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1. A bels  udvar körüli loggia
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EL HANG

A kolozsvári F tér keleti házsorán a 18. század közepéig kisebb polgárházak so-
rakoztak, amelyek közé a század végén egy impozáns, igényes f úri palotát 
emeltek. Erdély egyik legjelent sebb kés  barokk stílusú, pompás palotája a 

tekintélyes f nemesi családból származó gróf Bán  y György (1747–1822) megrendelésé-
re épült fel 1774 és 1784 közö  . E rezidencia kiemelked  helyet foglal el Kolozsvár és 
Erdély építészetében, els sorban a kiváló építészeti megoldásai, díszes f - és hátsó hom-
lokzatai és az oszlopos-árkádos udvari homlokzatok kiképzése, valamint a magas szín-
vonalú szobrászati díszítések mia  . Ugyanakkor az épület különösen fontos a tervez je, 
a böblingeni származású Johann Eberhard Blaumann életm vében is, ugyanis az építész 
f m vének tekinthet .

Az évszázadok folyamán a palota meghatározta a kolozsvári F tér képét, de építése 
után nem sokkal már a korabeli nemesi, majd polgári építkezéseket is dönt en befolyá-
solta. E hatás a barokk stílus erdélyi meghonosodását vizsgálva érthet  igazán. A 18. 
század elején Erdélyben még er s ellenérzéssel viselte  ek a barokk építészet iránt, hi-
szen a Habsburg-uralom impor  ermékének tekinte  ék, mivel a katonai jelleg  és az egy-
házi építészetben hódíto   el ször teret.1 A barokk világi építészet csak a 18. század má-
sodik felében kapo   nagyobb lendületet a tartományban, és ennek fontos állomása volt 
a Bán  y-palota, amely stíluselemeit, Þ nom szobrászati és k faragói részleteit tekintve 
„valóságos iskolapéldája le   a kés bbi építkezéseknek”.2 A f rangú családok építkezései ugyan-
is az 1790-es évekt l, a F kormányszék Kolozsvárra költözésével nagymértékben meg-
szaporodtak a városban, olyan jelent s emlékeket hozva létre, mint például a Farkas ut-
cai Teleki-palota (1790–1795) vagy a Király utcai Toldalagi–Korda-palota (1801–1809), s 
az ket követ , a palota és a polgári ház közö  i átmenetnek tekinthet  városi nemesi 
rezidenciák számos elemet kölcsönöztek ezek, valamint a Bán  y-palota építészeti meg-
oldásaiból.3 

A m vésze  örténeti jelent sége melle   a Bán  y-palota el kel  szerepet játszo   Er-
dély történetében, m vel dési és társadalmi életében, hiszen volt már például guberniumi 
székhely, magyar királyok szálláshelye, díszes fogadások színtere is. Épí  et je korának 
egyik legkiválóbb m veltség  embere volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerze   a ma-
gyar kultúra fellendítésében, s palotája a korabeli m vel dési és tudományos élet köz-
pontjának számíto  . A mai város kiemelt jelent ség  m emlékeként4 számontarto   épü-
let jelenleg is a kultúra szolgálatában áll, ugyanis az 1950-es évek elején alapíto   Kolozs-
vári M vészeti Múzeum m ködik benne. 

A közismert palota történetével eddig több m vésze  örténész is foglalkozo  , azonban 
kutatásaik els sorban egy-egy konkrét témát, mint például az építéstörténet rekonstruá-



8

lását, az építkezésen alkalmazo   mesteremberek tevékenységét vagy a szobrászati díszí-
tés ikonográÞ áját dolgozták fel.5 E változó terjedelm  munkákon kívül legutóbb 2006-
ban születe   egy rövid összefoglaló tanulmány az épületr l,6 de egy átfogó, szélesebb 
látókör  monográÞ a, amely az új kutatásokat összegezné, még nem készült róla. Úgy 
t nhet, hogy ismerjük a Bán  y-palota építésének minden mozzanatát, a szobrászati dí-
szítés jelentését, a megrendel , az építész és a mesterek személyét – de mit tudunk az 
egykori tulajdonosok és lakók életmódjáról, a pompás szalonok berendezésér l, a palota 
udvarára beépíte   és az 1970-es évekig m köd  moziról vagy a kommunizmus idejében 
történt felújítási-átalakítási munkálatokról? 

Könyvünk a fenti kérdésben felvete   témákat is körüljárja, újabb levéltári kutatások 
eredményeit mutatja be, valamint eddig nem publikált archív felvételek és ábrázolások 
segítségével b víti a szakirodalom eddigi megállapításait. Ezáltal egy teljesebb képet raj-
zol a palota építésér l, a történetében bekövetkez  fontosabb eseményekr l és a falak 
közt zajló egykori életmódról. A négy nagyobb fejezetre tagolt monográÞ a el ször a több 
mint kétszáz éves palota tulajdonosainak változását követi végig, részletesen foglalkoz-
va az épí  et  személyével és a korabeli Erdélyben betöltö   szerepével. A második fejezet 
a palota 18. századi építésének mozzanatait ismerteti, amelyek a munkálatokat felügyel  
jószágigazgató által Bán  y Györgynek írt levelekb l rajzolódnak ki. Ugyanakkor össze-
foglalja az épület tervez jének, Johann Eberhard Blaumann-nak és az építkezésen foglal-
koztato   mestereknek a munkásságát is. A palota m vésze  örténeti leírását tartalmazó 
rész a homlokzatokat, az igényes szobrászati díszítés programját és az épület térszerke-
zetét mutatja be, továbbá lényeges új forrásokat (19. századi leltárakat és leírásokat) szó-
laltat meg, amelyekb l fény derül a palota egyes helyiségeinek korabeli funkcióira és 
berendezési módjára. Az utolsó fejezet I. Ferenc, illetve Ferenc József császár kolozsvári 
látogatásait eleveníti fel, amelyek alkalmával az uralkodók szállása az el kel  Bán  y-
palotában volt berendezve. 
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A PALOTA EGYKORI TULAJDONOSAI

A LOSONCI BÁNFFY CSALÁDRÓL 

A losonci Bán  yak a honfoglaló Tomaj nemzetségb l származtatják eredetüket, 
de a család els  ismert se a 13. századi okleveles forrásokban bukkan fel. Ez a 
Dénes (†1241) nev  személy szolnoki f ispán, nádor és tárnokmester volt,  

szerezte meg a Nógrád vármegyei losonci birtokot, ahonnan a család el neve származik. 
A Bán  y név Lászlótól (1368–1427), Dénes dalmáciai bán Þ ától ered.7 A kiterjedt nemzet-
ség tagjai a 13. századtól kezdve Erdélyben is szereztek birtokokat, tudomásunk szerint 
a gri  es Bán  y-címer legkorábban a család által patronált, 14. századi szászrégeni evan-
gélikus templom egyik bol  árókövén jelent meg.8 A címerben egy koronából kiemelke-
d , mancsaiban kardot tartó gri   látható, ezt a család gróÞ , bárói és köznemesi ágai ki-
sebb módosításokkal használták az évszázadok folyamán. 

