez a kiadvány. Megelevenednek benne a reformkor
politikai színpadának szereplői, az 1841–1843-as erdélyi országgyűlés tagjai. Ez a mappába foglalt arcképcsarnok közgyűjteményben, ismereteink szerint, mindössze négy helyen maradt meg
(a nagyszebeni Brukenthal Múzeumban, a budapesti Történelmi
Képcsarnokban, a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában
és a bukaresti Nemzeti Könyvtárban), de sehol sem hiánytalanul.
Mostani kiadását, az eredeti litográfiákról történő újranyomását
az tette lelkesítően ösztönzővé, hogy a kultúrtörténet nem remélt
csodájaként 160 év után kolozsvári magántulajdonból előbukkant a
mappa egyik legteljesebb példánya. Ez utóbbinak a portrésorozatát,
a közgyűjteményben levő lapokkal kiegészítve emelkedett hetven
felé Szathmári országgyűlési képmásainak száma.
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Szathmári Pap Károly önarcképe
kőnyomat
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osszú álom után, az 1840-es évek elejétől mozgalmasabb korszak köszöntött rá az Erdélyi Nagyfejedelemségre és Kolozsvár
lakóira is.
Kezdtek beérni a reformkori törekvések; a bécsi udvarral szembeni sérelmi politikát fölváltották itt is a változások múlhatatlanságát hirdető tényleges követelések. Költői léleknek kellett ugyan lenni
ahhoz, hogy valaki megjövendölje az évtizedet lezáró forradalom forgószelét, ha egy-egy cikázó villám jelezte is már a közeledő vihart.
Királyi rendelettel 1841 őszén összehívták Kolozsvárra a közel
másfél évig ülésező erdélyi országgyűlést, a diétát, és a sokáig üresedésben levő Főkormányszék élére kinevezték a gubernátort.
Kénytelen-kelletlen, huzavonákkal született döntése volt ez a metternichi diplomáciának. Az udvar nem akart egyebet, mint a cselekvésnek csupán látszatát mímelni.
Mindamellett Erdély szellemi központjában nagy reménységekkel néztek a diéta elé. Az ellenzéki küldöttek már számottevő
többségben voltak, és maguk mögött érezték az egyre erőteljesebb
társadalmi támogatást. Méhes Sámuel lapja, az Erdélyi Híradó közvetítette, a legalitás határain belül a reformpárti erők törekvéseit. Itt
jelentek meg sorozatban Kemény Zsigmond éles hangú publicisztikai írásai is. Az ifjúság mozgalmaitól úgyszintén bátorítást kaptak.
Attól a fiatalságtól, a reformkori nemzedéktől, amely fáklyás tüntetéssel vonult az utcára, olyan sérelemért például, mint a diéta egyik
ellenzéki küldöttének, Veér Farkasnak kényszerű lemondása.1
Élénk viták színhelyei, közvélemény alakító fórumok lettek
a reformkori alapítású kaszinók és szimpátiák kifejezői a színházi
előadások. Kolozsvár büszkesége, az 1821-ben megépült kőszínház
egy-egy előadáson igencsak népes közönséget vonzott. Így volt ez
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Josef Hofreit: Kolozsvár főtere a 19. század elején
(olaj, vászon,45×61,2 cm, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményében)

a diétai ülések előestéjén is, amikor a Rómeó és Júlia daljátékkal nyitották az évadot, majd egy hét múltán az ifjú Laborfalvi Róza föllépését ünnepelték.
Volt azután olyan tüntető menete a városnak, amely valóságos politikai manifesztummal ért föl. Bölöni Farkas Sándor temetése. A reformkori idők lobogó szelleme 1842. február 3-án hunyt
ki. Temetésén, a diétai ülések idején, ezrek kísérték utolsó útjára
a Házsongárdi temetőbe. A város népe tudta, hogy az elhunyttal
olyan szellemi nagyság szállt sírba, aki harcostársával Wesselényivel
együtt jószerint megváltoztatta az erdélyi közgondolkodást. Kőváry
László még a forradalom utáni abszolutizmus korában is megtalálta
a Bölöni nagyságát megillető rejtjeles-metaforikus jellemzést. „Farkas
Sándort, mint írót – az Utazás Észak-Amerikában című példátlan
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népszerűségű könyvének megjelenéséig – senki sem ismeré. Csak
magas termete, magas homloka, nagy sas orra, beesett halvány arca,
mély gondolkodó járása, vagy mélázva itt-ott a piaconi [= főtéri]
meg-megállása gyaníttatá, miképp e férfiban tán egy Cassius űzi
hallgatag gondolatjátékát.”2 Igen, Cassiust emlegeti Kőváry, a római
hadvezért, aki a köztársaság védelmében a zsarnok meggyilkolásától
sem rettent vissza.
Bölönit gyászolták a változások hívei, példaképüket, kinek eszméitől a shakespeare-i hasonlattal „kizökkent az idő”. Míg más részről
a régi rend kisebbségbe szorult de megrögzött védelmezői halálakor
sem akartak tudomást venni róla. Igencsak jellemző, hogy Kolozsvár
két állandó lapja közül a Méhes Sámuel szerkesztette reformpárti
Erdélyi Hírlapban szinte azonnal „aláírás nyittatott” egy méltó síremlék fölállítását szorgalmazó gyűjtésre. Ugyanakkor a Szilágyi
Ferenc által kiadott Múlt és Jelen, a konzervatívok szócsöve, sem
Bölöni haláláról, sem a temetéséről egyetlen szót nem ejtett.3
Legelébb (még abban az évben) az emlékműhöz tervezett szoborportré készült el. Ezt helyezték el azután egy magas, neogót ízlésű
oszlop tetejére, melyet 1845-ben állították, illetve avattak föl. A történethez tartozik, hogy a Bölöni-portré megalkotására Szathmári Pap
Károly kapott megbízatást. Szathmári ugyan festő volt és rajzoló,
de szobrászok akkor még egyáltalán nem működtek Kolozsváron.
Ezért azután, bár szokatlan volt számára a feladat (más plasztikai
művéről nem is tudunk), elvállalta a megtisztelő megbízatást.
Ez a megrendelés és a portrészoborról a sajtóban is közzétett
kőnyomatos kép a figyelem központjába állította a tanuló éveken és
pályakezdése első próbatételein már túljutott művészt.4
Így vetül rá a fölvázolt históriai képre Szathmári Pap Károly
vállalkozása – egy erdélyi diétai arcképcsarnok megalkotása. Ha ez
a nevezetes portrégaléria nem jött volna létre, sokkal élettelenebben,
halványabban tudnánk magunk elé képzelni az 1848 előtti kor történelemalakító személyiségeit. Nem is szólva arról, hogy a helyszín,
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az országgyűlés terme, ülésrendje, berendezései is csupán leírásokból és nem képi valóságukban állnának előttünk. Hiszen nem feledhetjük, mindez még a mechanikus képrögzítés, a fényképezés előtti
korba vezet vissza bennünket. Azok a dagerrótípiák pedig, melyeket
Marastoni Jakab a diéta idején készített, inkább portrék vagy csoportképek voltak.

S

zathmári pályarajza, mozgalmas élete vezet el a vállalkozás
úttörő voltának megértéséhez.
Művészi indulása a 19. század harminc-negyvenes éveiben a klas�szicizmus és romantika elemeiből építkező biedermeier kor eszményeihez kapcsolódik. Kortársához, Barabás Miklóshoz hasonlóan
az ő törekvései is ebben a nemzeti művészeteket újrateremtő stílusirányzatban bontakoztak ki. Kettejük pályája a kezdetekkor különben is rokon vonások egész sorát mutatja föl. Útjaik csak később válnak szét, egészen más irányban haladva. Barabás a magyar főváros
kibontakozó művészeti életében kapott meghatározó szerepet, míg
Szathmári a Kárpátokon túl, Bukarestben megtelepedve lett a rajzés akvarellművészet, de mindenekelőtt a fényképészet európai rangú
úttörője.
Szathmári Pap Károly 1812. január havában született Kolozsváron.
Fölmenői apa-anyai ágon egyaránt hivatalt viselő és gazdálkodó polgárai voltak a városnak. A család anyagi egzisztenciáját az apa egyre
szertelenebb élete, kártyaadósságai rendítették meg, mely elől kiutat
nem látva, 1829-ben öngyilkosságba menekült. Ilyenformán a fiatal Szathmári a kolozsvári Református Kollégiumban úgy fejezte
be tanulmányait, hogy csak önmagára hagyatkozhatott, majd anyját és testvéreit is neki kellett támogatnia. A megszerzett jogi képzettség eleve a hivatalnoki pályára predesztinálta. Így került előbb
szülővárosában a főkormányszékhez, majd Szebenbe a kincstárhoz,
végül Bécsbe az Udvari Kancelláriához. Mindössze néhány év volt
ez, de elegendő hogy egy életre megunja az irnokok és fogalmazók

12

Bölöni Farkas Sándor
– Kőváry Endre
festménye, olaj, vászon,
70×58,5 cm, j.n.(Erdélyi
UnitáriusPüspökség)

