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KEMÉNY JÓZSEF
gróf, magyargyerőmonostori

1795–1855

Kincstári titoknok; királyi hivatalos.

Az erdélyi országgyűléseknek több alkalommal követe, ellenzéki 
képviselője. 1846-után a közélettől visszavonulva tudományos kuta-
tásainak élt. Páratlan értékekkel elsődleges források föltárásával 
gazdagította az erdélyi történetírást. Gazdag könyvtárát, kézirattá-
rát és oklevélgyűjteményét már az 1841–1843-as diétán a létesítendő 
Erdélyi Múzeumnak ajánlotta föl. 

Szállása Kolozsvárt: gróf Kemény ház, Nagypiac tér 278. szám.
„Nemzeteknek nem csak életit fönntartja, hanem áldáshozó hala-

dását is elősegíti szellemi erejök kimívelése. (…) Biztos utat nyitnak 
előttünk ily ismeretek’ szerezhetésire: különösen a’ hazánkfiai által 
készített, hazánkat tárgyazó könyvek, kéziratok, oklevelek, általáno-
san pedig más nemzetek’ irodalmi művei. (…) Az ismeretek’ ily kútfe-
jeit szükségeseknek tartotta és illően méltánylotta a’ testvér magyar-
hon is, midőn a’ Széchenyi Ferenc gróf által ajánlott könyvtárt magyar 
nemzeti museum’ alapjául országosan elfogadta s fönntartásáról és 
gyarapításáról több ízben nagylelkűen s bölcsen rendelkezett.

Mi pedig, alulírtak, csak honfiui- és honpolgári érzelmünk’ sugal-
latának óhajtottunk csekély tehetségünkkel ugyan, de nagy örömmel 
hódolni (…) alázatosan ide mellékelt irományunkban kijelentvén, 
miképp 15 000 kötetet felyülhaladó könyv- és több ezer egyes dara-
bokból álló kézirat- és eredeti oklevél-gyűjteményeinket, s egyikünk 
– Kemény Sámuel’ – ásvány- gyűjteményét is forrón szeretett Erdély 
hazánk’ közhasznára, annak összegyülendő Rendei előtt átajánlani 
majdan bátrak  leszünk.(…)

Kemény József s. k. és
Kemény Sámuel s. k.”
(Felolvastatott az országgyűlés 1842. június 21-i ülésén)17 
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LEMÉNY JÁNOS (IOAN LEMENI)
leményi

1780–1861

Fogarasi püspök; királyi hivatalos.

Jogi, majd teológiai tanulmányok után Balázsfalván tanított filozófiát 
és történelmet, 1819-től kanonok, 1832-től görög katolikus püspök. 
Saját költségén építtette föl a balázsfalvi templom kettős tornyát. Az 
1841–1843-as erdélyi diétán síkra szállt a szászföldi románok jogai-
ért és petícióban tiltakozott a magyar nyelv hivatalossá tétele ellen. 
Ugyanakkor az erdélyi nemzetek közötti megbékélést hírdette és 
mérsékelt politikusként Simion Bărnutiuval szemben nem ellenezte 
az uniót.

Szállása Kolozsvárt: Unitus parókia, Belső-Szén utca 158. szám.

„Jóval ez előtt bátor voltam a’ görög nem egyesült oláh püspök tár-
sammal [Moga Bazil] a’ királyi földön a’ szászokkal vegyesen 200 
ezeren felyül lakó oláh polgárok többféle megterheltetéseik és elnyo-
mattatásaik orvosoltatása iránt egy alázatos kérelmet a’ TT. KK. és 
RR.-hez [a Tekintetes Karok és Rendekhez] bényújtani. (…) Mivel 
pedig már az országgyűlés vége felé közeledik: bátorkodom excel-
lenciádat [= az országos elnököt] és a TT. KK. és RR.-et alázatosan 
megkérni, méltóztassanak feleletjek béadására a’ tisztelt szász követ 
uraknak határidőt szabni, hogy azon kérelem, mellynek ellátásától 
több százezer elnyomott polgárok üdve és boldogsága függ, még 
ezen az országgyűlésen felvétethessék. (…) Mivel jóllehet ezen kére-
lem az országos teremben soha tanácskozás alá nem vétetett, és arról 
a Jegyzőkönyvben legkisebb említés sincsen, még is mind a szász-szé-
kek gyűléseiben, mind pedig a’ brassai és szebeni német hírlapokban, 
mind ketten néplázítóknak és csendzavaróknak ocsároltattunk.” 

(Részlet az országgyűlés 1843. január 16-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)18
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LÉSZAI LŐRINC
fogarasi

1794–1869

Doboka megyei főbíró; királyi hivatalos.

Családja fogarasi származású, tagjai később telepedtek át Szász-
városba. Főkormányszéki tanácsos. A diétán szintén részt vevő 
Újfalvi Sándor (az emlékíró) apósa.
Szállása Kolozsvárt: Vikol ház, Belső-Torda utca 122. szám.

„Tudjuk és sajnosan éreztük mindnyájan azon kedvetlen jelentése-
ket, melyeket a’ lefolyt tíz esztendőkben a tisztválasztás kérdései a’ 
megyékben szültenek. Nem ezen teremben hallatszott elsőkben azon 
óhajtás, hogy milly kívánatos lenne a’ kormány és megyék között a’ 
tisztválasztás feletti surlódásokat elenyésztetni, merem állítani, hogy 
az ország nagy részének óhajtása az.”

(Felszólalása az országgyűlés 1842. március 12-i ülésén.)19
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SZABÓ JÁNOS
kászonújfalvi

1767–1858

Kolozsmonostori apát, királyi tanácsos; királyi hivatalos.

1813–1830 között kolozsvári plébános, egyházi főkormányi előadó, 
a Lipót rend lovagja. Egyházi beszédei, prédikációi nyomtatásban is 
megjelentek.
Szállása Kolozsvárt: Nagy István háza, Belső-Monostor utca 181. 
szám.
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SZALÁNCZI JÓZSEF
szenttamási

?–?

Királyi táblai ülnök; királyi hivatalos.

Szállása Kolozsvárt: gróf Mikes ház, Óvár 247. szám.