Az említe  , 14. században születe   Bán  y László unokáival a 15–17. századok folya-
mán a Bán  y család több ágra szakadt.9 Az unokák közül György (1448–1489) megalapí-
to  a a birtokközpontjához, Bonchidához köthet  úgyneveze   bonchidai ágat, amelyb l 
a fejedelemség korabeli (1541–1690) Erdély néhány jelent s tanácsura, majd két erdélyi 
kormányzó is származo  . E bonchidai ág Mihály (1592–1644) Kolozs vármegyei f ispán 
Þ aival szakadt két f  ágra, amelyet gubernátori (gróÞ ) és bárói ágként különböztethe-
tünk meg. Az úgyneveze   gubernátori ág Mihály legkisebb Þ ától, Dénest l (1630 körül 
– 1674) ered, aki mesés vagyonra és er s politikai befolyásra te   szert, megkapta az oszt-
rák bárói rangot, valamint a gyalui, görgényi és mez örményesi uradalmakat, és rene-
szánsz stílusban átépí  e  e a ma is álló bonchidai nagy kastélyt. Az Erdély legvagyono-
sabb f urának számító Bán  yt vetélytársai áskálódása nyomán a fejedelem 1674-ben le-
fejezte  e, s birtokai a kincstárra szálltak. Fia, Bán  y György (1660–1708) azonban 
visszaszerezte a család vagyonát és tekintélyét, 1692-ben t ikta  ák be a tartomány els  
kormányzójaként (gubernátorként), majd 1696-ban a gróÞ  címet is megszerezte. Az  
dédunokája volt a kolozsvári palotát épí  et  gróf Bán  y György (1747–1822), akit szin-
tén kormányzónak neveztek ki. Utóbbinak azonban nem szüle  ek Þ ú unokái, így József 
nev  Þ ának elhunytával (1858) kihalt a Bán  y család gubernátori (gróÞ ) ága.

A gubernátori ágat alapító Dénes (1630 körül – 1674) testvérét l, Zsigmondtól (1616–
1654) eredt a család bárói ága, amely a Zsigmond unokája, Bán  y Farkas (1700–1761) 
által 1729-ben elnyert f nemesi rangról kapta a megnevezését. E bárói ág tagjainak leg-
fontosabb birtokai Bonchidán (egy 17. századi udvarházzal, amelyet kés bb kastéllyá 
építe  ek át)10 és Válaszúton (a ma is látható kastéllyal) voltak. Ebb l az ágból származo   
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báró Bán  y Albert (1818–1886), aki a 19. század közepét l a kolozsvári Bán  y-palota 
tulajdonosa le  , illetve báró Bán  y Miklós (1801–1894), aki 1858-ban megvásárolta a 
bonchidai nagy gróÞ  kastélyt. Miklóst 1880-ban magyar gróÞ  rangra emelték, t le eredt 
az újabbik bonchidai gróÞ  ág, amelynek legkiemelked bb és egyben utolsó férÞ  tagja 
gróf Bán  y Miklós (1873–1950) író, politikus és képz m vész volt.

A 15. században megalapíto   bonchidai ág melle   a másik régi f  ág György (1448–
1489) unokaöccsét l, Lászlótól (1470–1532) származo   le. Az utódok közül többen is 
megkapták a bárói címet a 18. század els  felében. A családtagok több generáción keresz-
tül használták a fugadi, kolozsborsai, enyedszentkirályi, marosgezsei és beresztelki bir-
tokközpontokat, amelyeken egy-egy kastély vagy udvarház is állt. E bárói ág legismer-
tebb tagja báró Bán  y Dezs  (1843–1911) politikus, Magyarország egykori miniszterel-
nöke volt. 

GRÓF BÁNFFY GYÖRGY (1747–1822) ÉS UDVARTARTÁSA

A kolozsvári palota építése a Bán  y család gubernátori ágához köthet . Gróf 
Bán  y György (1660–1708), az els  erdélyi kormányzó két Þ a közül csupán 
György (†1735), Doboka vármegye f ispánja alapíto   családot. Thoroczkay 

Ágnessel kötö   házasságából öt leány és egy Þ ú születe  . Utóbbi, gróf Bán  y Dénes 
(1723–1780) Mária Terézia bécsi udvarában nevelkede  , s kés bb á  ért a katolikus vallás-
ra. A császárné f lovászmestere és udvari tanácsosa le  , majd hazatérve Kolozs várme-
gyei f ispánnak és guberniumi tanácsosnak nevezték ki. Dénes gróf az 1750-es években 
pompás barokk rezidenciává varázsolta a bonchidai kastélyt, amelyet az erdélyi Ver-
sailles-ként emlege  ek.

Bán  y Dénes grófnak és feleségének, nagybarcsai Barcsai Ágnesnek egyetlen Þ ú örökö-
se volt, Bán  y György gróf (1747. december 24.11 – 1822. július 5.), aki a bécsi There-
sianumban (Collegium Theresianum, Theresianische Akademie) tanult. A jezsuita atyák 
vezetése ala   m köd  elit nevel intézetet Mária Terézia császárn  alapíto  a 1746-ban az-
zal a céllal, hogy tehetséges nemesi származású i  akat részesítsen magasabb szint  okta-
tásban, kiváló és megbízható hivatalnokokat nevelve bel lük a haza és az uralkodóház 
szolgálatára. A barokk stílusú Favorita kastélyban (a császárn  apjának, VI. Károlynak 
nyári rezidenciájában) megnyito   nemesi akadémia oktatási rendszere négy szintb l állt, 
éspedig a grammatika, a humanióra, a Þ lozóÞ a és a jogi stúdium évfolyamaiból.12 Az in-
tézményben a birodalom legnevesebb tudósai okta  ak, akik a többéves képzés során ha-
gyományos klasszikus m veltséget nyújto  ak a diákoknak, továbbá jogi, közigazgatási, 
diplomáciai, építészeti-m szaki, kémiai, botanikai ismereteket adtak át, él  nyelveket és 
úgyneveze   nemesi gyakorlatokat (azaz például vívást, lovaglást, táncot) taníto  ak. A ko-
rabeli szellemi elitet formáló intézetben a Þ atal Bán  y György 1756–1767 közö   tanult,13 
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2. Georg Johann Weikert: Gróf Bán  y György portréja (1793)
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1767-ben államjogi záróvizsgát te  , 
amelynek szövege is fennmaradt.14 

A bécsi tanulmányok után Bán  y 
György az Erdélyi Udvari Kancellári-
ánál, a magyarországi udvari kamará-
nál és a császári Status Kancelláriánál 
gyakornokoskodo  , majd 1771 márci-
usában Morvaország és Szilézia tarto-
mányok kormányszékéhez tanácsos-
nak nevezték ki. 1772-ben az Erdélyi 
Királyi Kincstár tanácsosa, 1776 októ-
berében pedig Kolozs vármegyei f is-
pán le  . Pályája töretlenül ívelt felfele, 
ugyanis 1777 szén már az erdélyi F -
kormányszék (Gubernium) tanácso-
sának, 1781-ben az Erdélyi Udvari 
Kancellária udvari tanácsosának, 
1782-ben pedig erdélyi kincstartónak 
(Thesau rarius) nevezték ki, s nemso-
kára az egyesíte   magyarországi és 
erdélyi kancellária alkancellárja le  . 
A gróf II. József (1741–1790) osztrák 
császár bizalmát élvezte, aki 1783-ban 
kitünte  e t a Szent István-rend kö-
zépkeresztjével, és beválaszto  a a 

szolgálatot tev  kamarásai közé, majd 1786-ban együ   utaztak Erdélyben.15 Egy évvel 
kés bb, 1787. március 5-én az uralkodó Erdély kormányzójának (gubernátor) nevezte ki 
Bán  yt, aki ezáltal a tartomány els  embere le  . II. József 1790-ben bekövetkeze   halála 
és a korábban visszavont rendeletei mia   az általa kineveze   tisztségvisel k sorsa is bi-
zonytalan le  , így az erdélyi rendek a Bán  y kormányzóságát sem ismerték el egyb l. 
Azonban az 1790–1791-es kolozsvári országgy lés végül meger síte  e t ebben a pozíci-
ójában, és hivatalos beiktató beszédét 1791. május 16-án mondha  a el az országgy lés 
küldö  jei el  .16 A felvilágosodás eszméit elsajátító, a m vészetek mecénásaként ismert 
Bán  y gróf céltudatosan arra törekede  , hogy az Erdélyt igazgató F kormányszéket 
Nagyszebenb l Kolozsvárra helyeztesse vissza,17 s ennek el készít  mozzanataként érté-
kelhet  az is, hogy 1773-ban elhatározta egy hatalmas kolozsvári palota felépítését, amely 
végül csak 1784-ben fejez dö   be. 