(concipisták) aktatologató robotmunkáját. Már hivatalnokoskodása
közben is Szebenben a Brukenthal képtárat látogatta, Bécsben az
akadémiára járt be, és megfordult a császárváros neves művészeinek otthonában. Páratlan ajándékként jutott hozzá, erdélyi arisztokraták támogatásával, egy itáliai utazás lehetőségéhez. Az 1830-as
évek derekától, rövid megszakítással négy évet töltött olasz földön.
Tájékozódása, művészi látása ez idő alatt kapott biztos támpontokat. Közben Bécsben az akadémián most már rendes hallgatóként
folytatta tanulmányait, és egy ideig Párizsban Auguste Raffet környezetében dolgozott.
Rajzai egyre érettebbé váltak, és jóformán a kezdetektől a grafikai
sokszorosítás lehetőségei foglalkoztatták.
Első jelentősebb sikert hozó munkája az 1834-ben Déryné
Széppataki Rózáról készített litográfiája volt, mely acélmetszetes áttételben önálló műlapként is forgalomba került. Ezt más
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színészportrék is követték. Így akvarellje Lendvay Mártonról és rajza
Laborfalvi Rózáról.5
A tanulmányi éveket lezáró korszakára és Erdélyből Bukarestbe
való távozása (1843) közötti időre esik diétai arcképcsarnokának megalkotása és az Erdély képekben című ugyanilyen jelentős albumának
kiadása. Mindkettő az erdélyi kőrajz-művészet magasrendű értéke.
Fontos nyomon követnünk azt is, milyen utak vezették el
Szathmárit a kőrajz (a litográfia) technikai ismereteihez és hogyan
viszonyulnak alkotásai e síknyomásos grafikai sokszorosítás korabeli műhelyeihez.
Nem sokkal azután, hogy Aloys Senefelder 1796-ban fölfedezte
és Münchenben kikísérletezte a kőre rajzolt kép sokszorosításának,
a litográfiának a technikáját, az eljárás páratlan gyorsasággal elterjedt.
Ez a megoldás, a síknyomásos képátvitel minden mással szemben
látható előnyöket kínált. Gyorsan, olcsón és nagy példányszámban
lehetett vele képeket kinyomtatni, kottát vagy akár szöveget sokszorosítani. Rövidesen új fogalom is meghonosodott a nyomdászatban:
a kő- és könyvnyomó műhelyek, melyek a klasszikus, magasnyomású
technikát és a litográfiát foglalták egybe.
Erdélyben Szeben lett az a város, mely nagy múltú officínáihoz
és nyomdászati hagyományaihoz méltóan, először honosította
meg és terjesztette el a litográfia technikáját. Kőnyomó intézetét
a szebeni Michael Bielz (1787–1866) az 1821-es év tavaszán alapította
és vezette 1854-ig.6 Bielz több segéddel és munkatárssal dogozott.
Köztük a legtehetségesebb kőrajzoló és nyomdász Barra Gábor
(1799–1837) volt, aki kulcsalakja lett mind Barabás Miklós, mind
Szathmári Pap Károly korai litográfusi működésének. Barabás, aki
két kőnyomatos képen is megörökítette Barra alakját, tőle tanulta
a mesterség elemi alapjait. Szebeni tartózkodása idején, 1827-ben
Barrától kapott csiszolt követ, krétát, papírt. Ezért aztán érthető
módon Önéletírásában is meleg hangon emlékezett meg e korán
elhunyt nagylelkű e mberről.7
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Szathmári tudott a szebeni műhelyről, és Barrával is egészen
korán kapcsolatba került. Barra Gábort ugyanis Kolozsvárra hívták ahol 1831-ben a kolozsvári Református Kollégium nyomdájának vezetésével bízták meg. Ez az az idő, amikor Kolozsvárt szinte
egyidőben két kőnyomó műhely is alakul. Mindkettő ténylegesen
az 1832-es évben kezdte meg működését, előbb a Római katolikus
Lyceum nyomdájában, majd Barra vezetésével a református kollégiumi nyomdában.8 Tárgyi bizonyíték Szathmári és Barra együttműködésére, hogy a már említett Déryné Széppataki Rózát ábrázoló
litográfiát 1834-ben ebben a műhelyben nyomtatták.
Az országgyűlési arcképcsarnok kőnyomatos lapjai is feltehetően mind ebben a nyomdában készültek. Barra ugyan akkor már
nem élt, de utódával, Salamon Józseffel, a kollégium neves tanárával Szathmári ugyanolyan jó munkakapcsolatban állott. Ha némi

Bölöni Farkas Sándor síremléke (kőnyomat, 1854) és
Méhes Sámuel sírköve (fényképfelvétel, 2007)
a kolozsvári Házsongárdi temetőben
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Báró Kemény Dénes – Barabás Miklós kõnyomatán,
1837, 420×300 mm (Erdélyi Történelmi Múzeum)
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bizonytalanság adódik a kőnyomó műhelyek váltogatását illetően, az
onnan ered, hogy Szathmári mindig igényes munkát várt metszőtől,
nyomtatótól, segédtől – egyszóval mindenkitől. Bár felekezete szerint a református kollégium munkaközössége állt közelebb hozzá,
a minőség érdekében soha sem habozott nyomdát váltani. Így az
Erdély képekben első füzeteit a Bartók Lukács irányította katolikus
lyceumi nyomdában adta ki, de a litográfiai sokszorosítással elégedetlenkedve a továbbiakban a bécsi Rauh, illetve Leykum kőnyomó
műhelyekhez fordult.
Irányadónak a portrésorozat egyetlen (mappán kívüli) darabját
tekinthetjük. Ezen – gróf Teleki József gubernátor képmásán – rajta
van a jelzés: „Az ev. ref. Kolleg. Litoghr.” műhelyében készült.
A hazai műhelyekhez fűződő, fentebb vázolt kapcsolatain túl
igencsak fontos szempont, hogy Szathmári igényessége, ízlése a külföldi tapasztalatok nyomán finomodott. Bécsben a nagy tekintélyű,
keresett litográfus Josef Kriehuber (1800–1876) munkáit láthatta,
aki magyar megrendelők számára is gyakran dolgozott. Közelebbi
kapcsolat fűzte Peter Fendihez (1796–1842), akadémiai tanárához,
aki karikatúráival volt különösen népszerű a bécsi társaságban.
Jellemző, hogy mindkettőjüktől érdemleges művek maradtak meg
az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyűjteményeiben. Párizsban Auguste
Raffet (1804–1860) áradó bőségű, többnyire háborús témájú kőnyomatai igézték meg.

É

rett férfikorának kezdetén, húszas-harmincas éveinek vízválasztóján fogott hozzá Szathmári élete addigi legnagyobb feladatához. Vállalkozásától, az országgyűlési küldöttek portrégalériájának
megalkotásától erkölcsi és anyagi sikerre számított.
Az erdélyi diéta egybehívása Kolozsvárra olyan nagy eseménye volt a városnak, amit nem is lehetett figyelmen kívül hagyni.
Háromszáznál több küldött sereglett egybe az akkori mintegy
15 000 lelket számláló városba. Kocsik, hintók gördültek be a falakon
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belüli, gázlámpával világított szűk utcákba. Hivatalnokok, szervezők
ügyködtek a kiadó lakások számbavételével. Érkeztek a küldöttek
a távoli Székelységből és Szászföldről, a vármegyékből Zarándtól
Dobokáig, Alsó-Fehértől Krasznáig. A városnak fel kellett készülnie,
hogy elláthassa a másfél évig tanácskozó diéta küldötteit, ami egyébként jelentős jövedelmet biztosított polgárainak. Megrendelésekre
számíthattak a nyomdák is. Kiadásukban jelent meg a küldöttek
címek-rangok szerinti névsora és kirendelt szálláshelyeik pontos
kimutatása. Kolozsvári illetve pesti nyomdák adták ki az ülések
Jegyzőkönyvét, valamint a felszólalásokat részletező Beszédtárát,
illetve Irománykönyvét.
Az események megörökítésének két, egymástól eltérő módja kínálkozott. Egyik a gyors rajzi rögzítés, illetve a belőlük készült litografált lapok, a másik az abszolut újdonságnak számító dagerrotípia.
A francia Daguerre 1839-ben közzétett találmánya olyan gyorsan
terjedt Kelet felé is, hogy az 1840-es évek legelejétől nem csak Pesten,
de Erdélyben (Brassóban, Kolozsvárt) föltűnnek már a „fényírás”
üzleti szándékú művelői. 1842 májusában Lutz Lőrinc kolozsvári
nyelvtanár mutatott be a város utcáiról készített dagerrotípiákat. Majd
az év őszén, szeptemberben ugyanő egy Köble nevű német festővel
a diéta egyik küldöttének, gróf Gyulay Lajosnak marosnémeti kastélyát örökítette meg.9 A szakirodalomból jól ismert Marastoni Jakab
vállalkozása, akit kifejezetten az erdélyi országgyűlés eseményei csábítottak le Kolozsvárra. A velencei származású, Pesten megtelepedett
festő a dagerrotíp-fényképezés úttörői közé tartozik. Kolozsvárra több
hetes tartózkodásra 1842 júniusában érkezett, és a Külső-Monostor
utcában az Ágoston házban bérelt ideiglenes műtermet. Az itt készült
dagerrotípiák nagyobb része a diéta küldötteit ábrázolták és darabonként 7 pengőforintért lehetett azokat megvásárolni. E portrék nem
maradtak meg, de legutóbb fölbukkant egy csoportkép, amely a diétán
résztvevő népes Jósika família egyik tagját ábrázolja, családja körében.
Marastoni vállalkozásáról leginkább a korabeli sajtó árult el fontos
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részleteket. „Jól és pontosan talált fényarczképeivel közfigyelmet gerjesztett” – olvasható az 1842. július 1-én megjelent tudósításban.10
Szathmári Pap Károly, programszerűen eltervezve, csakis a diétára figyelve vitte sikerre elképzelését. Mappába foglalt kőnyomatai
pedig nem egy virtuális képsorozatot alkotnak, hanem ma is látható,
tényleges portrégalériáját kínálják az egykori erdélyi rendi országgyűlésnek.
Képsorozatának elemzése előtt egy kérdés vár még válaszra.
Voltak-e előzményei a vállalkozásnak, és mennyiben eredeti, egyedülálló egy diétai testület ilyen átfogó rajzi megörökítésének gon
dolata?
Kétségtelen, hogy (a fényképezést kivéve) a pár lépéssel mindig Szathmári előtt járó Barabást már megkísértette a gondolat.
1837-ben azért utazott Szebenbe (Marosvásárhelyről jövet), mert
ott ülésezett éppen a kolozsvárit megelőző diéta. Az ellenzék ünnepelt vezérét, Kemény Dénest rajzolta meg, majd tette át rajzát
kőnyomatba. Ugyanakkor örökítette meg a diétai küldöttek között
a Szebenben és Kolozsváron Kemény Déneshez hasonlóan szintén
föllépő Bethlen Gábort, Jósika Jánost, Teleki Domokost és Bethlen
Leopoldot. Lendülete azonban leállt a litográfiai áttételek okozta
anyagi nehézségeknél. Önéletrajzában erről így vallott: „Báró Kemény
Dénest lerajzoltam, aláírást is indítottam kőrajzú arczképére, de 70
aláírásnál több nem gyűlt össze, s így csalódtam a számításomban.”11
Ami a kérdés másik részét, összmagyar vonatkozását illeti, litografált arcképcsarnok a Pozsonyban tartott magyarországi reformkori országgyűlésekről maradt fönn. Ezeket – az 1825 és 1836 között
tartott diéták küldötteinek ötven portréját – az író, polihisztor és
műgyűjtő Ponori Thewrewk József (1793–1870) adta ki. Ennek
a „Magyar pantheonnak” fólió (nagyalakú ívrét) méretű kőnyomatos rajzait egy bécsi litográfiai műhelyben 1837 körül nyomtatták.
A ritka, bibliofil kiadás szép példánya a nagyszebeni Brukenthal
Múzeumban maradt meg.12
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M