„Magam is úgy hiszem, hogy az által, ha boldogult eleink elveit 
követve a’ türelmesség szempontjából részeltetni kívánjuk közmeg-
egyezésből a’ bevett vallások jogaiban másokat is – teljességgel nem 
vétünk az egyesületi hit ellen, mert éppen azon ősöknek nyomdokait 
követjük, kik a’ türelmességnek már ezelőtt három századdal dicső 
példáját adták. De nem is újságot cselekszünk vele, mert (…) már 
az 1791. 60-ik törv. czikk a’ görög nem egyesült vallást követőkről azt 
mondja, hogy »juxta suam conditionem [= saját állapotának meg-
felelően] azon jogokkal élhetnek, mellyekkel a’ többi vallásbeliek 
élnek« – következéskép, ha e’ részben még több tágítást teszünk, az 
idő lelke szerint, nem hogy hibáznánk, sőt inkább helyesen cselek-
szünk.”

(Részlet az országgyűlés 1842. július 4-én elhangzott felszóla-
lásából.)20
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SZÉKELY JÁNOS
kilyéni
?–1851

Százados; királyi hivatalos.

Szállása Kolozsvárt: Szarvadi ház, Belső-Király utca 42. szám.



107



108

SZENTPÁLI ISTVÁN
homoródszentpáli

1777–?

Alezredes; („székelyek ezredese”); királyi hivatalos.

Udvarhelyszéki nemes családból származik.
Szállása Kolozsvárt: Kiss ház, Hídutca 315. szám.

„Ollyat tegyünk a’ feliratba, mi valóságon épül. Bátor vagyok e rész-
ben felvilágosítást adni, mi szerint egy székely többet nem teszen, 
mint 31 napból álló szolgálatot; továbbá az 1-ső székely ezredben 
senki a’ katonák közül maga ruhát nem csináltat, mert 33 ezer forint-
ból álló alaptőkéje van, mellyből csináltatnak minden köntösök.”

(Részlet az országgyűlés 1842. május 10-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)21
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TÚRI FERENC
tamásfalvi

?–1847

Tartományi segédbiztos; királyi hivatalos.

Székely nemes (genealógiákban Thury néven).
Szállása Kolozsvárt: Kósa ház, Belső-Monostor utca 186. szám.

„Nagy különbség van azon helyettesítés [ti. tisztségviselők ideiglenes 
helyettesítése, gyakran önkényes alapon] között, melly néhány tisz-
telt szónok uraknak mondása szerint önkényen vagy vakmerőségen 
alapul. Ettől irtózom, ’s irtózni is fogok: de ellenben olly helyettesí-
téstől, mellyet a’ körülményeknél fogva elmellőzni nem lehet, mint 
a’ mellyről most rendelkezünk, semmiképp nem irtózom, mert itt 
önkény nem uralkodhatik, és az igazgatás folytatására nézve az 
okvetlen szükséges.” 

(Felszólalása az országgyűlés 1842. április 29-i ülésén.)22
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TÚRI JÓZSEF IFJ.
tamásfalvi

?–1861

Királyi hivatalos.
Székely nemes (genealogiákban Thury néven).
Szállása Kolozsvárt: Pataki ház, Nagypiac tér 6. szám.
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BETHLEN FARKAS
gróf, bethleni

1813–1870

Küküllő vármegyei pótló követ.

Az erdélyi országgyűléseken az ifjúság vezére, a „vándorpatrióták” 
egyike. Ellenzéki képviselő, az Erdély és Magyarország közötti unió 
lelkes híve. Ismert gazda és neves gyümölcstermesztő.
Szállása Kolozsvárt: gróf Bethlen Farkasné háza, Nagypiac tér 453. 
szám.

„… Hogy pedig ns [nemes] Küküllő megye rendei a’ ns. szász nem-
zetet üldöznék, azt merőben tagadom. (…) Ellenben én tudok a’ töb-
bek közt egy példát arra, hogy egy szász falu, itten nemes Küküllő 
megyében – hütes jegyzőjét, csak azért, hogy magának nőt magyart 
vett – elcsapták, de azzal sem lévén megelégedve, a’ falu gyűlésibe 
határozattá lőn, hogy aki őtet házába is befogadni merészelné, az 
tetemesen meg fog bűntetődni.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 29-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)23
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BETHLEN GÁBOR
gróf, bethleni

1811–1872

Felső-Fejér vármegye követe.

Kerlési születésű főnemes.
Szállása Kolozsvárt: Kribl ház, Belső-Monostor utca 192. szám.

„… Az erdélyi három nemzetek egészben különbözők lévén egymás-
tól. Micsoda igazsággal kívánhatná tehát az Inclyta Natio Saxonica 
[= a Tekintetes Szász Nemzet] is, hogy a’ nemes Felső-Fejér várme-
gyéhez tartozó nemes birtokokat, melyeknek onnan való elszakadá-
sukra nézve soha semmi országos articulus nem kelt, és a’ melyeknek 
onnan való elszakasztásukkal igen is az ország’ systhemája, fun-
damentális constitutiója és a’ három nemzetek’ századoktól fogva 
fennálló uniója nagy hézagot kap, az ország’ rendei a’ regius fundus-
hoz [= királyföld]24 kapcsolva maradni engedjék. (…) Adjuk vissza 
Tekintetes Karok és Rendek! nemes Felső-Fejér vármegyének az 
elszakasztott részeket, és mindjárt nagyobb lesz a megye.” 

(Részlet az országgyűlés 1841. december 21-i ülésén elhangzott 
felszólalásából)25
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KEMÉNY DÉNES
báró, magyargyerőmonostori

1803–1849

Alsó-Fehér vármegye követe.

Az Erdélynek oly sok kiválóságot adó nevezetes főúri család tagjaként 
jogi tanulmányai után, mint sokoldalúan képzett jogtudós és politi-
kus hasznosította fölkészültségét a guberniumi rendszerű kormány-
zattal szembeni sérelmi és reformpolitikában. Wesselényi Miklóssal, 
id. Bethlen Jánossal, Teleki Domokossal és Szász Károllyal az alkot-
mányos ellenzék élharcosa. Vármegyéje képviseletében több erdélyi 
országgyűlés követe. Számos indítvány kezdeményezője és vezérszó-
noka volt az 1841–1843-as diétának is.
Szállása Kolozsvárt: gróf Rhédey ház, Nagypiac tér 160. szám.