A kolozsvári palotája felépítése után néhány évvel, a Kolozsvárra összehívo   diétát 
megel z en, a császár engedélye nélkül vite  e át a városba a F kormányszék levéltárát, 
amelyet a tisztvisel k is köve  ek. Végül, a nemesek támogatását élvezve, 1790 októberé-
ben hivatalosan bejelente  e a Gubernium Szebenb l való átköltözését.18 Ennek hatására 

3. Mária Terézia portréja
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a kincses város fejl désnek indult,19 Er-
dély politikai, szellemi és m vel dési 
életének központja le  . A F kormány-
szék magas rangú tisztvisel inek a 18–
19. század fordulóján sorra épül  palo-
tái pedig egy csapásra megváltozta  ák 
a hagyományos városképet.

Bán  y György a kinevezését l (1787) 
a haláláig (1822) viselte a gubernátori 
méltóságot, így összesen harmincöt 
évig volt a tartomány f embere – hosz-
szabb ideig, mint bármelyik másik er-
délyi kormányzó a történelemben. Jel-
leme és kormányzói tevékenysége mi-
a   a kortársai a haza atyjának nevezték, 
„ki közönséges atyai voltával, bírói egye-
nességével, jóltev  indulatjával annyi nyel-
veket és vallásokat boldogíto  , és azzal ne-
mes szívének nem kisebb örömet szerze  , 
mint azoknak. Nem a nép vagyona folyt 
hozzá, hanem az övé költ a közönségre.”20 
Szolgálatai, érdemei és az uralkodó 
iránti h sége elismeréseként I. Ferenc 
magyar király (1804-t l ezen a néven 
osztrák császár) 1792-ben a Szent Ist-
ván-rend nagykeresztjével, 1810-ben a Lipót-rend nagykeresztjével, majd 1815-ben Arany 
Polgári Érdemkeresz  el tünte  e ki.21

A gubernátor korának egyik legm veltebb erdélyi f ura volt, aki köve  e a felvilágoso-
dás és a jozeÞ nizmus eszméit, és sokat te   az erdélyi tudományosság intézményesítésé-
ért. Bán  y magas funkciót töltö   be a szabadk m ves-mozgalomban is, ugyanis 1784-t l 

 volt az erdélyi tartományi páholy nagymestere egészen a mozgalom 1790-es évek köze-
pén történt beszüntetéséig.22 A kolozsvári szabadk m ves-páholy lelkének számító Aran-
ka György (1737–1817) költ  és író kezdeményezésére Bán  y György két fontos nemzeti 
ügyet karolt fel, amennyiben hathatósan támoga  a a régi kéziratok, okmányok össze-
gy jtésére és kiadására vállalkozó Erdélyi Kéziratkiadó Társaság (1791), valamint az Erdélyi 
Magyar Nyelvmível  Társaság (1793) megalapítását, s mindkét egyesületnek elnöke is volt.23

Bán  y György m veltségér l könyvkultúrája is árulkodik. Biró József feljegyezte, 
hogy a bonchidai kastély régi könyvtárának anyagát alapvet en a gubernátor és József 
nev  Þ a gy jtö  ék össze, az apa kérésére Bécsb l „minden újonnan megjelent történeti, po-
litikai m vet, emlékiratot, lexikont, Dictionnaire-t, folyóiratot rendre meg kelle   vásárolni, s Er-
délybe szállítani”.24 E gy jt szenvedélyt alátámasztják a kormányzó latin, magyar és fran-

4. Boér Márton: Zágoni Aranka György portréja
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cia nyelv  könyveinek korabeli összeírásai is. Könyvtárában szép számmal szerepeltek 
azok a könyvek, amelyek a kolozsvári református kollégium nyomdájából kerültek ki, 
f leg halo  i „actiók” (beszédek) és könyörgéses könyvek. Ezek melle   egy 1781-es leltár 
több mint 300 könyvcímet sorolt fel az orvostudomány, grammatika, Þ lozóÞ a, jogtudo-
mány, történelem, aritmetika tárgykörében, de sok biblia, szótár (francia, német, latin), 
katekizmus és szentek életér l szóló összefoglaló is volt a gróf tulajdonában.25 A címek 
alapján csupán egyetlen kiadvány foglalkozo   az építésze  el, Johann Baptist Izzo (1721–
1793) jezsuita szerzetes Elementa architecturae civilisi in usum nobilium Collegii Regii 
Theresiani (…) cím , latin nyelv  építészeti tankönyve, amely a bécsi Theresianum diák-
jai számára íródo  . Izzo professzor 1754-t l állt a Theresianum alkalmazásában, ahol 
olasz nyelvet, katonai és polgári építészetet taníto  , s 1774–1778 közö   az intézmény al-
igazgatója is volt.26 Az 1764-ben latin, majd 1772-ben francia és 1773-ban német nyelven 
kiado   tankönyve a polgári építészet alapvet  fogalmait (oszloprendek, alaprajz stb.), 
céljait (hasznosság, kényelem, szépség) és szabályait foglalja össze, mindezt a végén né-
hány ábra egészíti ki.27 Érdekes, hogy Bán  ynak csupán e kevésbé részletes és általános 
tankönyv volt meg annak ellenére, hogy a Theresianumban valószín leg nagyobb ha-
szonnal forga  a az iskola els  építészeti tankönyvét, Christian Rieger (1714–1780) 1756-
ban megjelent m vét.28 Mindenesetre azt feltételezhetjük, hogy a bécsi iskolai évek ala   
Bán  y György elsajátíto  a a polgári építészet alapismereteit, azt viszont nem tudjuk, 
hogy mennyire volt jártas a gyakorlati kérdésekben. Könyveinek leltára nem utal arra, 
hogy milyen mintakönyveket vagy traktátusokat ismerhete  , amelyek esetleg inspirál-
ha  ák volna a kolozsvári palota építészeti programjának meghatározásában. 