indezek az előzmények és háttér információk mitsem vonnak
le Szathmári Pap Károly vállalkozásának értékéből.
A kolozsvári rajzoló és festő a helyszínen dolgozott, nem utólag,
hanem menet közben, megszakítatlan sorozatban adta ki a rajzi áttételből az elkészült litográfiákat, és foglalta mappába diétai arcképcsarnokát. Kezdeményezésének úttörő voltához kétség sem férhet.
Előkészületeire jellemző, hogy mindjárt az első napon, az 1841.
november 15-i megnyitón ott volt a karzaton, jó előre helyet foglalva, hogy a megfelelő szögből láthassa a termet, a díszes emelvényt,
a küldöttek padsorait. Ez a kőnyomatba azonnal áttett rajz (később
még szó lesz róla) a vállalkozásnak mintegy reklámja lett. A résztvevők között terjesztve megkönnyítette Szathmári dolgát. Nem is volt
ugyanis olyan egyszerű a küldöttek jóindulatát megnyerni, a „portretírozáshoz” beleegyezésüket kérni. Az önmaga erejéből, tanultságánál
fogva fölemelkedett Szathmári amolyan honoratior értelmiségi maradt
mindvégig a szemükben, holott külföldet járt, nyelveket beszélt, a jó
modornak nem volt híján. Családjuk nemesi volta legfennebb megmosolyogni való dolog volt olyan főurak szemében, mint a Jósikák,
Telekiek, Bethlenek, Kemények. De mint pályája későbbi fordulatai
is igazolják, meggyőző tudott lenni, és guberniumi hivatalnok korából megmaradt tudása, a biztos eligazodás rangok és címek között,
a legnagyobb segítségére voltak.
Portréi elkészültének első fázisaként a megmintázandó személyekről gyors vázlatokat, távolról fölvett rajzokat készített. Ritka szerencse, hogy ezekből legalább néhány darab megmaradt. Közülük
kettő ma a Brukenthal Múzeum grafikai gyűjteményében hozzáférhető és tanulmányozható.13 Az így fölvázolt rajzok mintegy másfélszeresei a litográfiába áttett képeknek. Ez a méret (34×23 körül)
megfelelhetett az akkoriban használatos rajztömbökének. Mielőtt
azonban a nyomdába sietett volna a vázlatos vagy rajzában tovább
fejlesztett, kidolgozottabb képpel, a lap aljára szép kaligrafikus aláírást kért az illetőtől. Ezután következett a munka második szakasza.
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A kőre Szathmári saját kezűleg rajzolta át a képeket, szorosan és
arányosan melléjük applikálva az autográf aláírást. Ha történetesen
nem jutott hozzá a szignatúrákhoz, akkor maga írta alá a képeket.
Legtöbbször azonban csak a hivatali tisztségeket vezette rá saját, jól
olvasható, kerekded betűivel. A litográfia készítés még így is kollektív munka volt, mint ahogy az maradt mindmáig. Feltételezte a jó
együttműködést a kőnyomtatóval, a műhelymesterrel, hogy a lapok
tónusegysége megmaradjon, ne legyenek rajta az élesebbtől elváló,
elhalványuló részek.
Teleki József portréján követhetők legtisztábban a fentebb leírt
munkafázisok. A Brukenthal Múzeum grafikai osztályán megmaradt két rajz közül az egyik őt, a másik Brukenthal Józsefet ábrázolja.
A Telekié valamivel jobban kidolgozott; magas homlokra göndörödő
fehéres haj, elkísérő tekintetű szemek, és éppen csak jelzett díszmagyaros mente. Mindkét képen a lap alján rajta van a kalligrafikus
aláírás is. A Teleki-portréból Szathmári egészen kivételesen három
változatot készített. Kettő a mappa egybefogott képciklusába került,
a harmadik intézményekhez és – országosan terjesztve – érdeklődő

A kolozsvári Bánffy-palota a 19. század derekán, kőnyomat
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vásárlókhoz jutott el. Így maradt meg az utóbbinak egy példánya az
Erdélyi Múzeum-Egyesület birtokában is, és került azután a kolozsvári Egyetemi Könyvtár metszetgyűjteményébe.14
Érdekes összevetni Szathmárinak e három változatban ismert
portréját a Teleki Józsefről Barabás Miklós által készített képmással. Barabás Szebenben, az 1837-es diétán örökítette meg a királyi
hivatalosként jelen lévő grófot, egyben az akadémia elnökét. Ettől az
életes képtől minősége és alkotói ábrázolásmódja szerint nem sokban maradt el a két Szathmári-portré. Eltérő viszont a kőnyomatok
technikai kivitele. Az a finomság és részletgazdagság, ahogyan például a prémgallér és sújtásos mente a Barabás-képen megjelenik,
a pesti litográfiai műhelynek a kolozsvárival szembeni magasabb felkészültségét mutatja.15
Szathmári képciklusának vannak olyan darabjai, melyek kevésbé
kimunkáltnak, kicsit vázlatosnak tűnnek. Ilyennek láthatjuk Lészai
Lőrinc, Scherer György, Iszlay László, Conrad Vilmos, Katona
László képmását. Viszont arra is van eset, hogy valamely vázlatosabb
portrét utóbb mívesen kimunkált, így a Harczói Gálfalvi Imréről
készültet, melynek e két változata az MTA kézirattárában levő mappában maradt meg
A néhány vázlatosabb kép talán a helyszínen, pillanatnyi benyomások rögzítésével készült. A portrék döntő többsége azonban feltételezi, hogy a jellem- és lélekrajz visszaadása, a kidolgozottság több
időt, akár több ülést követelt meg. A dolgok logikája is erre utal.
Rögtönözni – emberközeli megfigyelések helyett – egy olyan teremben, ahol küldöttek sokasága nyüzsgött, s ahol alkalmasint háromszázan hallgatták a fölszólalásokat (közben tőlük aláírásokat kérni),
egyszerűen elképzelhetetlen. Szathmári ugyanakkor a kinyomtatott
névsorokból pontosan tudta, hol laknak a követek. Így velük megbeszélve lehetősége volt fölkeresni őket, s az üléstermi vázlatok nyomán
a megkezdett képet zavartalanul kidolgozni.

22

Hátterek, lakásbelsők nem tűnnek föl a rajzokon – ez megbontotta volna a képciklus egységét. Van azonban egy kivétel, mely egyediségében is árulkodónak tűnik. Ez Jósika Jánost, a diéta bezárása
után rövidesen elhunyt egykori főkormányszéki elnököt örökítette
meg. Szathmári a már idősebb, s talán betegeskedő embert székében
ülve, teljes díszmagyarban, kezében kardjával rajzolta le. Ez a kép
feltehetően az előkelő rangú királyi biztos otthonában, a Jósika palotában került kidolgozásra és nem a padsorokkal bebútorozott ülésteremben.

S

zathmári Pap Károly képsorozata a biedermeier kori erdélyi
művészet kiemelt értékű öröksége. Olyan stiláris egységet és
ízlésbeli igazodást mutat, mely teljes összhangban áll a korszak alkotói eszményképeivel. Ehhez hasonló bőségű litográfia sorozatot csak
Barabás Miklós portréművészete mutat föl. Ám Barabás akkorra már
pesti megtelepedésével távol került a szülőföldtől, egyre messzebbre
a sorsfordító időket váró erdélyi közélettől. Ilyenformán éppen
Szathmári műve, ez a gazdag arcképcsarnok idézi meg számunkra
is a legteljesebben annak a forradalom előtti korszaknak hangadó
egyéniségeit, szellemi elitjét.
A portrék a biedermeier képalkotás kánonja szerint szemlélődő,
nyugodt, indulatoktól mentes képek. Mégsem érzünk bennük modorosságot, ismétlődéseket, mert alkotójuk a lélek tükrét igyekszik
a néző elé állítani. Az egyéniség jegyeit kutatja, a jellemet fürkészi;
messze kerüli az ideálképek csapdáit. Különbségek inkább abban
vannak, hogy modelljeit nem maga választotta, és természetszerűleg nem mindegyik alkat volt egyformán szuggesztív. A megörökített küldötteket szemből, ritkábban félprofilból ábrázolta. Fényteli
és árnyékolt részekkel modellálta az arcot. A puha ceruza ízes rajza
nem veszett el a kőnyomásos áttételekben sem.
Tömött, tömzsi székely és magyar alkatok (Kálnoki Dénes, Lázár
László, Székely János, Czirjék Dénes, Nemes János) váltakoznak
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pengeéles arcú szász típusokkal (Schmidt Mihály, Conrad Vilmos,
Bertleff Mihály, Löw János), majd mindez kiegészül az erdélyi arisztokrácia fölvonultatásával. Jellegzetes családi vonásokat tükröző,
a vérvonal megszakítatlanságára utaló portrék tűnnek föl. Olyan
képmások, amilyenekkel biedermeier kori vándorfestők munkáin,
kastélyok ős-galériáinak még fönnmaradt festményein találkozhatunk. Így örökítődtek meg Szathmári országgyűlési tablóján
is a patinás Teleki, Bethlen, Jósika, Kemény, Haller, Bornemisza,
Wesselényi, Csáky famíliák tagjai. Egy-egy családból a diétán többen is jelen voltak, főispánok, vármegyék és székely székek követei
vagy királyi hivatalosok .
Szathmári körültekintően ügyelt arra, hogy a rangokat is jelző
kitüntetések jól kivehetők legyenek a mellképeken. Ugyanez vonatkozott az egyháziakra és katonai vezetőkre.
Úgy tűnik, hogy a rá jellemző gyorsasággal és termékenységgel a képek alkotója már az 1841–1843-as diéta félidejére elkészült
a mappába foglalt rajzokkal. Egy-két esetben azt is ki lehet deríteni,
hogy körülbelül kit mikor örökített meg Szathmári. Teleki József
már mint gubernátor jelenik meg a rajzán, ez a kép tehát nem lehet
korábbi, mint 1842. március 31-i díszes kolozsvári bevonulása (melyről gr. Gyulay Lajos naplójában találunk leírásokat)16 vagy még
inkább az ezt követő, április 7-i diétai beiktatása. Lészai Antal és
Loreni József szászföldi követek esetében még pontosabb a behatárolás lehetősége. A rajzoló mindkettejük portréja alá azt írta: „Nms
[= nemes] Szász Város Széke Országgyűlési volt Követje”. Ez pedig
egyértelműen arra utal, a képek azután készültek, miután a két küldöttet a magyar nyelv hivatalossá tételének kérdésében tanúsított
engedékenységük miatt megbízóik 1842. február 7-én visszahívták és
helyükbe újakat választottak.
Legproblémásabb a különben igen gondosan megrajzolt
Wesselényi-portré keletkezése körülményeinek kiderítése. Az ellenzék páratlanul népszerű emblematikus alakja szándéka ellenére
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Szathmári rajzvázlata Brukenthal Mihályról és Teleki Józsefről
(Nagyszeben, Brukenthal Múzeum)