„Legújabb szokás szerint a’ kormány teheti azt, hogy regalistákat 
[= királyi hivatalosokat] nevezzen annyit, mennyit akar, és addig 
válogasson bennök, míg általok többségre nem számíthat, és ekkor 
a’ tanácskozás folyamatát ő vezeti, nézzük a bevégzést, a törvény-
javaslatot, ha tetszik elfogadja, ha tetszik, nem, és így egészen rajta 
feneklik meg. (…) Azt mondják tán némelyek, hogy jogunkat óvás 
által salvalhatjuk, [= megmenthetjük] de én megvallom, nem tudok 
példát rá, hogy nemzeti jog, melly egyszer kormány kezére került, 
óvások nyomán a’ nemzet kezére ismét visszajött volna.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 12-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)26

„Az alkotmányt illető sérelmek, vagyis nyomások, mellyek felülről 
jönnek kiáltó hibák, mellyek minden esetre felszólítják a’ nemzetet, 
hogy megszüntetésökre erejét központosítsa.”

(Részlet az országgyűlés 1842. július 9-i ülésén elhangzott felszó-
lalásából.)27
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SZÉKELY SZABÓ JÓZSEF
borbándi

?–?

Hunyad vármegyei követ.

Szállása Kolozsvárt: Asztalos ház, Külső-Szén utca.

„Minthogy a’ magyar nyelv, melly ez előtt is a’ magyar és székely 
nemzet kebelében, úgy minden hivataloknál gyakorlatban volt, 
ezutánra is intra ambitum M. Principatus Transilvaniae [az Erdélyi 
Nagyfejedelemség határain belül] gyakoroltassék, tehát legyen 
országos gyakorlatú nyelv. (…) Midőn a’ német nyelv még nem vala 
az országra tólva, már hivatalos életben volt, és mintegy indítóok 
hozatik fel arra, hogy országos használatba rendeltével csak a meg-
szűnt gyakorlat eleveníttetik meg.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 29-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)28
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SZEREDAI IGNÁCZ
?–?

Vajdahunyad taxális város követe.

Marosszéki nemes.
Szállása Kolozsvárt: gróf Bánffy ház, Nagypiac tér 450. szám.
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TELEKI DOMOKOS
gróf, széki
1810–1876

Küküllő vármegye követe.

A főúri család tagja, történész, gernyeszegi birtokos, az ellenzék 
egyik vezéregyénisége. Nézetei és elvi állásfoglalása szerint a sérelmi 
politikáról a reformok terére kell átlépni. Részt vett az 1837-es és 
1841–1843-as diétán is; az úrbéri bizottmány tagja.
Szállása Kolozsvárt: gróf Teleki Józsefné háza, Óvár, 267. szám.

„Nyilvános ugyanis, hogy adó és úrbér tévén leghatalmasabb factorait 
[= tényezőit] azon tartozásoknak, mellyekkel hazánk nyomorult 
népe tartozik. (…) És én, ki a’ szegény adózó nép sorsán igaz lélek-
kel kívánok segíteni, bátran el merem mondani, hogy ez teljességgel 
nem magyar nemes emberi logica, melly ellen azt lehetne vetni, hogy 
általa önkötelességünk alól kívánnánk magunkat fölmenteni, hanem 
olly logica, mellynek mindenütt a világon állani kell.”

(Részlet az országgyűlés 1842. április 11-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)29
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VEÉR FARKAS
köröstarcsai
1799–1867

Belső-Szolnok vármegyei követ.

A reformkor kezdetén mint a vármegyei ellenzék egyik vezére lépett 
politikai pályára. Egyike volt azon „vándorpatriótáknak”, akik a vár-
megyegyűléseken a közvéleményt az ellenállásra buzdították. Kőváry 
László írta róla: „1834 óta országgyűléseinken, az ellenzék soraiban, 
megrázó mély hangjával, mint parlamenti szónok méltó figyelemben 
állt.” 1842 tavaszán a vármegyéjében felszínre tört ellentétek miatt 
a diétán képviselőségétől visszalépett, majd Kővárvidék küldötte-
ként tért vissza.
Szállása Kolozsvárt: Kendeffy ház, Szentegyház utca 487. szám.

„A’ leopoldi kötéslevelet [= Lipót-féle hitlevelet], melly oklevele 
alkotmányos létünknek, melly Erdély népének a’ fejedelemmel kötött 
szabad önkéntes egyezménye, és alkotmányának alapja, törvényes 
szokás szerint minden alkalommal, midőn új fejedelem lép trónra, 
meg kell erősíteni, és ezen megerősítés felséges urunk által is meg-
történt, de (…) a KK. és RR. [Karok és Rendek] átlátva, hogy abból, 
mit alkotmányjok alapjának kell tartaniok, semmi, legalább törvé-
nyes gyakorlatban semmi nem áll, szóval törvényes állásából annyira 
ki van forgatva, hogy szinte a’ legérdektelenebb, a’ dézmákróli pon-
ton kívül több már nem létezik.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 4-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)30



127



128

KATONA LÁSZLÓ
sárosberkeszi

?–1846

Kővár vidéki főkapitány.

Családjuk Kővár vidék főbb nemes famíliái közé tartozott.
Szállása Kolozsvárt: Szabó Domokos háza, Belső-Magyar utca 437. 
szám.
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BETHLEN JÁNOS IFJ.
gróf, bethleni

1811–1879

Udvarhelyszéki követ.

Az ellenzéki reformmozgalom egyik vezéregyénisége, Erdély és 
Magyarország uniójának kitartó támogatója. Az Erdélyi Múzeum 
alapításának és a kolozsvári Nemzeti Színház állandósításának szó-
szólója.
Szállása Kolozsvárt: gróf Teleki Józsefné háza, Külső-Monostor 
utca.