A kormányzó személyér l több korabeli leírás is megemlékezik, ezek közül talán a 
legérzékletesebbek báró Jósika Miklós (1794–1865) szavai: „Maga a kormányzó középterme-
t  férÞ ú volt, s még ez id ben látszo   rajta, hogy Þ atal korában igen szép ember lehete  . Öltözete 
többnyire elöl németesen kikerekíte   hosszú mente volt, gazdag arany vagy színes hímzésekkel, a 
legtöbbször setét szín  bársony, mert ez id ben már a jó régi magyar mente pactizált a német 
frakkal, de csak az öreg uraknál. (…) Bán  y György porozo   f vel járt, s a copf és vukli (boucles) 
sem hiányoztak. Ünnepies alkalmakkor oldalán egy igen kis kardocska egyensúlyozta magát, mely-
lyel aligha mást, mint mézeskalácsból készült törököt vághato   volna le  excellenciája. Társalgása 
igen kellemes és nyájas volt, olykor talpra ese   ötletekkel f szerezve.”29 Egy másik leírás szerint 
a németes kultúrájú Bán  y György szinte kizárólag németül beszélt, még akkor is, ha 
magyarul szóltak hozzá – bár a magyar nacionalizmus terjedésének idejében igyekeze   
kidomborítani magyar származását.30 Ezt a képet árnyalják ékes magyar nyelven megfo-
galmazo   levelei, amelyeket különböz  ismeretlen személyeknek írt 1782 és 1814 kö-
zö  .31 Bán  y magyarul mondta el az 1790–1791-es országgy lés megnyitóbeszédét,32 s ez 
volt az az alkalom, amikor a rendek elismerték t a kormányzói pozícióban. Továbbá 
gróf Teleki Ferenc leveleib l az derül ki, hogy „Bán  y György gróf munkás, jólelk  úr, tiszta 
magyar beszéd ; felesége Palm Jozéfa grófn  jól megtanult magyarul, mert sok f  uri asszonyt talált 
meg Bécsb l idejö  ekor, a kikkel csak úgy szólhato  ; hanem házi, udvari élete elröppenteni kezdé 
el bbi nemzeti szinünket.”33
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Az alapvet en Bécsben, illetve Nagyszebenben formálódo   ízlés  és m veltség  f úr 
a császárvárosból választo   feleséget is: az el kel  családból származó és a zene iránt 
élénken érdekl d  Palm Josepha gró  isasszonnyal (1754–1814) kötö   házasságot 1771-
ben.34 Biró József szerint a házaspár több polcot megtölt  levelezést folytato   egymással, 
amely páratlan (kultúr)történeti adatokkal szolgálva az egykori bonchidai levéltár legna-
gyobb történelmi érdek  része volt,35 de ez vélhet en megsemmisült a kastély 1944-es 
feldúlásakor. Jósika Miklós emlékirataiban szemléletesen feste  e le Palm grófn t, e soro-
kat írva a francia etike  et megtestesít  „erdélyi divatkirályn r l”:36 „(…) inkább kis, mint 
középtermet  n , soha, még legÞ atalabb korában sem lehete   szép, tökéletes orosz képe volt, egy kis 
orrocskával, de éles parancsoló szemekkel. Egészben véve a legtekintélyesebb hölgyek egyike, kit 
csak gondolni lehet, tökéletes úrhölgy a magas porozo   hajékt l kezdve az igen szép kis keskeny 
lábakig. Magyarul keveset és felt n  német kiejtéssel beszélt, németül televér bécsiesen, de franci-
ául jól és szépen.”37 Utóbbi kijelentésnek ellentmond Káli Nagy Lázár leírása, aki szerint a 
grófn  a férje melle   tökéletesen megtanulta a magyar nyelvet, mindennap azon beszélt, 
továbbá „szép pallérozo  , jóíz  magyar írásával” vetélkede   a magyar nyelv  szerz kkel.38 

Palm grófn  a források és korabeli visszaemlékezések szerint képze   muzsikus volt, 
egyik pártfogoltja, Johann Schreier piarista zeneszerz  (1744–1811) például a város „leg-

5. Palm Josepha grófn  portréja 6. Bán  y György gubernátor
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képze  ebb m kedvel jének és saját zenei ízlésére jótékony befolyást gyakorló muzsikusnak” tar-
to  a.39 Egy 1804-es forrás Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) tanítványaként emlí-
te  e Palm Josephát, és mivel a férje 1784-ben el Þ zete   Mozart egyik bécsi koncertjére,40 
feltételezhet , hogy a grófn  az id  tájt képezte magát a nagy mester útmutatásával.41 
Ugyanakkor ke  ejük kapcsolata még nem teljesen tisztázo  . Arra viszont több forrás is 
mutat, hogy a zongorán játszó grófn  élénk zenei életet vezete   a kolozsvári Bán  y-pa-
lotában, ahol Mozart m vei közkedveltek voltak.42 Emelle   két fontos, korai Mozart-be-
mutató is köthet  a Bán  y családhoz. A kolozsvári színház Musikális Akadémiája által 
1807. március 17-én, a Palm Josepha névnapjára rendeze   ünnepségen, Anton Pol   fú-
vósoktól kísérve egy nagy Mozart-kvinte  et ado   el  zongorán. Egy másik alkalommal, 
1821. január 6-án, a kormányzó születésnapjára a Kolozsvári Zenetársaság (Muzsikai 
Egyesület) tizenhat számból álló hangversenyt szerveze   a Vigadó dísztermében, ahol 
egy due   is elhangzo   a Figaro házasságából.43

A korabeli m vel dési élet f  szerepl iként a gubernátor és felesége rendkívül fontos 
mecénási tevékenységet folyta  ak, amely els sorban az irodalom, a zene és a színház 
területén érezte  e jótékony hatását. Káli Nagy Lázár 1821-ben írt színháztörténeti össze-
foglalójából tudjuk, hogy a grófn  örökös páholyt tarto   fenn az 1795 és 1807 közö   a 
f téri Pataki-házban m köd  „Erdélyi Nemzeti Játszószín”-ben, és amikor csak rosszul 
nem volt, leányaival és leányunokáival részt ve   az el adásokon. Férje is látoga  a a szín-
házat, a f úri család pénzzel és öltözetekkel támoga  a a helyi magyar színjátszás házát.44 
Az 1790-es évek elején Kolozsvárra áthelyeze   F kormányszék új helyszínén érezhet en 
hiányoztak a zenei hagyományok, ezért ki kelle   építeni a nyilvános zenei élet intézmé-
nyeit. A kincses városban gr. Bán  y György és gr. Bethlen József kincstárnok voltak az 
els k, akik pártfogásukba ve  ék a zenét.45 A m velt kormányzó és felesége nagy hatással 
voltak a helyi zenei élet intézményesülésére, ugyanakkor a házaspár szalonja kisebb kon-
certeknek és házi muzsikának is o  hont ado  . Ezeken az estélyeken az aktív zenélést l 
visszavonult grófn  helye   a gyermekeit oktató zenetanár, Anton Pol   lépe   fel.46 
Ugyanakkor egy olyan alkalomról is tudunk, amikor 1803-ban Palm Josepha születés-
napjára a Þ a, József „nagy musikát” ado   az ebédl szobában, amikor is  klavíron (zon-
gorán), Dénes öccse pedig klarinéton „igen jól produkáltak”.47 Pol   még 1822-ben is a 
kormányzó szolgálatában állt, az akkor felve   inventárium szerint külön szobája volt 
a Bán  y-palotában, de emelle    volt a kolozsvári Muzsikai Egyesület els  igazgatója is. 
Az egyesületet 1819-ben alapíto  ák az intézményesült zeneoktatás céljára, s védnöknek 
a gubernátort kérték fel, aki haláláig töltö  e be ezt a tisztséget. Azt az anyagi és eszmei 
támogatást, amelyet a kormányzó agg kora ellenére kifejte   az egyesület érdekében, a 
zeneiskola tanítványai évente megrendeze   hangversenyekkel hálálták meg, „üdvözl  
dalban” köszöntve Bán  yt a decemberi születésnapján.48 