maradt távol a diéta tényleges munkálataitól. Csak követté választásáról és kijelölt kolozsvári szálláshelyéről tudunk. De már 1841.
december 5-én – születésnapja előestéjén – távollétében köszöntötték a 100 fáklyával felvonult kolozsvári ifjak. A gräfenbergi gyógykezelését folytató Wesselényihez reformpárti elvbarátja és a diéta tagja,
gróf Teleki Domokos révén juttatták el a fiatalok üdvözlő levelét.17
Mappába rendezett diétai képsorozatát Szathmári Pap Károly
nyomtatott cím- és hátlappal és szép rajzolatú kőnyomatos előlappal
– Képtára az Erdélyi Nagy-Fejedelemség 1842-be egybe gyűlt rendeinek
címmel – hozta forgalomba, kínálta eladásra. Hány példány készült
belőle? Kideríthetetlen. Mint ahogy arra is csak bizonytalan választ
adhatunk, a leggondosabb kutatás ellenére, hány képet tartalmazott
maga a mappa. A Kolozsváron magántulajdonból 2004-ben fölbukkant (azóta továbbadott) példány 46 rajzot foglal egybe. Ezzel nagyjából azonos számú, de fele részben más portrékat tartalmazó sorozat került a Brukenthal Múzeumba. Leírása Julius Bielz 1947-ben
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írt kis összegező tanulmányából ismert.18 Csakhogy ebből a gyűjteményből évtizedek során számos lap eltünedezett, így mára mindössze 19 képet tartalmaz. Gerszi Teréz közlése szerint19 40 körüli
a budapesti Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában
levő lapok száma. Különösen érdekes a bukaresti Nemzeti Könyvtár
tulajdonába, minden bizonnyal, a művész hagyatékából származó
példány (a metszetgyűjtemény 14915 leltári száma alatt), melynek
kőnyomatos portréi (53 drb.) valamivel meghaladják a kolozsvári
mappáét. Egyedül ezen a példányon látható ugyanis az a biedermeier
ízlésű, díszített keretbe foglalt nyomtatott fedő- és hátlap, mellyel
Szathmári a kiadványt eredetileg ellátta. A hátlap szövegének nincs
kolofon-jellege. Mindössze arról tanúskodik, milyen gondjai adódtak
a portré készítőjének a mappa összeállításakor. E szerint Szathmári
eredetileg betűrendes névsorba szedve akarta a kiadványban a diétai
küldöttek képmását elhelyezni. Ez azonban a rendi társadalomnak
a rangbeli különbségekre oly érzékeny korában még elfogadhatatlan
volt. Így a portrék beválogatása, ahogyan írja, „minden rend nélkül”
történt. ( Jelen kiadásban a küldöttek portréi a Jegyzőkönyv szerinti
rangsorban és azon belül betűrendben kerültek közlésre.)
A most nyomdai sokszorosításban kézbe vehető kötet a „legteljesebb” mappát kínálja, 70-re bővíti a földerített és egybegyűjtött portrésorozat lapjait.
Ennek bizonysága szerint Szathmári az erdélyi országgyűlés 300
tagjának mintegy negyedét örökítette meg. A csonkult példányok
ismert és ismeretlen rajzainak arányából következtetve ez valóságos,
reális számnak tűnik. Még akkor is, ha néhány ismeretlen lap fölbukkanása továbbra sem zárható ki.
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A TEKINTETES KAROK ÉS RENDEK

A

mikor a Főkormányszéket Bánffy György gubernátorsága idején, 1790-ben Nagyszebenből Kolozsvárra költöztették, a város
lakói azzal fejezték ki örömüket, hogy az akkoriban tartott diéta tagjait szállóvendégként ingyen otthonukba fogadták. Kolozsvár ezzel
hivatalosan Erdély politikai-szellemi központja, fővárosa lett.
Fölértékelődött státusa számos előnnyel járt.
Ha már a szabad városi polgárság múltból öröklött privilégiumai az osztrák fennhatósággal amúgy is megcsorbultak, s a nemesség beköltözésének gátat vetni nem lehetett, legalább az adódó
lehetőségekkel kívántak hatékonyabban élni. A birtokain gazdálkodó nemesség egyben városlakó is lett, s ilyen minőségében adófizetésre volt kötelezhető. Sorra épültek az arisztokrácia palotái
és a kevésbé tehetős nemesek városi házai. Maga a Bánffy-palota,
mely impozáns tömegével a Piactér (a főtér) keleti oldalába illeszkedett, érzékletesen megváltoztatta a városközpont középkori és
reneszánsz kori arculatát, mint ahogy azt e kiadványt illusztráló,
kevésbé ismert festmény, Josef Hofreit olajképe, olyan látványosan példázza. Ugyanez történt a térről nyíló valamennyi utcában,
a városfalakon belül, majd azokon kívül is. Az építkezések és
nemesi otthonok berendezése-ellátása munkát, megélhetést kínált
a polgároknak és családtagjaiknak. Mint ahogy pallérok, ácsok,
kőfaragók számára is mintegy huszonöt éven át állandó foglalkoztatást jelentett a Szent Mihály-templom monumentális neogótikus tornyának fölépítése. Az 1837-ben megkezdett toronyépítés
mintegy szimbóluma volt egyben az uralkodóház támogatásával
megerősödött katolicizmusnak.
A Gubernium átköltözésével a város mindennapi élete, mozgása is
felélénkült. Tanácsosok, hivatalnokok, fogalmazok, írnokok intézték
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a napi ügyeket; a Bécsből érkező futárok, postakocsi szolgálat elsődleges állomása lett Kolozsvár. Maga a városvezetés is alkalmazkodott
a változásokhoz. A kolozsvári 1841–1843-as diéta idején gyorsult föl
(mai szempontjaink szerint meggondolatlanul) a városfalak, kapuk,
bástyák lerombolása, hogy a közlekedésnek és a terjeszkedésnek
útjába ne álljanak. 1841-ben tűnt el a városképből a Torda-kapu,
1843-ban a Monostor-kapu. Akár jelképesnek is tekinthetjük azt az
ötletet és elgondolást, hogy a lerombolt Monostor-kapu óráját hangos csengettyűjével egy kis toronyszerű (ma is látható) építményben
a Redut tetejére szereljék föl.
Az osztrák idők politikai rendszerébe ugyanakkor nem hozott
lényegbeli változást a főkormányszék átköltöztetése.
Erdély (1765-től Mária Terézia rendelete szerint nagyfejedelemség) Magyarországtól különállóan tartozott a birodalomhoz.
Alkotmánya, a Lipót-féle diploma (Diploma Leopoldinum), melyre
minden uralkodónak föl kellett esküdnie csak látszat-önrendelkezést nyújtott számára. „A kormánynak – ahogyan az emlékíró Apor
Péter följegyezte – csak a tyúkmony [azaz a tojás] héját hagyták.”
A hadügyre és kincstári ügyekre eleve sem a guberniumnak, sem
Erdély rendjeinek nem volt befolyása.
Az utasítások a gubernium számára Bécsből, az Erdélyi Udvari
Kancelláriából érkeztek. De ez is csupán a közvetítő szerv volt.
A döntések a császár környezetében születtek, a napóleoni idők után
Metternich kabinetirodájában.
A nemzeti ébredést az 1830-as években az alkotmányosságot
számonkérő sérelmi politika, majd hangsúlyosan – mint erről már
szó volt – a következő évtizedben a valóságos reformok követelése
hozta meg.
Mivel Bécs 1811 óta nem hívta össze az erdélyi országgyűlést
– a Lipót-féle diploma előírásait ezzel is megszegve –, a reformkori mozgalom e sérelmi helyzet orvoslását kívánta. Így ült össze
I. Ferenc uralkodásának végén az 1834-ben kezdődött, de gyorsan föl
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is oszlatott kolozsvári diéta. Ezt követte azután az 1837-es Szebenben
tartott országgyűlés, mely a hatalom némely engedményével és egyben az ellenzék látványos megerősödésével ért véget.
Négy év telt el ezután, míg a bécsi udvar hajlandó lett ismét az
erdélyi országgyűlést egybehívni. Ezúttal a rivális Szebennel szemben ismét Kolozsvár lett a kijelölt színhely. Immár az új évtized kezdetén érezhető volt a városban a nagy várakozás az 1841. november
15-re összehívott (és tizenöt hónapig, 1843. február 4-ig folyamatosan
ülésező) diéta iránt. Az ügyrendi kérdések igencsak fontosak voltak.
Napirendre került a magyar nyelv hivatalossá tétele, az erdélyi kultúra fölemelése (múzeumalapítás, a színház támogatása), a közigazgatás átszervezése, a jobbágyi viszonyokon könnyíteni kívánó úrbérrendezés, a közteherviselési kezdeményezések.

M

iután híre ment, hogy a diétát Kolozsváron rendezik, s ezt
azután az uralkodó, V. Ferdinánd is jóváhagyta, elkezdődtek
a városvezetést is mozgósító előkészületek. Kolozsvár azt kívánta
bizonyítani, hogy képes a diétának állandó és méltó helyet biztosítani. Rendelkezésre tud tehát bocsátani, kellő átalakítással egy olyan
tágas és kényelmes üléstermet, ahol a hallgatóság is helyet kaphat, és
„aminő kényelmek – a történetíró Jakab Elek szavaival – Szebenben
nem találhatók.”20
A Gubernium szálláshelye, az egykori jezsuita kollégium21 komor
épülete, ahol a Karok és Rendek korábban már egybe gyűltek
annyira alkalmatlan volt, hogy ezúttal számításba sem került. Más
helyet kellett találni, és erről idejekorán döntés született. Kolozsvár
város tanácsa és választott esküdt-közönsége a főkormányszékhez
1841. január 8-án tett előterjesztésében bérmentesen felajánlotta
„a b. monostorutczai egész táncztermét, minden hozzátartozó felső
emeleti alkalmatosságokkal együtt.”22 A szükséges átalakításokra
a kincstár 1000 forintot utalt ki, megbízva az intézkedésekkel Jósika
Jánost, a kinevezett országgyűlési királyi biztost.
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A Redut (a Vigadó) épülete, fényképfelvétel