„Én a’ nemzetiséget mindenkibe becsülöm, de azt tartom, itt nem 
arról van szó, hogy a’ szász nemzetisége ellen szót emeljünk. (…) 
hanem arról, hogy a’ deák maradjon e diplomaticai [= hivatalos] 
nyelv – vagy pedig helyette tétessék a’ magyar? s úgy vélem, hogy a’ 
nemes szász nemzet a’ magyar nyelvnek a’ latin helyett közigazgatási 
nyelvé leendő emeltetésébe csak nyerhet és nem veszíthet.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 27-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)31
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BIÁLIS FERENC
illyefalvi
?–1852

Csíkszéki követ.

Az olasz eredetű család a 18. század közepén telepedett meg Erdély-
ben. 1786-ban nyertek nemesi rangot. Biális Ferenc 1834–1840 között 
felcsíkszéki ülnök, majd jegyző. 1837–1848 között az országgyűlési 
úrbéri bizottmány tagja.
Szállása Kolozsvárt: Phenninsdorf ház, Belső-Közép utca 496. 
szám.

„… Most nyílt meg a’ magyar nyelv tárgyaltatására használható 
legczélszerűbb alkalom, mellyhez képest bátran vagyok elnök ő nagy-
méltóságát felszólítani, méltóztat a’ magyar nyelv tárgyát tanácsko-
zásra tűzni.”

(Részlet az országgyűlés 1841. december 21-i ülésén elhangzott 
felszólalásából.)32
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FOSZTÓ FERENC
maroskoppándi

1799–1871

Aranyosszéki követ.

Székely birtokos nemes, 1834 és 1837 között aranyosszéki főjegyző.
Szállása Kolozsvárt: Wertán ház, Külső-Monostor utca.

„Megszomorodva látjuk, hogy útitársainkkal a’ mívelt világ majd 
minden nemzeteitől messze hátramaradva, szellemi, mind anyagi 
tekintetben tespedtünk, és ott talált a’ 19-dik század világos nappala, 
hol a’ 17-nek szürkülete hagyott vala.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 12-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)33



135



136

GÁLFALVI IMRE
harczói

1800–1875

Főkormányszéki jegyző, alkirálybíró; Marosszék követe.

A Kolozsváron tartott diéta idején, 1842-ben választották meg orszá-
gos ítélőmesterré, mely tisztséget 1848-ig viselte. A forradalom idején 
az országgyűlésen ő iktatta jegyzőkönyvbe Erdély és Magyarország 
uniójának kimondását.
Szállása Kolozsvárt: Bányai ház, Óvár.

„Küldőim tudván azt, hogy a’ fejedelem akaratában van az ország 
Rendeit oda hívni, hová tetszik: kötelességemmé tették ő felségének 
az első feliratban az iránti köszönetemet kijelenteni, hogy az ország-
gyűlést Kolozsvárra összehínni méltóztatott.”

(Fölszólalása az országgyűlés 1841. december 1-i ülésén.)34
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HERBERT SÁMUEL
?–?

Székbíró; Újegyházszék követe.

A brassói származású család 1744-ben nyert címeres nemesi  levelet.
Szállása Kolozsvárt: Schodel ház, Belső-Magyar utca 431. szám.
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NAGY JÓZSEF
panyiti

?–?

Marosszéki követ.

Szállása Kolozsvárt: Cserei ház, Belső-Monostor utca 180. szám.

„… Még 1791-ben, az akkori országos Rendek, mikor a’ hűségi hitet 
letették (…) kérték, hogy az ország a’ Leopoldinum diplomabeli [= 
Lipót-féle hitlevél] törvényes állásába tétessék vissza, és hogy a dip-
lomán, annak kelésitől fogva ejtett sérelmek megorvosoltassanak. 
(…) És én nem mondom, hogy azóta csaknem minden diaetákról a’ 
tek. KK. és RR.     [= tekintetes Karok és Rendek] a’ Leopoldinum 
diploma sérelmeit fel nem terjesztették volna, de midőn mégis, maig 
is azt kell látnom, hogy azon diplomabeli jussainknak alig élhetünk 
valamellyikével, utasításom kénszerít alázatosan felszólítani a’ tekin-
tetes karokat és Rendeket (…) méltóztassanak alázatos felterjesz-
tésbe kérni ő felségét, hogy a’ saját hitével erősített Leopoldinum 
diplomának méltóztasson már életet is adni.”

(Részlet az országgyűlés 1841. december 22-i ülésen elhangzott  
felszólalásából.)35
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BINDER FRIEDRICH
biedersfeldi
1789–1871

Medgyes-szék követe, rendőrigazgató.

A biedersfeldi Binderek 1815-ben kaptak címeres nemes levelet. 
Binder Friedrich Medgyes polgármestere lett.
Szállása Kolozsvárt: Andrásovszki Efraim háza, Belső-Magyar utca 
423. szám.
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CONRAD VILMOS
1805–1885

Szász nemes, Szebenszék követe

Szeben polgármestere majd bécsi miniszteri tanácsos.
Szállása Kolozsvárt: Láth-ház, Belső-Közép utca 531. szám.

„Országos alkotmányunk egyik talpköve a’ 3 nemzetek és 4 bevett 
vallások egyenlősége, biztosítják ezen vallások egyenlőségét a’ honi 
törvények és az egyesületi eskű; kötelességemnek ismervén tehát 
mind azokat eltávoztatni, mik azon egyenlőséget sértik.”

(Részlet az országgyűlés 1842. június 30-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)36
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GRAEF JÓZSEF
1785–1855

Brassó követe.

1809–1823 között városi titkár és irattár kezelő, 1823–1839 között 
városi szenátor (tanácsos), 1837-től rendőrigazgató, 1839–1842 között 
városgazda, majd városi és kerületi bíró.
Szállása Kolozsvárt: Kirmayer ház, Külső-Monostor utca 191. szám.