Az épí  et  életében fényes társasági élet folyt a palotában, a termeket a kormányzó 
udvartartása és Erdély arisztokráciája népesíte  e be. Jósika Miklós a következ ket je-
gyezte fel ezzel kapcsolatban: „Estélyein együ   lehete   látni Erdély összes el kel ségeit, szép 
asszonyait és leányait, egyházi és tudományos tekintélyeit korabeli fest i divat szerint öltözve, 
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mely foglalkozás, egyéniség és ízlés szerint sokféle változatot mutato  . Az estély középpontja ter-
mészetesen maga az erdélyi kis napkirály és családja volt: velenczei tükrökt l és csillároktól ragyo-
gó, vörös selyemdamasz  al kárpitozo   termében, melyet családi képek díszíte  ek, hajporosan, 
czop  al és parókával, oldalán az elmaradhatatlan gyíkles vel, fogadta vendégeit nejével, szül. gróf 
Palm Jozefával (…). Az estélyen valóságos cerclet tarto  ak: mindenkihez egy-egy nyájas kérdést 
vagy szót intézve. Egymás után kerülnek sorra a modorával, ruházkodásával, s t társalgásával is 
francziát játszó gróf Bethlen Farkas, a magyarosan öltözö   báró Naláczy József és a m velt 
különczköd  István, gróf Bethlen Gergely, a borotvált arczú báró Kemény Farkas, a piperk cz 
mágnás, a ki fehér- és rózsaszín re feste  e arczát, s t ereit is feste  e, hogy annál kékvér bbnek 
lássék; éppen ellentéte a férÞ as, barna gróf Kemény Farkas. O   volt csíkmindszenti MártonÞ  
 József, a székely származású erdélyi püspök is teljes díszben: violaszín bársonyfrakkban arany-
lánczosan és mellényben, bársony térdnadrágban, vörös harisnyában és aranycsatos cip ben; szin-
tén felt n  alak volt dr. Fortini Károly lyceumi jogtanár, csaknem földig ér  czop  ával, német 
szabású frakkban, térdnadrágban fehér harisnyákkal, latinul társalogva id sb báró Jósika Miklós-
sal. Egy franczia abbé se hiányzo  , hogy annál könnyebben keltse azt a látszatot, hogy ha nem a 
napkirály, de egy párisi herczeg tart fogadóestélyt.”49

Felice Caronni (1747–1815) monzai születés  szerzetes 1809-ben te   egy erdélyi kör-
utazást, s tapasztalatait In Dacia cím , 1812-ben Milánóban kiado   naplójában örökíte  e 

7. MártonÞ  József püspök 8. Gróf Bethlen Gergely
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meg. A tudós férÞ ú gyakran kapo   meghívást Bán  y György gubernátor kolozsvári re-
zidenciájába, s a pompás banke  ekr l ezt írta: „A szervírozás rendje s az ékes díszítés 
illeszkedék a b séges ételekhez s italokhoz. Az asztalnál a Kormányzóné, születe   Viennai Palm 
hercegn  töltö  e be a vendéglátó tisztét, e nagy tudású hölgy, ki Európa összes nyelvét, így a tal-
jánt is káprázatosan használta. Számos alkalommal megjelent királyi méltósága Miksa f herceg 
is, s mid n a hadvisel  hatalmak közö   megkö  ete   a fegyverszünet, szinte át is telepedék oda, 
részint a reá bízo   teend k ellátása vége  , részint pediglen azért, hogy tudomást szerezhessen az 
 becses személyét foglalkoztató ügyekr l-bajokról, s kiváltképpen a természetrajz s a régiségtan 

helybéli vonatkozásairól; én számos ízben úgy lá  am, hogy a f herceg mindke  ben inkább pro-
fesszorként, semmint dile  ánsként volt járatos.”50 Bán  y György még Miksa f hercegnél is 
el kel bb személyeket is vendégül láto   rezidenciájában, ugyanis I. Ferenc császár 
(1792–1835) és felesége, Karolina Auguszta (1792–1873) 1817-ben néhány napot töltö  ek 
Kolozsváron, s látogatásuk ala   a Bán  y-palotában voltak elszállásolva. 

A kormányzó kolozsvári udvartartására és életvitelére világítanak rá azok a korabeli 
források, amelyek az évi kiadásokat vagy éppen a gróf halála után árverésre bocsáto   
értéktárgyakat sorjázzák. Az 1812. évi készpénzkiadások listája összesíti az élelemre, a 
világításra (gyertyák és faggyú) és az alkalmazo  ak Þ zetésére te   költségeket, valamint 
felsorolja a cselédek és tisztek ruházatát.51 Az illet  évben kiado   59 423 forintból majd-
nem 9400 a konyhai költségekre ment, f leg tehén-, illetve borjúhúsra, vadhúsra, halakra, 
rákra és békára, f szerre, nádmézre. Emelle   a cukrászatra is jelent s összeget, 3283 fo-
rintot fordíto  ak, ennek több mint felét nádméz, kávé, csokoládé és gyümölcs beszerzé-
sére. Egy átlagos napon az uraság asztalánál tizennyolc emberre teríte  ek, ugyanis a je-
len lév  családtagok melle   o   foglalt helyet a gró  isasszonyok nevel je, a francia nyel-
vet tanító abbé, két guberniális titkár, Polcz Antal „Clavirmester” (zongoratanár), az 
inspektor (jószágigazgató, felügyel ) és az exactor (számvev ) is. A tisztek asztalánál 
huszonhat személy étkeze  , köztük a grófné, a Thurnné52 és Bán  y Ferencné53 külön 
jungferei (szolgálóleányai), Kun András udvarmester, Czirják Antal bels  kancellista, a 
tiszti hivatal íródeákja, Valner komornyik és udvari sebész, Póka János f szakács és 
Winkler Károly második szakács, Dominik és Májer Márton cukrászok, Scha  er Ferenc 
pohárnok, vasárnaponként pedig a kertész. A bels  cselédek asztalánál a kolcsár, a gróf 
vadásza és legénye (inasa), a grófné két legénye, az abbé inasa, a portás, a két kenyérsüt , 
a háziszolga, a különböz  tisztek szolgálói foglaltak helyet (összesen tizenhaton); az öt 
kukta, a két csézás54 kocsis, a két fullajtár, a három darabont, valamint a favágó és a f t  
a konyhában étkeztek. E nagyszámú cselédség és tiszti alkalmazo   melle   a gróf még 
tizenkét alamizsnásról gondoskodo  , akiknek a városba hordták ki az élelmet. A népes 
udvartartás ellátása magában foglalta a szolgálók és tisztek libériájának biztosítását is, a 
kötelez  ruházati elemeket kiválóan részletezi az 1812-es kiadások listája,55 amelyb l az 
alkalmazo  ak évi bére is kiderül – ez összesen nem érte el a konyhai kiadások mértékét. 
Az elhasznált gyertyamennyiség felsorolásából több fontos információ is nyerhet , pél-
dául az, hogy az „els  5 szobákba”, azaz az emeleti, F térre néz  dísztermekben egész 
esztend  ala   vasárnaponként „társaságokat”, összejöveteleket tarto  ak, amikor is na-
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ponta 20 szál gyertyát használtak el. 
Ugyanakkor az újesztend  napján és 
a király születésnapján rendeze   dí-
szes események alkalmával 40–40 
szál, míg a gróf születés-, illetve név-
napján, továbbá a grófné névnapján 
ado   zenés rendezvényeken 51 szál 
gyertya fogyo   el. 