Így lett történelmi nevezetességű helye Kolozsvárnak a Redut
(a Vigadó), ahol a következő országgyűléseket is tartották, és ahol
1848. május 30-án az uniót, Magyarország és Erdély egyesülését
kimondták. Ezt az átalakított belső teret állítja elénk Szathmári Pap
Károly két képe is, benépesítve jelképesen a díszes termet a padokban helyet foglaló küldöttek portréinak sorozatával.
A hely szellemének megidézésére álljon itt előbb a magához az
épülethez fűződő történelmi adatsor.
A Belső-Monostor (később Unió, majd Memorandum) utca
déli sorának kétemeletes, tíztengelyes épülete a Gubernium
Kolozsvárra költözése után nyerte el mai alakját és közéleti rendeltetését. A klasszicista stíluselemekből komponált utcai homlokzat
1798-ra készen állt, de az építkezések még az 1810-es évek elején is
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folytak.23 Korábban városi fogadó, majd katonaiskola működött
benne. Új alakjában „csinosabb vendéglőt és téli vigadó-helyet”24
biztosított a város társasági életének. (A francia redoute szó vigadót,
báltermet jelent.) Egyéb rendeltetését mutatja, hogy 1819-ben itt
jött létre a Zenekonzervatórium, nagytermében tartotta 1859-ben
alakuló ülését az Erdélyi Múzeum-Egylet, 1885-ben az EMKE, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Itt folytatták le a románság politikai követelései miatt 1894-ben indított és sokáig elhúzódó Memorandum-pert. A második világháborút követően előbb
a kolozsvári Művészeti Múzeum, majd az Erdélyi Néprajzi Múzeum
vette használatba.
Szathmári első rajza a Redut terméről bizonyíthatóan 1841.
november 15-én készült. Azon a napon, amikor a korabeli sajtó beszámolója szerint a küldöttek „az üléseknek átengedett és czélszerűen
elrendezett városi tánczteremben öszvegyültek.”25
Készítője ezt a rajzot azonnal kőnyomatba tette át, és a küldöttek, illetve az érdeklődő közönség soraiban terjesztette. A mappába később nem válogatta be; inkább reklámnak, vállalkozása
előhírnökének tekintette. A Múlt és Jelen című lap november 26-i
számában mutatta be a feltehetően nagy példányszámban készült
képet. „Városunkban múlató [= tartózkodó] jeles művész hazánkfia,
Szathmári P. Károly kőre rajzolva kiadta az országgyűlése termét, a’
milyen alakja volt ennek a’ haza ez óhajtott innepe kinyítása napján.
A’ festő azon időpontot választá, midőn a’ teljes hatalmú kir. biztos
feltett kalpaggal a’ kinyító beszédet mondá.” „A munka szép – jegyzi
meg a beszámoló írója –, a kőrenyomás jobb lehetne.”26
Elkészült ugyanakkor az ülésterem képének egy másik kőnyomatos változata is, tekintélyes méretben (28×40,5 cm) melyet a festő
kisebb számban, de színezett változatban tett közzé. A két kép több
részletében eltér egymástól, jóllehet a színes változat is a diéta megnyitásának ünnepi pillanatát rögzíti. Maga a terem is kissé módosult képet mutat; az utca felöli ablakfülkéket allegorikus szobrok
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díszítik; a küldöttek egymástól jól megkülönböztethetően látszanak. (Mindkét kőnyomat az Erdélyi Történelmi Múzeum birtokába
került, de a mai nyilvántartásokban csak az utóbbi lelhető föl.)
A termet ábrázoló harmadik kőnyomatos rajz az album fedőlapjára készült. Ez sokkal kevésbé részletező, inkább a pillanatnyi
benyomást rögzíti. Keretét pedig a dúsan leomló függöny képezi,
amely két kerek tartóoszlop köré tekeredik.
Szathmári képei nyomán valósághűen áll elénk a diétai küldöttekkel benépesült terem. A Redut utcai szárnyának két teljes emeletét egyesíti a magas, tágas belső tér, melyet csak a két egymás feletti
ablaksor és a másik oldalon az erkélyek tagolnak. A fő falat baldachin
díszítette, mely alatt az uralkodó nagyméretű portréja kapott helyet.
A terem hosszanti tengelyében tekintélyes méretű asztal állt, melyet
három oldalról patkó alakban a küldöttek padsorai fogtak körül.
A stukkódíszes mennyezetről csillár ereszkedett alá, olajlámpások
gömbszerű fehér tartóival.
A helyiség – ma az Erdélyi Néprajzi Múzeum alapkiállításának
központi terme – a többszöri átalakítások nyomán alapterületében
összeszűkült. Udvari oldalán mindkét szinten egy széles folyosót
választottak le belőle, lebontva a függő karzatot. Belső díszítményei
eltűntek, ugyanúgy a mennyezeti stukkók is.

T

ekintetes Karok és Rendek! Latin változatban: Inclyti Status et
Ordines!
Ez volt a szót kérő küldöttek nyitó-megszólító mondata, mely
hosszabb beszédeknél többször ismétlődhetett. Ami a latin nyelvű
fölszólalásokat illeti, a reformkori országgyűlések idejére már szinte
teljesen kiszorultak. Általánossá a magyar nyelv használata vált.
Jellemző, hogy az 1841–1843-as diétán csak az ünnepi nyitó és záróbeszéd, valamint Teleki József, a frissiben kinevezett gubernátor
bemutatkozó beszéde hangzott el latinul.
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A törvényalkotó országgyűlés küldötteinek összetételét meghatározott hierarchikus rendben tették közzé a névsorok. Albumának
összeállításakor Szathmári ezt nem kívánta betartani, s csak körülményesen kerülhette el.
Első helyen áll a királyi biztos, mely tisztséget korábban Estei
Ferdinánd töltötte be, az 1841–1843-as országgyűlésen azonban erdélyi főnemes, báró Jósika János kapott rá kinevezést. Fontos tisztsége
volt a diétát megnyitó és az üléseket levezető országos elnöknek vagy
előlülőnek, esetünkben báró Kemény Ferencnek. Szathmári képsorozatában mindkettejük portréja megmaradt.
A Főkormányszéket a gubernátor valamint a tanácsosok és titoknokok (titkárok) képviselték. Gubernátora, vagyis kormányzója azonban – a Lipót-féle diploma előírásai ellenére – sokáig nem volt az
Erdélyi Nagyfejedelemségnek. Brukenthal Sámuelt követően Bánffy
György 1788 és 1822 között viselte ezt a magas tisztséget. Széke
azonban utána üresedésben állott és az udvar csak 1842-ben nevezte
ki gubernátornak gróf Teleki Józsefet. Róla, mint arról már szó volt,
három kőnyomatos rajza és vázlata maradt meg Szathmárinak.
Sorra azután következtek a Királyi Tábla tagjai, a főispánok és főispáni helytartók, a vidéki főkapitányok, a székely székek legmagasabb
tisztségviselői, a főkirálybírák. Külön csoportban tüntetik föl a névsorok a királyi hivatalosok vagy regalisták népes képviselő csoportját,
akiket az udvar nevezett ki diétai küldötti tisztségükbe. (Maguk
a Királyi Tábla tagjai, a főispánok, főkapitányok, főkirálybírók szintén a regalisták közé tartoztak.) Következtek a vármegyék és magyar
vidékek, a székely és szász székek követei, végül a taxális városok küldöttei. Taxális városok vagy taksás helyek (loca taxalia) alatt olyan
privilegizált magyar vagy székely városokat értettek, akik adójukat
maguk rótták ki és szedték be, s akik szavazati joggal két-két küldöttel képviseltethették magukat a diétán. Közülük került ki egyébként
a rendi országgyűlés alig néhány polgári származású képviselője.
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Arcképcsarnokában Szathmári a diéta minden rendbéli tagozódásából megörökített küldötteket. Voltak közöttük neves reformkori
politikusok, ismert személyiségek, de olyanok is többen, kiknek életrajzából csak szerteágazó kutatással lehet néhány adatot földeríteni.
A megörökített küldöttek között ott vannak az ellenzék hangadó
képviselői, Kemény Dénes, Teleki Domokos, Veér Farkas, Kozma Pál,
ifj. Bethlen Farkas, Nagy József, Fosztó Ferenc, és az ülésekről távol
maradó, de lélekben velük levő Wesselényi Miklós. A konzervatív
szemléletű képviselők portréi között láthatjuk a Jósika család tagjait és
gr. Bethlen Imrét. Jellemzője, külön érdekessége a reformkorból a forradalom felé haladó időknek, hogy az udvar a királyi hivatalosokban
sem bízhatott felhőtlenül; közülük nem is egy az ellenzék hangján
terjesztett be felirati javaslatokat. Szathmári képsorozatából sajnálatosan kimaradt (vagy nem bukkant elő?) a diétának néhány különösen
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tevékeny, kezdeményező készségű vagy protestáló képviselője. Ezek
között említhető, különös módon éppen a kolozsvári Méhes Sámuel
és Gál Domokos, továbbá a Doboka megyei Zeyk Domokos és a szászok jogvédelmét harcosan fölvállaló szebeni Schreiber Simon.