„Igazolásom végett csak egy igen rövid megjegyzést kérek a’ 
Jegyzőkönyvbe igtatni, ti. hogy én a’ püspök ő méltósága most fel-
olvasott általános beszédihez csak abból az okból nem szólottam, 
mivel abban Brassóvidékit érdekelve nem látom, és ha általánosan 
érdekelve is volna, nem lehet tudni, hogy valjon a’ püspök ő méltó-
sága a’ szabad szász falukban lakó, vagy pedig a’ nemesi joggal birt 
falukban lévő oláhokat érti? és hogy miben áll az ő elnyomatások? 
Annyit mondhatok, hogy nevezetesen Brassóban csak ugy vannak 
elnyomatva az oláhok, és csak olyan szegények, hogy a’ szebb házak-
nak nagyobb részit ők bírják; és egy Orgidán nevü kereskedő már 
abban jár, hogy tulajdon költségén állítson ottan oláh gymnasiumot. 
Az oláh püspök ő méltósága az ő beszédivel nyert rendkívüli tapsára 
nézve pedig csak azt jegyzem meg, hogy eszembe jutott azon köz-
példabeszéd: „Inter duos litigantes tertius gaudet.”37

(Részlet az országgyűlés 1843. február 3-i ülésen elhangzott fel-
szólalásából)38
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LÉSZAI ANTAL
?–?

Szászvárosszék követe.

Családjuk nemességét János Zsigmond fejedelem alatt 1587-ben erő-
sítették meg. A magyar nyelv hivatalossá tételének ügyében mutatott 
engedékenysége miatt Loreni József követtársával együtt a szász kül-
döttek többsége visszahívását kezdeményezte. A tervezett Erdélyi 
Múzeum számára 1000 darab numizmatikai értékű régi pénzt aján-
lott föl. 
Szállása Kolozsvárt ismeretlen.

„Hogy  a’ magyar nyelv a’ deák helyett diplomatikai polczra emeltes-
sék, ez ellen még senki ellenvéleményt nem nyilatkoztatván, tehát 
abban én is forró kebellel és munkás részvéttel osztozom. (…) És ha 
ezután a’ deák levelezés kimarad, az a’ közigazgatásunk könnyebbíté-
sire fog szolgálni. (…)

Kötelességem lévén a’ nemes szász nemzet ügyét, közérdekeit, 
jogait és nézeteit (…) védeni, oltalmazni és pártolni, ennélfogva én 
a’ tisztelt nemzet’ nyelve ügyében oda nyilatkozom: hogy én ezen 
hazában egyenlő jogokkal bíró testvérnek, a’ nemes szász nemzet-
nek nyelvét önkénytes akarata ellenire (…) legkisebbre is korlátozni 
magamat jogosítva nem látom; s azt erőszakkal tenni, több előttem 
szólott érdemes szónokok’ felfejtése szerint, czélirányosnak nem is 
tartom.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 29-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)39
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LORENI JÓZSEF
?–?

Szászvárosszék követe.

A magyar nyelv hivatalossá tételének ügyében mutatott engedékeny-
sége miatt Lészai Antal követtársával együtt a szász küldöttek több-
sége visszahívását kezdeményezte.
Szállása Kolozsvárt ismeretlen.
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LÖW JÁNOS
?–1852

Szerdahelyszéki követ.

Szász patricius család tagja, a szék királybírája.
Szállása Kolozsvárt: Schneider ház, Szentegyház utca 488. szám.
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MARIENBURG JÓZSEF
?–?

Szászsebesszéki követ, a szék királybírája.

Szállása Kolozsvárt: Kelemen ház, Óvár, 218. szám.
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SCHERER GYÖRGY
?–?

Szerdahelyszéki követ.

Szállása Kolozsvárt ismeretlen.
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SCHMIDT MIHÁLY
?–?

Nagysinkszéki követ.

Szállása Kolozsvárt: Andrásovszky Sámuel háza, Belső-Magyar utca 
421. szám.

„Magam is a’ latin nyelvet, de csak a’ correspondentiákból [= levelezé-
sekből] kiiktatandónak vélem (…) A’ nemes magyar nemzet a’ szász 
nemzetet a’ magyar nyelv tanulására intvén, azt gondolom, hogy a’ 
szász nemzetnek ugyanazon jussa vagyon kívánni, és méltán óhajtja 
is, hogy a’ nemes magyar urak a’ német nyelvet tegyék magokévá.”

(Részlet az országgyűlés 1842. január 29-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)40
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SCHWARZ JÁNOS
?–?

Segesvárszéki követ.

Szállása Kolozsvárt: Ráminó ház, Szappan utca.
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CSÁKY GYÖRGY
gróf, keresztszegi

1817–1890

Vajdahunyad taxális város követe.

Váralmási birtokos; családjuk Hunyad vármegyéből származik.
Szállása Kolozsvárt: Bánffy ház, Nagypiac tér 450. szám.
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KENDERESI FARKAS
?–?

Hátszeg taxális város követe.

Hunyad vármegyi régi nemes családból származik; 1848–1849-ben 
szolgabíróságot viselt.
Szállása Kolozsvárt: báró Bornemisza ház, Belső-Monostor utca 
194. szám.
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NALÁCZY FARKAS
1810–?

Hátszeg taxális város követe.

Hunyad megyei nemesi család tagja, 1848-ban szolgabíró.
Szállása Kolozsvárt: báró Bornemisza ház, Belső-Monostor utca 
194. szám.
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TOPLER SIMON
1808–1852

Marosvásárhely taxális város követe.

Az 1848 előtti rendi országgyűléseken még ritka kivételnek számí-
tott a polgári származású (azaz nem nemes) küldöttek jelenléte. 
Topler Simon marosvásárhelyi ügyvéd közéjük tartozott. A Topler 
család Mária Terézia idején Morvaországból telepedett be Erdélybe; 
Topler Imre városi szónok (ügyész) nevéhez fűződik a Karolina-
oszlop nagy költséggel járó fölállítása, a munkálatok bevégzése 
1831-ben. Ám a nemesi címet az uralkodó ház iránti lojalitását bizo-
nyító áldozata ellenére sem nyerhette el. Topler Simon – Topler 
Imre unokaöccse – városi tisztviselő, aljegyző, több erdélyi ország-
gyűlés követe. Mivel részt vett az abszolutizmus idején szerveződött 
Makk–Gál-féle összeesküvésben, letartóztatták. Vizsgálati fogsága 
idején Szebenben öngyilkos lett.

Szállása Kolozsvárt: Soós ház, Külső-Közép utca.