A f úri életmód fontos kellékei 
voltak a kormányzó által összegy j-
tö   könyvek, bútorok, dísztárgyak, 
ezüstnem ek is, amelyekr l külön 
inventáriumok is készültek. Egy 
1822-ben, Bán  y György gróf halála 
után felve   leltár a palota helyisége-
inek elnevezését, valamint a bútorok 
és a dísztárgyak egy részét sorolta 
fel. A kolozsvári palotában lév  be-
rendezési tárgyak, fegyverek, órák, 
gyertyatartók, porcelántárgyak, fest-
mények, sz nyegek, hintók kés bb 
szinte kivétel nélkül eladásra kerül-
tek az 1823. január 14. – február 1. 9. Bán  y György gubernátor id skorában (1822)

10. Gróf Bán  y 
György gyász-
jelentése (1822)
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11. Id. Pákei Lajos: Bán  y György gubernátor „castrum doloris”-a (1822)
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közö   zajlo  , többnapos árveré-
sen56 – így szóródtak szét a kor-
mányzó el kel  életvitelének 
tárgyi nyomai. 

A katolikus vallású Bán  y 
György kormányzó 1822. július 
5-én halt meg, három nap múlva 
a kolozsvári Szent Mihály-temp-
lom kriptájában helyezték végs  
nyugalomra.57 A gyászjelentésé-
b l az is kiderül, hogy az el-
hunyt tiszteletére a Farkas utcai 
református templomban 1822. 
szeptember 15-én nagyszabású 
gyászszertartást tarto  ak a csa-
lád rendezésében, ahol két Ha-
lo  i Actiót adtak el . A szertartá-
son elhangzo   beszédek közül 
néhány nyomtatásban is megje-
lent.58 Az alkalomra egy pompás 
alkalmi építmény, egy úgyneve-
ze   „castrum doloris” (fájdalom 
vára) is épülhete  , legalábbis 
err l tanúskodik id. Pákei Lajos 
(1808–1864)59 egyik színes rajza, 
amelynek felirata: „A már Néhai 
Gubernator Gro   BánÞ  György Úr tiszteletére a BánÞ  Familia által a Kolosvári Reformátum 
Templomban az 1822-k Esztend ben Sept. 15kén felállítva volt CASTRUM DOLORIS. Feste  e 
Pákei Lajos 1822.”60 A gubernátor végtisztességére készült díszes szerkezetet – amelynek 
tervez jét nem ismerjük – vélhet en a Farkas utcai templom szentélyében állíto  ák fel a 
korabeli temetkezési ceremóniáknak megfelel en. Az építmény központi eleme egy ma-
gas hasábra állíto   empire stílusú urna volt, amely fölé négy oszlopon nyugvó balda-
chint emeltek, ezt két oldalról egy-egy szárnyas, koronás gri   rizte zászlótartó szerep-
ben.61 A fekete és arany színekben pompázó felépítmény elé nyolc alacsony posztamenst 
állíto  ak, amelyeken a Bán  y- és rokoni nemzetségek címereit helyezték el. Az alkalmi 
jelleg  díszes felépítmény valószín leg nemsokára lebontato  , s napjainkban már csak a 
gubernátor díszes halo  i címere áll a Farkas utcai templom falán.62 

12. Gróf Bán  y György halo  i címere a Farkas utcai 
református templomban
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A GUBERNÁTOR LESZÁRMAZOTTAI 

Bán  y György gróf és felesége, Palm Josepha a visszaemlékezések szerint boldog 
családi életet éltek, amelyet b séges gyermekáldás kísért. Gyermekeik közül ha-
tan érték meg a feln  kort. A legid sebb, Anna Mária (177363–1794) gróf Rhédey 

János felesége le  , korai halálakor két árvát, Jozefát és Teréziát, hagyo   maga után. A 
kormányzó els  Þ a, gróf Bán  y György (177564–1831) Kemény Anna bárón t ve  e fele-
ségül, akit l egy Þ atalon elhunyt lánya, Jozefa (†1819) származo  . A harmadik gyermek, 
Jozefa (1778–1861) gróf Thurn Raymundhoz ment feleségül, nem volt utódjuk. A kor-
mányzó második Þ a, gróf Bán  y József (1779–1858) nem alapíto   családot, és jórészt a 
bonchidai kastélyban élte le életét. Öccse, gr. Bán  y Dénes (178065–1854) Schilling-
Constadt Johanna osztrák bárón t ve  e feleségül, gyerekük nem születe  . A legkisebb 
Þ ú, gróf Bán  y Ferenc (1784–1813) h si halált halt a caldierói csatában, feleségét l, 
donnersmarcki Henckel Josephától az 1821-ben, lánykorában elhunyt Mathilde szárma-
zo  . 

Bán  y György gubernátor 1822. április 24-i névnapján írta meg a végrendeletét, amely-
ben a kolozsvári palota további sorsára és használati módjára is kitért.66 Az okmányból 
kiderül, hogy a gróf már korábban szétoszto  a Þ ai közö   a nagyobb birtoktesteket, en-
nek értelmében Györgynek Szilágynagyfalu, Dénesnek Mez örményes, Józsefnek Bonc-
hida, Ferencnek pedig Zentelke juto  , természetesen a birtokokhoz tartozó kastélyokkal 
és kisebb településekkel együ  . Ferenc és György id közben megcserélték jussukat. A 
kolozsvári palotában viszont a kormányzó lako  , és azt kívánta, hogy halála után az 
épület (már korábban felbecsült) értékét osszák szét három Þ a és két leánya közö   a ré-
szesedés mértéke szerint. Annak érdekében, hogy a palota jövedelmet hozzon, a guber-
nátor elrendelte, hogy „(…) az abban lev  szobák és alkalmatosságok osztassanak és alkalmaz-
tassanak apróbb szállásokra oly vége  , hogy azok más privátusoknak is ki adathassanak, s ha ki 
Gyermekeim közül azokba maga akarna lakni, annak igazság szerint való tudódjék fel a maga része 
szerint való jövedelembe”. Megjegyezte viszont, hogy a ház túl nagy bármelyik gyermeké-
nek, illetve nagy teher lenne, ha valamely testvér csak magának akarná, és ki kellene Þ -
zetnie a többieket, a közös adminisztráció pedig könnyen elhanyagolná az épületet. Ezért 
azt javasolta, hogy az örökösei ajánlják fel az országgy lésnek a palota megvételét erdé-
lyi országház vagy kormányzói ház céljára, az árát pedig osszák fel maguk közö  .67 
 Bán  y György azt is el írta, hogy gyermekei egyenl en osztozzanak meg a házi bútorai, 
a lüszterek, ágynem k, könyvek és térképek fele  . Továbbá azt kérte, hogy készí  essék 
el az apja (gróf Bán  y Dénes), valamint a felesége (születe   Palm Josepha) síremlékeit, t 
magát pedig „emlékezetre való jel” állítása nélkül a „parochiális templomba lév  teme-
t boltba” temessék el anyja és felesége lábaihoz.

A végrendelet megírása után két és fél hónappal, 1822. július 5-én gróf Bán  y György 
kormányzó örökre lehunyta szemeit. Gyermekei tiszteletben tarto  ák a végakaratát: 
megegyeztek abban, hogy amíg sor kerülhet a palota eladására, helyiségeit kisebb laká-
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sokra osztják fel, és ezeket bérbe adják, a munkálatok felügyeletével pedig Czirják Antal 
házi direktort bízták meg, aki a testvérek közös érdekeit képviselte.68 A palota kisebb 
lakrészekre való felosztásának tervezete 1822 szén készült el, és több fontos részlet is 
kiderül bel le az épület helyiségeinek eredeti rendeltetését és elnevezését illet en.69 
Utóbbiak ismertetésére egy kés bbi fejezetben visszatérünk, i   csak annyit érdemes ösz-
szefoglalni, hogy az emeleten összesen négy nagyobb lakrészt alakíto  ak volna ki (nagy-
jából az épület négy sarkán lév  helyiségeket csoportosítva), s ezekhez a földszinten kü-
lönböz  mellékhelyiségek (konyhák, kamrák), pincék és a gazdasági udvar egyes épület-
részei tartoztak volna. A nagyobb, rangosabb és drágább lakosztályok melle   volt még 
az emeleten egy három, illetve egy két szobából álló lakrész, továbbá a földszinten kisebb 
szobákból álló részek. Az utcára nyíló bolthelyiségeket hat különböz  bérleti kategóriára 
oszto  ák volna fel. 