S

zathmári Pap Károly albumából előlépnek azok a markáns politikai személyiségek, akik az 1841–1843-as erdélyi országgyűlésen
a legfontosabb társadalmi változásokért, a nemzet érdekeit szem
előtt tartó reformkövetelésekért szót emeltek. Ezek között szerepelt a magyar nyelv hivatalossá tétele, az úrbér (a jobbágy kötelezettségek) törvényi szabályozása, az Erdélyi Múzeum életre hívása,
a kolozsvári Nemzeti Színház fölsegélyezése.
Indítványaik csak akkor valósulhattak meg, ha azok feliratba
foglalt összegezését az uralkodó is jóváhagyta. Erre biztosíték semmilyen formában sem létezett. De ez volt az osztrák fennhatóság,
a guberniumi kor megkerülhetetlen törvényalkotó rendszere.
Találóan írta a Brassai Sámuel szerkesztette Vasárnapi Újság
a kolozsvári diéta megnyitása előtti napon: „A megyék nevezetes teendőket szabtak követeik, s következőleg az országgyűlés elibe, mellynek
ha dézmája [= tizede] teljesülne is, reményünk túl lenne haladva.”27
A napirendre került kérdések elsőbbike, a magyar nyelvnek,
mint az adminisztráció hivatalos nyelvének az elismertetése váltott
ki heves vitát az országgyűlésben. A szász nemzet és a románság is
ellenezte ezt a lépést. Ha pedig a dolgok mélyére tekintünk, észre
kell vennünk, hogy ez a látszólag kevésbé fontos indítvány a nemzeti
feszültségek magvát rejtette, melyek olyan drámai módon vezettek
el a szabadságharcot kísérő erdélyi polgárháborúhoz. Még a diéta
idején, 1842-ben tette közzé Stephan Ludwig Roth, a szász nemzeti
ébredés vezéralakja a Der Sprachkampf in Siebenbürgen című röpiratát, sérelmezve a kezdeményezést. A románság, Lemeni püspök
állásfoglalásával a balázsfalvi iskola és szeminárium román tanítási
nyelvét érezte veszélyeztetve. Nem is lett a törvényjavaslatból semmi,
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csak a következő, az 1846-ban összeült diéta hozott kompromisszumos, a szász küldötteket is kielégítő megoldást az ügyben.
A kelet-európai elmaradottságot tükröző vigasztalan jobbágyrendszer ügyében az úrbérrendezés ismét terítékre került kérdése
osztotta meg – ezúttal nemzeti hovatartozás nélkül – a diéta tagjait.
Az úrbérnek, azaz a jobbágytelek használatáért járó jobbágyi szolgáltatásoknak pontos meghatározása, egységesítése és rendezése
végeláthatatlan vitákat eredményezett korábban és későbben is.
Erdélyben erre megoldást csak az 1847-es országgyűlésen dolgoztak
ki, mely azonban a forradalommal tárgytalanná lett. A birtokosok
érdekeit védő konzervatív küldöttek elfogadhatatlan ajánlatokkal álltak elő. Ugyanakkor ez a lényeges napirendi kérdés az egész
átalakuló társadalomra jellemző helyzetképet tükrözte. Az erdélyi
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nemesség és különös súllyal éppen az arisztokrácia maga vette át
a kezdeményezést. Olyan viták bontakoztak ki már ezen az országgyűlésen, melyek előrevetítették a forradalmi idők követeléseit, akár
az 1848-as márciusi 12 pont fontosabb előírásait. Szó esett a jobbágyi
terhek csökkentéséről, a „jobbágyfelszabadító” Wesselényi példájára
utaló örökváltságról, a közteherviselésről, az ősiség (a nemesi birtok
elidegeníthetetlensége) megszüntetéséről, az idejét múlt céhrendszer felszámolásáról, a románság és a nem egyesült (ortodox) vallás
egyenjogúsításáról, a zsidók emancipációjáról. Elég beleolvasnunk
a Szathmári-arcképcsarnokban ábrázolt reformpárti küldöttek közül
Kemény Domokos, Szalánczi József, Fosztó Ferenc és különösen
Teleki Domokos fölszólalásaiba, hogy átérezzük, milyen messzire
mentek el a társadalomátalakító reformok követelésében. A történész
Makkai László sorai kívánkoznak ide: „Különös látvány volt a saját
előjogaik ellen harcoló arisztokraták csoportja. Erdélyben azonban
a magyar polgárság kisszámú és súlytalan, a közép- és kisnemesség szegény és elmaradott volt, az ország sorsát az arisztokráciának
kellett a kezébe venni, még inkább, mint a külső Magyarországon,
ahol a demokratikus ellenzék többnyire a nemesség középrétegeiből
került ki, s az arisztokrácia nagy része reakciós magatartást tanúsított. A rendi alkotmány haszonélvezői Erdélyben maguk bontották
le kiváltságuk biztosítékait.”28 A polgárosulás Erdélyre is annyira jellemző különös közép- és kelet-európai útját, a privilegizált nemesség
arculatváltását képletszerűen mutatja föl történeti összefoglalójában
Miskolczy Ambrus. „Nemesi demokráciát akartak, de csak azért,
hogy azt polgári liberális demokráciává tegyék.”29
A Tekintetes Karok és Rendek megvitatták az Erdélyi Múzeum alapításának már korábban érlelődő gondolatát. Nagylelkű felajánlások
történtek az országos gyűjtemény gyarapítására, még azelőtt, hogy ez
a megálmodott intézmény egyáltalán létrejöhetett volna. Szóba került
a Bánffy-palota megvásárlása, hogy annak udvari szobáiban helyezzék
el a leendő múzeum történeti forrásanyagát és egyéb gyűjteményeit.
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A magyar és székely küldöttek erőteljesen támogatták az alapítás gondolatát, miközben ellenkező állásfoglalások a szászok irányából jöttek.
Schreiber Simon, Szebenszék követe csakis nemzetinek és nem országos jellegűnek tudta elfogadni az indítványozást. Más szóval kizárólagosan magyar ügynek vélte. A szász képviselők nevében kijelentette,
hogy a múzeum fönntartásához nem kívánnak hozzájárulni, és annak
felügyelő bizottságában sem részt venni. Ilyen értelemben juttatták el
külön véleményüket az uralkodóhoz.
A múzeumalapítás hívei 1843. január 16-án terjesztették fel javaslatukat jóváhagyásra. Kérelmüket körültekintő diplomáciával fogalmazták meg. „A művelődés előmozdítása, a haza díszének emelése
végett Kolozsvár szabad királyi városában országos múzeum felállíttatása határoztatik – és ő felsége k. megegyezése hozzájárulván
Ferdinánd Múzeumnak neveztetik.”30 Hiába volt azonban az uralkodó személyére szóló, hódoló utalás, a minden kezdeményezést
gyanakodva fogadó metternichi kormányzat ellenkezésén az ügy
elakadt. Az uralkodó jóváhagyó megerősítésére hiába vártak, így
a múzeumügy sok éves halasztást szenvedett. Csak egy más történelmi korszakban, Mikó Imre gróf kitartó fáradozásainak köszönhetően 1859-ben jöhetett létre az a szellemi műhely, amely olyan
meghatározó intézménye lett Erdély egész művelődéstörténetének.
Mikó Imre – Erdély Széchenyije – munkásságát méltatva és
a múzeumalapítás történetét végigkövetve a történész Egyed Ákos
hangsúlyozza: „Hiba lenne azonban az 1841–1843-as országgyűlés erőfeszítéseit hiábavaló fáradozásnak tekinteni. Bár az országos
múzeum gondolatát az országgyűlés nem fogadta el (…) annak tervét szakértő bizottsággal kidolgoztatták, s következésképpen a sajtó
útján a múzeumi gondolat a szélesebb társadalmi közegekben is
elterjedt.”31
Ahogy közeledett az idő az országgyűlés végéhez (141 ülés után
1843. február 4-én történt berekesztéséhez) a reformgondolatokat
fölkaroló küldöttek számára egyaránt nyilvánvalóvá lett, milyen
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kevés az, amit az udvar jóváhagyásától egyáltalán remélni lehet.
Olyan megrendítő változások következtek el, amikor, csak példaként,
a tovább vitatott úrbérrendezések ügye, egyik pillanatról a másikra
tárgytalanná vált. A forradalom tüze az egész úrbéres jobbágyrendszert elemésztette. Az 1848-as áprilisi törvények a polgári fejlődésnek nyitottak utat, az ancien régime végét jelentették. Ezt pedig restaurálni az abszolutista rendszernek sem sikerült.
Az utolsó rendi országgyűlések a vajudó idők tanúi voltak.
Fönnmaradt Jegyzőkönyveik, Beszélytáraik és Irománykönyveik 32
egy küzdelmekkel, és a 19. század fennkölt eszmékkel átitatott kor
dokumentumai. Mint ahogy művészi értékük mellett a történelem
színpadának szereplőit megelevenítő portrék, Szathmári Pap Károly
alkotásai is kordokumentumok.
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TELEKI JÓZSEF
gróf, széki
1790–1855

Császári és királyi aranykulcsos titkos tanácsos, Szabolcs megyei
főispán; királyi hivatalos. Erdély gubernátorává a diéta idején,
1842-ben nevezték ki.
Kolozsváron és Pesten végzett jogi tanulmányok után Göttingában
képezte tovább magát. 1824-től a Királyi Tábla bírája, 1827-től Csanád-,
1830-tól Szabolcs vármegye főispánja. E tisztséget 1848-ig töltötte be.
A kor legműveltebb elméi közé tartozott, mint történetíró és nyelvész
1830-tól haláláig a Magyar Tudós Társaság (az akadémia) elnöke volt.
Szállása Kolozsvárt: gróf Teleki ház, Belső-Farkas utca 50. szám.
(Főkormányzói lakása a Bánffy-palota emeleti részén volt.)
„Mind azt, mi hazámnak javát bármiképp’ előmozdítja, mint
annak hű fia, szívemen hordozván, és előmozdítani nem csak szent
kötelességemnek érezvén, hanem ezt mindig a legnagyobb készséggel meg is tévén: csekély tehetségem szerint én is óhajtok járulni
azon közhasznú tudományos intézethez, melynek czélszerű megalapítása a TT. KK. és RR. [Tekintetes Karok és Rendek] figyelmét
most magára vonta. – Több száz és némely ritka s becses darabokból álló első kiadások (ediciones principes) és nyomtatási régiségek (incunabula artis typographicae) gyűjteményemet, valamint a’
magyar tudományos társaság által eddig kiadott minden nyomtatványomnak egy-egy példányát, némely más magyar nyelven kijött
könyvekkel, mintegy megalapítandó magyar könyvtár’ első alapját
és mellé 3000 három ezer pengő forintot, mint tőkét, melynek évenkénti kamatjai – főként – a’ honi nyelven kijött régibb és újabb, és
ezek közt különösen a’ magyar tudományos társaság által kiadandó
munkák megszerzésire fordíttassanak.”
(Írásbeli bejelentése az országgyűlés 1842. augusztus 29-i ülésén.)1
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JÓSIKA JÁNOS
báró, branyicskai
1778–1843

Királyi biztos.
Erdély egyik nevezetes főnemesi családjának tagja. A század elejétől
töltött be mind magasabb rangú hivatali tisztségeket. 1809-től táblai ülnök, 1812-től Hunyad vármegyei főispán, 1816-tól főkormányszéki tanácsos, 1819-től a Főkormányszék alelnöke, 1822-től 1834-ig
elnöke. A bécsi udvarhoz hű aulikus magatartásáért a legmagasabb
kitüntetések birtokosa, aranykulcsos valóságos belső titkos tanácsos,
a Lipót rend nagykeresztes vitéze. Rangja és föllépése utat nyitott
fiai, Sámuel és Lajos pályájának. Jósika János nem sokkal a kolozsvári diéta bezárása után, 1843. május 16-án hunyt el.
Szállása „maga házában”, Nagypiac tér 161. szám.
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KEMÉNY FERENC

báró, magyargyerőmonostori
1795–1875
Az Erdélyi Nagyfejedelemség-beli Tekintetes Karok és Rendek
országgyűlési elnöke.
Valóságos belső titkos tanácsos; 1841 és 1848 között az erdélyi diéták
országos elnöke; 1860-tól Erdély kancellárja.
Szállása „maga házában”, Belső-Szén utca 127. szám.
„Nem hiszem Tkts. KK. és RR. [= Tekintetes Karok és Rendek],
hogy csak egy józan ítéletű polgára is volna e’ honnak, annál inkább
tagja e’ díszes testületnek, ki el ne ismerje, hogy egy fél század óta
helyt állott nemzetnek valahára lépni, haladni szükséges; és bár mely
kisebbedőleg tekintsünk is sok szépre és jóra, miket törvénykönyveink lapjain elszórva feltalálunk, meg kell még is vallani, és nyíltan
kimondani, hogy hazánk állása, akár alkotmányi, akár törvénykezési,
akár gazdasági szempontból tekintjük, gyökeres orvoslást és fontos
és nevezetes újításokat kíván, sőt sürgetőleg követel. (…) Minket
a haza ébredt figyelme kísér.”
(Az erdélyi országgyűlés 1841. november 15-i megnyitó ülésén
elhangzott felszólalásából)2
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WESSELÉNYI MIKLÓS
báró, hadadi
1796–1850