„Az 1791-beli 24-k articulus rendelésénél fogva közönséges bátorsá-
gosítás tétetett az iránt, hogy a nevetlen és csalárd feladások helyet nem 
fognak találni és ő felsége azon articulusban kegyelmes biztosítást nyújt, 
hogy a bevádoltattak meg fognak hallgattatni. (…) Mégis ezen tisztelt 
törvény ellenére megtörtént több ízben, de közelebbről a’ múlt 1840-k 
évben, hogy a’ közigazgatóság és egyes személyek ellen, a’ nélkül, hogy a’ 
panasz felírás akár az igazgatósággal, akár egyes személyekkel közölte-
tett, és arra nézve meghallgattattak volna a’ felséges királyi fő kormány-
szék által kinyomozás rendeltetett; és e’ mellett a kinyomozás úgy vite-
tetett végben, hogy a vádlott a’ vádló személyeknek vagy tanúknak még 
neveit sem tudhatta. (…) Terhes e sérelem tek. KK. és Rendek, mert 
(…) a’ haza polgárainak személyes bátorságok veszélyeztetik.”

(Részlet az országgyűlés 1842. március 22-i ülésén elhangzott fel-
szólalásából.)41
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Ismeretlen személy, kiolvashatatlan aláírással
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Ismeretlen személy, aláíratlan, jelzetlen kép
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Szathmári Pap Károly diétai arcképcsarnokának
elkészült, de ismeretlen helyen lappangó kőnyomatos portréi 

BETHLEN IMRE gróf, bethleni (1812-1867) kormányszéki tanácsos.
Szállása Kolozsvárt: Tauffer-ház, Óvár, Torony utca 250 szám.

HORVÁTH FERENC, felsőbükki – kincstári tanácsos, közügy-
igazgató.
Szállása Kolozsvárt: gróf Bethlen Ferenc háza, Belső-Farkas utca 
79. szám.

KAKUCSI ELEK, felsőkápolnai - Hunyad vármegye követe.
Szállása Kolozsvárt: Asztalos ház, Külső-Szén utca.

RAUBER KÁROLY, báró, plankensteini (1790-1869) királyi hivata-
los, az orláti román gyalogezred alezredese.
Szállása Kolozsvárt: Székely Mihályné háza, Belső-Szén utca 
157. szám.

REDAI JÁNOS kamarás.
Szállása Kolozsvárt ismeretlen.

REGIUS JÁNOS Beszterce vidék követe.
Szállása Kolozsvárt: Nussbaumer háza, Külső-Monostor utca.

SALA MIHÁLY, énlaki (?-1850) főkormányszéki tanácsos
Szállása Kolozsvárt: „maga házában”, Híd utca 310. szám.
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MŰTáRgylIsTa

G. TELEKI JÓZSEF
 260×172 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

B. JÓSIKA JÁNOS
 258×196 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

B. KEMÉNY FERENC
 258×198 mm
 neve és diétai titulusa saját aláírásával
 Magántulajdon

B. WESSELÉNYI MIKLÓS
 268×194 mm
 neve és diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

CONRÁD ANDRÁS
 265×200 mm
 neve és diétai titulusa saját kézírásával
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

KOVÁTS MIKLÓS
 260×200 mm
 neve és titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon



177

G. LÁZÁR LÁSZLÓ
 258×204 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

BERTLEFF MIHÁLY ANDRÁS
 215×160 mm
 autográf aláírással
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

ISZLAY LÁSZLÓ
 260×206 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

B. BORNEMISZA JÁNOS
 220×177 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

G. TELEKI MIKLÓS
 230×168 mm
 autográf aláírással
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

G. HALLER IGNÁTZ
 258×200 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

B. JÓSIKA LAJOS
 258×210 mm
 jelezve balra lenn: Szathmári
 autográf aláírással
 Magántulajdon
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KOZMA PÁL
 260×202 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

NEMES JÁNOS
 253×190 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum
DINDÁR ANTAL
 258×196 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

BARCSAY LÁSZLÓ
 258×198 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

CZIRJÉK DÉNES
 260×170 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

G. ESTERHÁZY DÉNES
 258×210 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon
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FRONIUS MIHÁLY
 265×170 mm
 autográf aláírással
Magántulajdon

GORÓ LAJOS
 260×192 mm
autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

B. JÓSIKA SÁMUEL
 260×194 mm
 neve Szathmári kézírásával
Magántulajdon

G. KÁLNOKY DÉNES
 258×210 mm
neve Szathmári kézírásával
Magántulajdon
G. KÁLNOKY GYÖRGY
 258×208 mm
 autográf aláírással
Magántulajdon

KEDVES ISTVÁN
 258×208 mm
 neve és titulusa saját kézírásával
 Magántulajdon

B. KEMÉNY DOMOKOS
 260×194 mm
 autográf aláírással
Magántulajdon
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B. KEMÉNY JÓZSEF
 220×172 mm
 autográf aláírással
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

LEMÉNY JÁNOS
 258×208 mm
 neve és titulusa saját kézírásával
Magántulajdon

LÉSZAI LŐRINTZ ANTAL
 226×170 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

Apát SZABÓ JÁNOS mp.
 262×198 mm
 neve és diétai titulusa saját kézírásával
Magántulajdon

SZALÁNCZI JÓZSEF
 256×174 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

SZÉKELY JÁNOS
 258×176 mm
autográf aláírással
Magántulajdon

SZENTPÁLI ISTVÁN
 250×178 mm
autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon
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TÚRI FERENC
 266×196 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

TÚRI JÓZSEF
 266×196 mm
 autográf aláírással
Bukaresti Nemzeti Könyvtár

BETHLEN FARKAS
 250×143 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

BETHLEN GÁBOR
 258×186 mm
neve és diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

KEMÉNY DÉNES
 260×196 mm
autográf aláírással
Magántulajdon

SZÉKELY SZABÓ JÓZSEF
 276×192 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon
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SZEREDAY IGNÁTZ
 248×178 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

G. TELEKI DOMOKOS
 260×190 mm
 autográf aláírással
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár

VEÉR FARKAS
 244×174 mm
 autográf aláírással
Magántulajdon

KATONA LÁSZLÓ
 265×195 mm
autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár

Ifj. BETHLEN JÁNOS
 196×155 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