Nem ismert, hogy végül ezt a felosztást alkalmazták-e a helyiségek bérbeadása során, 
azonban az 1822. október – 1831. március közö  i id szakból ismerjük néhány fontosabb 
albérl  nevét. Az els  években gróf Teleki Pál, gróf Bethlen Ádám, gróf Wass Imre, gróf 
Bethlen Imre, gróf Csáky Józsefné, gróf Bán  y Dénes, gróf Bán  y Pál és gróf Teleki Fe-
renc tarto   fenn szobákat a palotában, 1829-t l pedig báró Naláczi József, gróf Bethlen 
Farkasné és gróf Bethlen Elek is béreltek helyiségeket.70 Továbbá a forrásokból az is kide-
rült, hogy az elhunyt kormányzó Þ a, Bán  y Dénes a legrangosabb emeleti helyiségeket 
(összesen nyolcat, köztük a F térre néz  erkélyes szobát, a kispalotát és az ebédl palotát) 
bérelte ki, amelyekhez a földszinten konyha, három szoba és egy kamra tartozo  . Az évi 
több mint 1000 forintos bér fejében használta még a hátsó udvaron lév  egyik szekér-
színt, a gabonás alsó részének egyharmadát, a nagy istálló fele részét nyolc lóra, és a ga-
bonás fele  i szénatartó padlást.71

Arra az erdélyi országgy lésre, amelyen az örökösök eladni remélték a palotát, több 
mint tíz évet kelle   várni, ugyanis I. Ferenc császár csak 1834. május 26-ára hívta össze a 
rendeket. Azt azonban nem tudjuk, hogy a f téri palotáról ese  -e szó a hamarosan be is 
rekeszte   kolozsvári gy lésen. Az országgy lés ideje ala   a palotában lako   Habsburg-
Estei Ferdinánd f herceg (1781–1850), akit királyi biztosi min ségben küldö   I. Ferenc 
császár a gy lés megnyitására. A f herceg beköltözése el   a F térre néz  traktus, a 
hátsó traktus, valamint a földszint néhány helyiségének lakatosmunkáit (ablakok, ajtók 
sarkai, zárjai), mennyezeteit és vakolatait kijavíto  ák.72

A következ  országgy lés 1837. április 17. – 1838. március 31. közö   Nagyszebenben 
üléseze  . Kolozsvár követei 1838 februárjában adták el  arra vonatkozó kérelmüket, 
hogy a kincstár vásárolja meg a Bán  y-palotát a F kormányszék részére. A vásárlásra 
nem került sor, csupán arról születe   döntés, hogy egy bizo  ságot küldenek a palota 
megvizsgálására, és javaslatot tesznek az ügyben a következ  országgy lésen.73 Erre há-
rom év múlva került sor, 1841–1843 közö   ugyanis ismét Kolozsváron gy ltek össze a 
rendek. 1842-ben az uralkodó, V. Ferdinánd magyar király gróf Teleki Józsefet (1790–
1855) nevezte ki Erdély kormányzójává, amely hivatal a Bán  y György halála óta üresen 
állt. Teleki f kormányzói lakása a Bán  y-palota emeletén volt.74 Az illet  országgy lésen 
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az Erdélyi Múzeum alapításának ötletét is megvita  ák, és szóba került, hogy a megvásá-
rolandó Bán  y-palota udvari szobáiba helyezzék el a leend  intézmény egyes gy jtemé-
nyeit. Az uralkodó azonban nem egyeze   bele a róla elnevezend  Ferdinánd Múzeum 
létrehozásába.75 Így az Erdélyi Múzeum-Egyesület sokkal kés bb, 1859-ben alakult meg 
gróf Mikó Imre szervezésének köszönhet en. 

BÁRÓ BÁNFFY ALBERT ÉS UTÓDAI 

A f téri palota 1822 után még egy rövid ideig az épí  et  Bán  y György leszár-
mazo  ainak birtokában maradt. Fiainak, gróf Bán  y Györgynek (1775–1831), 
gróf Bán  y Józsefnek (1779–1858), gróf Bán  y Dénesnek (1780–1854) és gróf 

Bán  y Ferencnek (1784–1813) nem születe   férÞ ági leszármazo  ja, így József halálával 
megszakadt a tekintélyes és vagyonos kormányzó férÞ  örökösi ága, az úgyneveze   gu-
bernátori ág. A fényes kolozsvári palota a család távolabbi, bárói ágának a kezére ment 
át, báró Bán  y Albert (1818–1886) krasznai f ispán le   az új tulajdonos. A birtokbavétel 
körülményeit nem ismerjük, de az 1860-as években már biztosan Albert báró volt a palo-
ta tulajdonosa, és az is maradt körülbelül a halála évéig, ahogyan azt számos, ebb l az 
id szakból fennmaradt számla is tanúsítja. 

1866 végén Bán  y Albert megrendelésére Ladányi Mihály fazekasmester kijavíto   né-
hány kályhát a palotában, mint például az ebédl szobában, a kis nappaliban, a nagy 
nappaliban, a leányok, a nevel  és a grófn  szobájában, továbbá a hálószobában, a báró 
szobájában és mosdószobájában, valamint az Aknai úr (a titkár) szobájában lév  fehér 
„kemencéket” (azaz csempekályhákat). Ádám úrÞ  (Albert báró Þ a), a francia tanító és a 
zongoratanár szobáiban lév  kályhák, valamint a darabontok szobájának f z lapos kály-
hája is javításra kerültek, a Þ náncdirektor szobájába pedig egy zöld kályhát rako   fel a 
fazekas.76 1868-ban Ladányi megismételte ezeket a munkálatokat, a korábbi számlán sze-
repl  helyiségeken kívül dolgozo   még a legények szobájában, a kukta szobájában és a 
f kapu közö   lév  szobában.77 1870-b l és 1871-b l szintén maradtak fenn a palota ke-
mencéinek és kályháinak javításáról, megfestésér l szóló számlák.78 A kályhák kinézetét 
sajnos nem ismerjük, a számlák inkább az okból relevánsak, hogy rávilágítanak a palota 
egyes helyiségeinek korabeli funkcióira, elnevezéseire. 