Udvarhelyszék örökös követe.
A reformkori ellenzék emblematikus alakja, a jobbágyi kötelezettségek eltörlésének élharcosa, szilágysági nagybirtokos. 1822-ben gróf
Széchenyi Istvánnal Angliában járt, gazdálkodását az ottani tapasztalatok nyomán igyekezett korszerűsíteni. Az 1834-es szatmári megyegyűlésen élesen bírálta a kormányt, amiért 1835-ben hűtlenségi pert
indítottak ellene. Az 1838. március 13-i pesti árvíz idején százak életét
mentette meg. Ennek ellenére három évi börtönre ítélték. Súlyosbodó
szembetegsége miatt két hónap múltán Gräfenbergbe mehetett kezelésre. Az 1841–1843-as diétán csupán rövid ideig volt jelen.
Szállása Kolozsvárt: Teleki Józsefné háza, Külső-Monostor utca.
„… Ha rongált egészségem, és szüntelen a’ vakulás küszöbén álló
szomorú helyzetem csak valamennyire is engedték volna, és engednék a’ követi pályára való léptemet, bizonyosan édes honomtól távol
nem lennék és nem maradnék.” (Udvarhelyszék rendeihez 1842.
december 30-án írt leveléből.)3
„Valamint erőszak nemzetek’ és nemzetiségek’ fékezésére, szintolly
gyászos mint bizonytalan mód: úgy azoknak ugyan-azonosítására
erőszakolás, akár kormány’ akár törvényhozás’ részéről jöjjön, akár a’
különböző nemzetek’ valamellyikétől eredjen, szintolly helytelen mint
oktalan eszköz. Nyomás mindig ellenhatást szülvén közelítés és egyesítés helyett mindig nagyobbá, és természetesebbé teszi azon hézagot, mellyet enyésztetni szándékolt. (…) Különböző fajú és nyelvű
lakosokbol álló ugyan azon országban pedig az alkotmánynak malasztját kell minden nemzetre olly egyenlőn osztani, hogy abban mindenik
édes anyját találván fel, ez által egymást testvéreknek tekinthessék.”
(Wesselényi Miklós: Szózat a ’magyar és szláv nemzetiség’ ügyében. Lipcsében Wigand Ottónál 1843. 106, 109)
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CONRAD ANDRÁS
konradsheimi
?–?

Szebeni születésű nemes; főkormányszéki tanácsos.
Szállása Kolozsvárt: báró Kemény Miklós háza, Belső-Közép utca
530. szám.
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KOVÁTS MIKLÓS
csíktusnádi
1769–1852

Erdélyi római katolikus püspök, kormányszéki tanácsos
Kolozsvárt jogot, Váradon teológiát végzett, 1794-ben szentelték
pappá, 1827-ben nevezték ki erdélyi megyéspüspökké.
Szállása a plébánia épületében, Nagypiac tér 167. szám.
„Minekutána az Országos Múzeum felállítása (…) már kétséget
nem szenvedhet: én is hazám dísze, nemzetem mívelődése és ebből
következő fénye’ előmozdítása tekintetéből, csekély ugyan, de forró
kebelből eredő ajánlatommal a haza oltárához járulni elhatároztam;
ez okon 5000, azaz ötezer igaz értékű (conventiós) rforintokat az
Országos Múzeum tőkéje alapítása – és gyarapítására (…) ajánlok.”
(Részlet az országgyűlés 1843. január 18-i ülésén elhangzott felszólalásából.)4
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LÁZÁR LÁSZLÓ
gróf, szárhegyi
1780–1864

Tartományi korlátnok, főkormányszéki tanácsos.
A székelység egyik legnevesebb családjának tagjaként részesült magas
kitüntetésekben. 1806-tól az Erdélyi Királyi Tábla ülnöke, 1809-ben
a Napóleon elleni nemesi felkelésben kapitány, 1818-tól főkormányszéki titkár, a Szent István Rend kiskeresztes vitéze. Nevéhez fűződik Borszékfürdő felvirágoztatása.
Szállása Kolozsvárt: gróf Rhédey ház, Nagypiac tér 452. szám.
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BERTLEFF MIHÁLY ANDRÁS
?–?

Guberniumi titkár; segesvári követ.
Szállása Kolozsvárt: Rotharides ház, Belső-Közép utca 458. szám.
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ISZLAY LÁSZLÓ
iszlói
1789–?

Főkormányszéki titkár.
Marosszéki nemes, a guberniumi titkári tisztséget 1848-ig töltötte
be. Halálával családjuk kihalt.
Szállása Kolozsvárt: Fekete ház, Híd utca 294. szám.
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BORNEMISZA JÁNOS
báró, kászoni
1807–1894

Királyi táblai rendes ülnök.
A kászoni székely kisnemesi családból származó, fényes karriert
befutó Kászoni János leszármazottja, aki 1718-ban báróságot nyert,
fölvéve a Bornemisza nevet.
Bornemisza János görgényi birtokost az erdélyi országgyűlés idején, 1842-ben nevezték ki főkormányszéki tanácsosnak.
Szállása „maga házában”, Belső-Monostor utca 194. szám.
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TELEKI MIKLÓS
gróf, széki
1804–1884

Királyi táblai rendes ülnök, a diéta idején az erdélyi udvari kancellária tanácsosa.
Római szent birodalmi lovag.
Szállása Kolozsvárt: Stemmer ház, Külső-Monostor utca.
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HALLER IGNÁCZ
gróf, hallerkői
1794–1870

Császári és királyi aranykulcsos kamarás; Küküllő vármegyei főispán.
A nürnbergi eredetű főnemesi család Erdély-szerte jelentős birtokokat szerzett. Fő szálláshelyük Szeben volt, de ők birtokolták
a kerelőszentpáli kastélyt is, ahol Haller Ignác született.
Szállása Kolozsvárt: Fiscus, Nagypiac tér 449. szám.
„Ötven éve, hogy a magyar nyelvről készült egy olly törvényczikk,
mellyből tisztán kitetszik: hogy azok, kik azon törvényczikket készítették, a’ helyett, hogy a magyar nyelvnek törvényes gyakorlatban
létét emeljék és öregbítsék, kéntelenek voltak az akkori gyakorlat
megalapításáról gondoskodni. (…) De utoljára elértük azon időt,
hogy ötven évek múlva már egyszer (…) anyanyelvünk világánál
[világának] fel kell derülnie.”
(Részlet az országgyűlés 1842. január 27-i ülésén elhangzott felszólalásából.)5
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JÓSIKA LAJOS
báró, branyicskai
1807–1891

Torda vármegye főispánja, főkormányszéki tanácsos.
Erdélyi és zempléni nagybirtokos, a magyar vívósport egyik alapítója. A későbbiek során a Római Katolikus Státus világi elnöke
lett. Konzervatív fölfogását apja, Jósika János politikai nézetei
határozták meg.
Szállása: báró Jósika ház, Nagypiac tér 161. szám.
„Ha két testvér nemzet egy harmadik testvér nemzetet (…) legkisebb eröltetés színével is valamire reá szorítani kívánja, nem helyeselhető. (…) Az út mellyet én, és velem együtt többen helyesnek
tartunk, és mellyen leginkább sikert remélhetünk az, hogy a’ nemes
szász nemzetet arra bírjuk, és neki megmagyarázzuk, hogy vélekedésünk helyes, és tőlök is valósággal pártolást érdemel. (…) De tek.
Rendek! azt mondom, hogy a’ magyar nyelv diplomaticai [= hivatalos]nyelvünk nem csak lesz, nem csak ez előtt volt, hanem most
is az. – Nézzük magunkat körül ez országos teremben, magyarul
beszélünk mindnyájan, és a szász követ velünk és közöttünk nem
németül és magyarul, hanem csak magyarul szólunk, és ép úgy tudja
érteni a’ magyar nyelvben kimondott nézeteket, mint magát abban
kifejezni.”
(Részlet az országgyűlés 1842. január 28-i ülésén elhangzott felszólalásából.)6
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KOZMA PÁL
kézdiszentléleki
?–1852

Zaránd vármegyei főispán.
Székely nemes, Zaránd vármegyei birtokos.
Hivatalnoki pályáját megyéjében 1806-tól kezdte, 1815-től főszolgabíró, 1834-től főispán. 1847-ben kormányszéki tanácsossá nevezték
ki. Zaránd vármegye földirati, statisztikai és történeti leírása című
munkája Kolozsváron 1848-ban jelent meg.
Szállása Kolozsvárt: Szábel ház, Belső-Szén utca 132. szám.
„Azért sympathirozunk [= rokonszenvezünk] Magyarországgal,
mert Magyarország olly alkotmányos ország, mellynek garantiája
vagyon; – Erdély is alkotmányos ország, de garantiája nincsen. […]
Tudjuk azt is, hogy 1825 előtt elpróbálta a kormány Magyarországon
a’ katonaállítást, a’ nélkül, hogy abban az ország rendei megegyeztek
volna, és mi lett a’ következése? – az, hogy nagyobbára férfias ellenállásra talált, mire következett az 1825-ik esztendei kibékülő országos gyűlés, és azóta nincsen Magyarországon egy országos gyűlés is,
melly bár egy életkérdést ki ne vívna.”
(Részlet az országgyűlés 1842. február 16-i ülésén elhangzott felszólalásából.)7
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NEMES JÁNOS
gróf, hídvégi
1792–?