BIÁLIS FERENC
 258×200 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum – Történelmi Képtár
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FOSZTÓ FERENC
 265×200 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

HARCZÓI GÁLFALVI IMRE
 205×165 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 az MTA kézirattárában

HERBERT SÁMUEL
 200×160 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

M. PANITI NAGY JÓZSEF
 208×170 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

BIEDERSFELDI BINDER FRIDRICH
 240×185 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

CONRÁD VILMOS
 215×153 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
Nagyszeben, Brukenthal Múzeum
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GRÁF JOSEF
 258×200 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

LÉSZAI ANTAL
 260×214 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

LORENI JOSEF
 260×206 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

LÖW JÁNOS
 245×200 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

MARIENBURG JOSEF
 272×212 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

SCHERER GYÖRGY
 250×198 mm
 autográf aláírással
diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon
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SCHMIDT MIHÁLY
 225×155 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
Magántulajdon

SCHWARZ JÁNOS
 207×155 mm
 neve és diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Magántulajdon

CSÁKY GYÖRGY
 278×174 mm
 autográf aláírással
 Magántulajdon

KENDERESI FARKAS
 210×165 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

NALÁCZY FARKAS
 275×210 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
Nagyszeben, Brukenthal Múzeum

TOPLER SIMON
 213×143 mm
 autográf aláírással
 diétai titulusa Szathmári kézírásával
 Nagyszeben, Brukenthal Múzeum
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Azonosítatlan nevű küldött
 278×194 mm
 autográf aláírással
Magántulajdon

Ismeretlen, aláíratlan férfiportré
205×165 mm
Budapest, az MTA kézirattárában

A mappa címlapja
260×194 mm
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JegyZeTeK

I. Az előszóhoz

1. Az ellenzék szuggesztív föllépésű szónoka, Veér Farkas, 1842 
tavaszán lépett vissza Belső-Szolnok megye képviselői tisztségé-
ből. Ám nem sokkal később egy megüresedett helyre, Kővárvidék 
küldötteként tért vissza a diétára.

2. Kőváry László: Bölöni Farkas Sándor életrajza. Napkelet, [Pest] 
1859. 7. sz. 104–105.

3. a két lapszerkesztő egymás tökéletes ellentéteként vált neveze-
tessé az 1848-as idők előtti Erdélyben és Kolozsváron. Méhes 
Sámuel (1785–1852) a kolozsvári református kollégium matema-
tika és természettan tanára, 1834-től diétai küldött, tizenhat éven 
át (1831–1848 között) szerkesztette az Erdélyi Híradót, mely lap 
a reformkori eszmék hatásos fóruma lett. Ifjabb Szilágyi Ferenc 
(1797–1876) ugyanennek a nagyhírű kollégiumnak történelem 
és klasszika-filológia tanáraként megcsontosodott konzervatív 
nézeteivel összhangban indította meg 1841-ben a Múlt és Jelen 
című lapot. A forradalom idején, bár a tudós elmék közé tarto-
zott, konzervativizmusa miatt, lapszerkesztői és tanári állását is 
elvesztette.

4. Kolozsvári napló. Erdélyi Híradó, 1843. február 21. 87.
5. Murádin Jenő: Szathmári Pap Károly. Kriterion Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 2003.
6. Kőnyomdája „Kk. privilegiertes Litographisches Institut des 

Michael Bielz zu Hermannstadt” néven működött. (l. Julius 
Bielz: Die Graphik in Siebenbürgen. Sibiu – Hermannstadt,  
1947. 16.)
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7. Márkosfalvi Barabás Miklós Önéletrajza. Bíró Béla bevezetésével. 
Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1944. 41–42.

8. Ferenczi Zoltán: a kolozsvári nyomdászat története. Kolozsvár, 
1896. 97–106.

9. Murádin Jenő: Barabás Miklós és pályatársai gróf Gyulay Lajos 
kéziratos naplóiban. Ars Hungarica, 2005. 33 évf. 2. sz. 297–304.

10. Honi tudósítások. Múlt és Jelen, 1842. július 1. 52. sz. 410.
11. Márkosfalvi Barabás Miklós Önéletrajza. I. m. 154.; – Barabásnak 

több olyan képe ismert az említetteken kívül, melyek a reform-
kori politikusok – diétai küldöttek – portréját örökítik meg, de 
ezek nem az erdélyi országgyűlések idején készültek. Közöttük 
említhető Teleki József, Wesselényi Miklós, Lázár László, Méhes 
Sámuel képmása.

12. Magyar Pantheon az 1825–1827., 1830 és 1832–1836 Pozsonyban 
tartott országgyűlésének emlékezetére. [Bécs, 1837 körül] Baron 
Brukenthalisches Muzeum. Bildnis-Sammlung.

13. Julius Bielz idézett tanulmányában (Die Graphik in Siebenbürgen, 
20.) arról tud, hogy a kőnyomatok rajzi előképei Szathmári 
fiának feleségénél maradtak meg, melyeket az özvegytől azu-
tán a Román Tudományos Akadémia megszerzett. Ami 
a Brukenthal-beli rajzokat illeti, eredetileg három darab volt 
belőlük. Bielz közlése szerint még a második világháború után 
is szebeni magántulajdonban voltak, s onnan kerültek a rangos 
közgyűjteménybe. Ma már csak kettőről tudnak – a gr. Teleki 
Józsefet és br. Brukenthal Józsefet ábrázoló rajzokról. Utóbbi és 
a br. Bedeus Józsefet megjelenítő lappangó rajz még külön talány 
elé állítja a kutatót. Kőnyomatos változatuk ugyanis minded-
dig sehol nem bukkant föl. Csak feltételezhető, hogy róluk is 
készült litografált kép, mivel mindketten küldöttei voltak az 
1841–1843-as kolozsvári diétának.
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14. Méreteiben ez a kép meghaladja a mappába foglalt rajzokat, 
320×240 mm (a kolozsvári Egyetemi Könyvtár metszetgyűjte-
ményében. Ltsz.: XXXV/16.)

15. a kőnyomat a pesti Tretsenszky és Társa kőnyomó műhelyében 
készült.

16. Gróf Gyulay Lajos: Napló (1820–1848). Válogatta, bevezető 
tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Csetri Elek. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004. 282–284.