Felső-Fehér vármegye főispánja.
A Kálnokiakkal közös eredetű régi székely nemesi család tagja.
Császári és királyi kamarás, titkos tanácsos. A megye főispáni tisztségét 1847-ig töltötte be.
Szállása Kolozsvárt: „maga házában”, Belső-Monostor utca 187.
szám.
„A’ mívelődés szabadsága mennyire méltányoltatott századokkal
ez előtt élt őseinktől is már, mutatja az Appr. [Approbaták]8 1. r. 6.
czíme 1. czikke, mely szerint senki földhöz kötött jobbágyának gyermekeit, kiket különben valóságos jószágnak tekintettek, akkor is az
oskolától el nem foghatta.(…) A’ tilalom a’ Németországon kívüli
egyetemekre nézve most is fennáll; melly megszorításból a’ reformátusok és evangelicusoknak származik legnagyobb sérelmük, mivel
növendékeik felsegillésére Németország más részeiben, úgy szintén
Svédországban és Hollandiában hajdon alapított beneficiumaik ezen
tilalom miatt nem csak használatlan hevernek, de az elvesztésnek is
ki vannak téve; kérettessék tehát ő Felsége, hogy ezen sérelem orvoslásával a’ külső egyetemekre való szabad kimehetésre a’ törvények
szerint utat nyitni méltóztasson.”
(Részlet az országgyűlés 1842. június 21-i ülésén elhangzott felszólalásából.)9

72

73

DINDÁR ANTAL
károlyfehérvári
177?–?

Római szent birodalmi lovag, Aranyosszék főkirálybírája.
A család 1695-ben I. Lipóttől kapott nemességet. Dindár Antal 1834
és 1849 között Aranyosszék utolsó főkirálybírája volt.
Szállása Kolozsvárt: Rischányi ház, Belső-Király utca 46. szám.
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BARCSAY LÁSZLÓ
nagybarcsai
1802–1880

Tartományi segédbiztos; királyi hivatalos.
Hunyad megyei köznemes, volt huszártiszt, 1873-tól Hunyad vármegye főispánja. Irodalmi ambícióit egy kötet verse jelzi.
Szállása Kolozsvárt: Dietrich ház, Nagypiac tér 277. szám
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CZIRJÉK DÉNES
sepsizoltáni
1775–1845

Kincstári tanácsnok, császári és királyi kamarás; királyi hivatalos.
Székely nemesi család leszármazottja.
Szállása Kolozsvárt: Szöllősi ház, Belső-Monostor utca 174. szám.
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ESTERHÁZY DÉNES
gróf, galánthai
1789–1862

Udvari és belső titkos tanácsos; királyi hivatalos.
A szerteágazó, Erdélyben is honos főnemesi család tagja.
Szállása „maga házában”, Belső-Torda utca 88. szám.
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FRONIUS MIHÁLY
halmágyi
1797–1860

Tartományi biztos; királyi hivatalos.
Az erdélyi szász család 1583-ban Báthory Istvántól kapott nemesi
levelet. Brassóban és Szebenben is viseltek hivatalokat. (A család
több tagját a festő Barabás Miklós örökítette meg.) Fronius Mihály
1847-ben a szebeni evangélikus egyház vidék-inspektora lett.
Szállása Kolozsvárt: Bogdánfi ház, Nagypiac tér 164. szám.
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GORÓ LAJOS
agyagfalvi
1786–1843

Hadmérnök-őrnagy; királyi hivatalos.
Az agyagfalvi Goró család 1614-ben mint primipilus fordul elő.
A Székelységtől távol, Déván született Goró Lajos Bécsben végzett
mérnökkari akadémiát. Részt vett a Napóleon elleni csatákban, majd
1821-ben a carbonárik ellen a Szentszövetség keretében szervezett
nápolyi hadjáratban. Mint kiváló rajzoló, nápolyi állomásozása nyomán örökítette meg Pompeji romjait.
Szállása Kolozsvárt: Ferenczi ház, Kismester utca 147. szám.
„A közjó’ és haszon’ előmozdításáért forrón buzgó gróf Kemény
József és Sámuelnek kis hazánk oltárára mint elsők letett, tiszteletet
gerjesztő és művelődést sugárló nagyszerű áldozatuk’ következésében már országosan megalapított múzeum számára (…) bátorkodom én is egy fövényszemet (…) tisztelettel ajánlani, úm. 1-ször)
Wanderungen durch Pompeji czímű munkámat10 20 metszett rajzzal, in folio11 pompás példányban; e’ mellett még 350 darab – német,
ánglus, magyar, franczia és olasz válogatott könyveket, többnyire az
architecturáról, archaeológiáról, mathezisről és szép mesterségekről.
2-szor) A’ hallhatatlan Tizian híres Danaeájának vagy aranyesőjének
egy nápolyi igen nevezetes festő által készített másolatát olajos festékben. 3-szor) 450 régi római eredeti pénzgyűjteményemet. 4-szer)
Egy – mintegy 40 darab császári aranyat nyomó – tiszta arany
monetát (…)
Kérem a TT. Karokat és Rendeket, méltóztassanak ezen kis ajánlatomat oly kegyességgel fogadni, a’ mily hazafiúi buzgó szeretetből
teszem azt.
(Az országgyűlés 1842. december 30-i ülésén elhangzott felszólalásából)12
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JÓSIKA SÁMUEL
báró, branyicskai
1805–1860

Császári és királyi aranykulcsos udvari tanácsos; királyi hivatalos.
Torda vármegye főispáni helytartója volt, majd Bécsben viselt hivatalt. 1846 és 1848 között az Erdélyi Udvari Kancellária vezetője lett.
Kiváló szónoki készségével és diplomáciai érzékével kemény konzervativizmusa ellenére a nagy többségben lévő ellenzéki küldöttek
között is népszerű volt. A forradalom idején Metternich-kel együtt
menekült el Bécsből. Ám a Bach-korszak idején már az elsők között
lépett föl a nemzetet sújtó jogtiprások ellen.
Szállása: báró Jósika ház, Nagypiac tér 161. szám.
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KÁLNOKI DÉNES
gróf, kőröspataki
1814–1888

Miklósvárszéki királybíró; királyi hivatalos.
Előkelő székely nemesi család tagja. Jogi tanulmányok után 1838-tól
táblabíró, 1839-től széki királybíró. 1848-ban egy önmaga által szervezett önkéntes lovascsapat vezetője. 1861 és 1875 között Háromszék
főkirálybírája. Mozgalmas élete során afrikai vadászaton vett részt,
és irodalommal is foglalkozott. Karacsai Indár álnéven több regénye
jelent meg.
Szállása Kolozsvárt ismeretlen.
„Mert a’ nyelv – a’ nemzeti nyelv legbecsesebb kincse egy nemzetnek; mint a’ testben élet lélek nélkül, úgy nemzetben is nyelv nélkül nem létezik, annak léte ád életet egy nemzetnek, és biztosítja
annak állandóságát. (…) Ha a’ holt latin nyelv helyett a’ magyar
nyelvet emelendjük azon polczra, hol az czéltalanul állott, mert ez
azon egyedüli eszköz, mellynek segedelmével kieszközölhetni, hogy
hazánk minden lakója egykor alkotmányos jogai megértéséhez juthasson. (…) A’ nemes szász nemzetnek nemzetisége legkisebbé sem
veszélyeztethetik, mert nem azt kívánjuk tek. KK. Rendek, hogy
a’ csecsemő anyja emlőjével szívja bé a’ magyar nyelvet, sem hogy
a társasági élet viszonyai közé is bé hasson, hogy imájokat istenhez
azon a’ nyelven juttassák, hanem kívánjuk, hogy légyen e’ hazában a’
magyar nyelv köz igazgatási nyelv.”
(Részlet az országgyűlés 1842. január 27-i ülésén elhangzott felszólalásából.)13
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KÁLNOKI GYÖRGY
gróf, kőröspataki
1810–1844

Százados; királyi hivatalos.
Szállása Kolozsvárt: Özvegy Balogné háza, Belső-Szénutca 125. szám.
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KEDVES ISTVÁN
1782–1864

A Kolozsmonostori Konvent követe, Salamoni apát; királyi hivatalos.
A Kolozsmonostori Levéltár káptalani őre, 1832-től kolozsvári plébános. Fáradhatatlan buzgalmának köszönhetően épült föl a kolozsvári Szent Mihály-templom monumentális neógót tornya. Hamvai
a Házsongárdi temetőben nyugszanak. (Szép faragású sírkövét
2006-ban állították helyre.)
Szállása a plébánia épületében, Nagypiac tér 167. szám.
„… Teljes hatalmában állott a’ katolikus püspököknek is felvenni
azon rendszert az ekklézsiák’ kormányzásában, a’ melyet hit-elveikből kifolyólag czélirányosnak láttak, és következésképpen a’ hatheti
oktatást is, a’ nélkül, hogy in causa religionum variatióról [= vallási
ügyben történt változásról] vádoltathassanak.
Mert a hatheti oktatásban a’ vallását változtatni akaró személy
csupán csak azon czélból, nehogy lépését temere, vaktába, minden
megfontolás és belső meggyőződés nélkül tegye, a’ katolika hitben
való felvilágosításképpen taníttatik, hogy eddig gyakorlott religióját
mivoltásán megértse, és azt értve tudjon egybehasonlítást tenni az
eddigi religiója és a’ közt, melyre által akar lépni.”
(Részlet az országgyűlés 1842. június 30-i ülésén elhangzott felszólalásából.)14
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KEMÉNY DOMOKOS
báró, magyargyerőmonostori
1806–1885

Királyi hivatalos.
A főúri család vécsei ágából származó ellenzéki politikus; a Lipót
rend lovagja.
Szállása Kolozsvárt: báró Wesselényi ház, Nagypiac tér 166. szám.
„Erdélynek polgári helyzete hasonlít egy érdekes romhoz, mellyel
dicső gondolatok vagynak kapcsolatban. (…) De az idők elmúltak,
a’ fedél leroskadt, a’ falak meghasadtak és a’ szél örvényüleg süvölt
keresztül. (…) Ezen reformok múlhatatlanok. (…) Nem csak rólunk
van a’ szó, hanem egyszersmind azon sok ezreknek sorsa felett határozunk, kik jóllehet honunkban laknak, még annyi joggal sem élnek,
hogy egy haldokló alkotmány felett könnyezhessenek. (…) Én tkts.
[= tekintetes] Rendek! úrbért óhajtok, de millyent? ollyat, mellyet
mi készítünk, mellyben csak annyit áldozunk, mennyit a’ köznépnek
jobb sorsra való jutása megkíván, és amellyen a’ köznép nyer. Ismerek
én parasztokat, nem olly messze laknak a’ két magyar hazától, kik a’
mi parasztjainknál sokkal többet dolgoznak, és sokkal többet koplalnak, és hol a földesurak is igen szegények. Ez a lehető legrosszabb
úrbér, ezt ha lehet, kerüljük el.”
(Részlet az országgyűlés 1842. január 13-i ülésén elhangzott felszólalásából)15
„A’ constitutió nem olyan, mint egy zacskó pénz, mellyből ha
vesz is ki az ember, még marad benne. Az olyan mint a lélek, melly
nélkül a testnek nincs élete, azt pedig részenként el nem lehet venni
a testből.”16
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