17.  Vasárnapi Újság, 1841. december 12. 798. Sajtótudósítások sze-
rint Wesselényi Gräfenbergben „betegen fekszik”.

18. Julius Bielz: Ein Siebenbürgisches Pantheon des Malers Karl 
Szathmári-Pap. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik szüle-
tésnapjára. Kolozsvár, 1947. KLNY.

19. Gerszi Teréz: a magyar kőrajzolás története a XIX. században. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960. 207.

20. Jakab Elek: Kolozsvár története. III. köt., Budapest, 1888. 920.
21. A jezsuita Ó- és Újkollégium épülete a Belső-Farkas és Belső-

Torda utca kereszteződésénél állott, északi szárnyával a je zsuita-, 
később Piarista-templom épületéhez simulva. Ezt kapta meg 
székházául a gubernium, majd a 19. század végén lebontva, 
helyébe a Ferenc József Tudományegyetem kétemeletes, impo-
záns épülete került.

22. Jakab E., i. m. 919–920.
23. Gaal György: Kolozsvár. Milleniumi kalauz. Polis Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 2001. 66–67.
24. Asztalos Lajos: Kolozsvár. Helynév- és településtörténeti adattár. 

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004. 403–405.
25. Múlt és Jelen, 1841. november 16. I. évf. 92, 721.
26. Országgyűlési irományok. Múlt és Jelen. 1841. november 26, I. évf. 

95. 747.
27. Vasárnapi Újság, 1841. november 14. 7 évf. 734.
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28. Makkai László: Erdély története. Renaissance Könyvkiadó 
Vállalat, Budapest, 1944. 518.

29. Erdély rövid története. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 408.
30. Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije. Debrecen, 

2005. 157.
31. Uo. 159.
32. Az 1841–1843-as erdélyi országgyűlés alapvető forrásai ezek 

a dokumentumok. 1. Az Erdélyi Nagyfejedelemség’ s hozzá visz-
szakapcsolt Részek három Nemes Nemzeteiből álló Rendeinek 
Kolozsvár szabad királyi városában 1841-ik Év November 15-ik 
napján kezdődött Ország-Gyülésökről készített Jegyző-Könyv. 
Kolozsvárt az Ev. Ref. Főoskola Könyv- és Kő-nyomó Intézetében 
1841. (A továbbiakban: Jegyzőkönyv). 2. Erdély Nagyfejedelemség’ 
1841-k év November 15-kére Kolozsvár szabad királyi várossába 
hírdetett Országgyűlésének Irománykönyve. Kolozsvártt az 
Ev. Ref. Kollegyom Könyv- és Kő nyomó Intézetében 1841–43. 
(A továbbiakban: Irománykönyv). 3. Beszédtár. Záradékul az 
1841/2-dik Országgyűlési Jegyzőkönyvhöz. Szerkeszti és kiadja 
Hajnik Károly. I és II. kötet Kolozsvárt. Nyomtatott a’ Kir. 
Lyceum Intézetében. III. kötet Pesten Landerer és Heckenast 
Könyvnyomó Intézetében. (A továbbiakban: Beszédtár.) – 
A Beszéd tár összeállítóját Hajnik Károlyt (1806–1866) br. 
Kemény Ferenc hívta meg Magyarországról Erdélybe a diéta ide-
jére. A neves gyorsíró, aki azután a pozsonyi diétánál és 1848-ban 
ismét Kolozsvárt működött, a Taylor-féle gyorsírási módszerrel 
három kötetben adta ki művét, voltaképpen az országgyűlés 
naplóját. Beszédtára azonban csak az 1842-es év derekáig közli 
a felszólalásokat. Kiadásának vállalkozásával ugyanis – a kevés 
megrendelő miatt – csődbe jutott.
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II. a történeti szövegrészekhez

Az országgyűlési fölszólalások szövegmetszeteit és az egyéb törté-
neti forrásokból vett idézeteket a mai helyesíráshoz közelítve közöl-
jük. Változatlanul hagytuk azonban az írások hangtani értékű és 
tájnyelvi sajátosságait, melyek a kor élő beszédének ízességét érzé-
keltetik az olvasóval.

1. Jegyzőkönyv, 429–430.
2. Beszédtár, I. köt. 2.
3. Erdélyi Híradó, 1842. december 30. 104. sz. 624.
4. Jegyzőkönyv, 618.
5. Beszédtár, II. köt. 8–9.
6. Beszédtár, II. köt. 44–45.
7. Beszédtár, II. köt. 244.
8. Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium 

Hungariae eidem annexarum – törvénygyűjtemény, melyet az 
1653. évi gyulafehérvári országgyűlés hagyott jóvá. 

9. Irománytár, 156.
10. Megjelent Bécsben, 1825-ben.
11. In folio – ívrét alakban
12. Jegyzőkönyv, 569–570.
13. Beszédtár, II. köt. 9–10.
14. Jegyzőkönyv, 346.
15. Beszédtár, I. köt. 350–351.
16. Gróf Gyulay Lajos: Napló, i. m. 269.
17. Jegyzőkönyv, 330–331.
18. Irománytár, 700–701.
19. Beszédtár, III. köt. 26.
20  Beszédtár, III. köt. 623.
21. Beszédtár, III. köt. 391.
22. Beszédtár, III. köt. 325–326.
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23. Beszédtár, II. köt. 78.
24. Fundus Regius – Királyföld, az erdélyi szászok birtokolta terület.
25. Jegyzőkönyv, 63–64.
26. Beszédtár, I. köt. 316.
27. Beszédtár, III. köt. 635.
28.  Beszédtár, II. köt. 78–79.
29. Beszédtár, III. köt. 139.
30. Beszédtár, I. köt. 291.
31. Beszédtár, II. köt. 15.
32. Beszédtár, I. köt. 241.
33. Beszédtár, I. köt. 329.
34  Beszédtár, I. köt. 163.
35. Beszédtár, I. köt. 265.
36. Beszédtár, III. köt. 523.
37. a nevető harmadik (közmondás)
38. Jegyzőkönyv, 741.
39. Jegyzőkönyv, 113–114.
40. Beszédtár, II. köt. 84.
41. Beszédtár, III. köt. 93.