Szintén Bán  y Albert idejében, 1868-ban Ho  ner Ferdinánd építész kitakaríto  a Vag-
ner (Wagner) Frigyes palotában lév  vasraktárát, amelyhez egy kaput is felállíto  .79 Kir-
mayer Károly ácsmester a palota hátsó udvarán lév , Dietrich Sámuel-féle vaskereskedés 
raktárához készíte   kapurámát és padimentumot.80 E két számla valószín leg ugyanar-
ról a raktárról szól, ugyanis Dietrich és Vagner vaskeresked  partnerek voltak. Szintén 
1868-ban Kerekes Márton épít mester (aki 1870-ben Bán  y Albert válaszúti kastélyán is 
végze   javítást81) újracserepezte és kijavíto  a a palota fedelét, négy küls -bels  ajtót állí-
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to   be az emeleten, és új falat rakato   a 
konyha melle  i kamrába, az árnyékszék 
fala mellé.82 Bán  y Albert báró 1875-ben 
Debreczeni Balázs építészt bízta meg egy 
újabb felada  al, a számlák szerint a palota 
újracserepezése, a homlokzati szobrok be-
fedése és újra kiállítása, a „stukatúrák” (a 
loggia mennyezetei?) javítása történhete   
meg.83 Ebben a korszakban a legfontosabb 
javítások és módosítások 1879–1880 kö-
zö   mentek végbe, amikor Himmelstein 
József vállalkozó tizenhét nagyobb szoba 
(ezek minden bizonnyal az emeleten vol-
tak) padlóját cserélte ki, és sor került né-
hány terem átfestésére, valamint az ajtók 
és ablakok kijavítására, lefestésére.84 Egyes 
helyiségekben új ajtókat, illetve ablakokat 
állíto  ak be, s lebonto  ák a régi füstháza-
kat, azonban a termeket csak számokkal 
jelölték, így nem tudjuk azonosítani ket. 
Javítást végeztek az emeleti árnyékszék-
nél, a földszinten a szolgai konyhában és 
szobában, a régi irodatárban és melle  e lév  kamrában, továbbá a hátsó udvaron lév  
istálló falait is kijavíto  ák. 1885-ben Bán  y Albert részére Czakó és Hirschfeld épít mes-
terek újraépíte  ék a Bokros-féle kereskedés el  i teraszt, s kijavíto  ák az ala  a lév  pin-
ce boltozatát.85

A tulajdonos 1875-t l kezd d en a Magyar Királyi Igazságügyi Minisztériumnak adta 
ki bérbe a palota udvar fel li részét, amely az emeleten 18 szobából (valószín leg a hátsó 
udvarra néz  szárny szobái és az északi vagy a déli mellékszárny néhány helyisége), a 
földszinten pedig 7 szobából és egy el szobából állt. Ezekhez tartozo   még néhány mel-
léképület (kocsiszín, fáskamra) a hátsó udvaron.86 A bérlet eredetileg 1880-ig szólt, ame-
lyet el ször 1886-ig, majd 1893-ig hosszabbíto  ak meg, a helyiségekben a királyi tör-
vényszék m ködö  . 1902-ben Kolozsvár „közönsége” (azaz városi tanácsa) ve  e bérbe 
tíz évre ugyanezeket a termeket a hátsó épületszárny emeletén és földszintjén, illetve az 
északi szárny emeletének egyik részében. A helyiségekbe a városi rend ri hivatalokat 
(rend rkapitány szállása, irodák, zárkák) költözte  ék át, ezt légszeszvilágítás beszerelé-
se el zte meg.87 Azt, hogy a Bán  y család csak a palota egy részét használta lakásul, egy 
1886-os leltár is meger síti, amely szerint az egész épületben csak a F térre néz  emeleti 
helyiségek, valamint a jobb oldali szárny néhány szobája volt lakásnak fenntartva, a töb-
bi földszinti és emeleti szoba részint bolt- és raktárhelyiségként, részint irodaként és irat-
tárakként szolgált.88

13. Báró Bán  y Albert fényképe (1886 el  )
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Báró Bán  y Albert (1818–1886) és Esterházy Ágnes grófn  (1827–1899) házasságából 
három Þ ú és három leány születe  . A lányok közül Ágnes (1848–1925) Wesselényi Mik-
lós báróhoz ment feleségül, Cecília (1849–1924) zeykfalvi Zeyk Dániel felesége le  , Irma 
Mária (1852–1875) pedig báró Bán  y Györggyel (1844–1929), a bonchidai nagy kastély 
tulajdonosával házasodo   össze, az  Þ uk volt a kés bb politikusként és íróként ismert 
gróf Bán  y Miklós (1873–1950). Albert báró Þ ai közül Ádám (1847–1887) volt az els szü-
lö  , a két másik Þ ú, György (1853–1889) és Farkas (1856–1905) a lányok után jö  ek világ-
ra. Bán  y Albert végrendelete szerint a lányokat készpénzben Þ ze  ék ki, Farkast pedig 
engedetlensége és pazarlásai mia   kizárta az öröklésb l, s a Þ ú kés bb egy évente folyó-
síto   életjáradék fejében lemondo   örökösödési jogáról. Így Albert báró birtokainak álta-
lános örököse a két másik Þ ú, Ádám és György volt.89

1885. április 30-án Bán  y Albert a két Þ a, Ádám és György részére külön-külön els -
szülö  ségi hitbizományt alapíto  , amely a birtokok egy kézben való maradását szolgál-
ta. Ugyanis a hitbizományokat csak a két megneveze   Þ ú els szülö   Þ ai örökölhe  ék, és 
majd azok leszármazo  ai hasonló logika szerint. Abban az esetben, ha valamelyik testvér 
után nem maradna Þ úgyermek, az  birtokai átmennének a másik testvér els szülö   Þ á-
nak tulajdonába. Bán  y Ádámnak az I. számú, válaszúti hitbizomány juto  , amely Vá-
laszút (kastéllyal), Bonchida (az azóta lebonto   bárói kastéllyal), Alsózsuk, Szótelke, 
Kecskehát, Bádok és Kide községekben lév  birtokokat foglalta magában. A II. számú, 
Bán  y György részére alapíto   hitbizományba a mez örményesi (kastéllyal együ  ), 
septéri, kolozsvári (Bán  y-palota), szilágynagyfalusi (kastéllyal), szilágybagosi és más 
Szilágy vármegyei birtokok tartoztak.90 

Bán  y Albert 1886-ban bekövetkeze   halála után a kolozsvári palota tulajdonosa tehát 
báró Bán  y György (1853–1889) le  . György báró dalokat (például a közismert Kék 
nefelejts cím  nótát) és opere  eket írt, a zene melle   pedig gazdálkodással is foglalkozo  , 
többek közö   díjnyertes versenylovakat tenyészte  .91 Bethlen Margit grófn vel (1858–
1929) kötö   rövid házasságából két leány, Judit és Zsuzsanna születe  . György báró rö-
vid életének egyik jelent s eseménye lehete  , amikor 1887-ben Ferenc József császárt 
látha  a vendégül a kolozsvári palotában.

György testvére, báró Bán  y Ádám (1847–1887) els sorban a válaszúti kastély magas 
m vészi érték  berendezésének (domborm ves csempekályha, farago   mennyezet és 
bútorok, iparm vészeti tárgyak) elkészítésével alkoto   maradandót.92 Wesselényi Mária 
bárón vel kötö   házasságából két leánya, Margit (1873–1886) és Ágnes (1874–1915), va-
lamint egy Þ a, báró Bán  y Albert (1871–1945) születe  . Egyetlen Þ úági leszármazo  -
ként utóbbi le   a két hitbizomány és a Bán  y-palota tulajdonosa, miután apja és nagy-
bátyja Þ atalkorukban daganatos betegségben elhunytak. 

A kolozsvári palota az 1880-as évek végén került Bán  y Albert báró tulajdonába, aki 
eleinte nagyanyjával, Bán  y Albertné Esterházy Ágnes grófn vel (1827–1899) együ   ke-
zelte az ingatlan ügyeit. 1895-ben közösen fogadták a harmadszor Kolozsvárra látogató 
I. Ferenc József császárt, aki újra a Bán  y-palotában szállt meg. Ebb l az alkalomból az 
épületen is újításokat eszközöltek. Bán  y Albert báró (1871–1945) Montbach Sarolta bá-
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rón t (†1955) ve  e el feleségül, akivel többnyire a válaszúti pompás kastélyban éltek. 
Házasságukból egyetlen Þ ú, báró Bán  y Dénes (1901–1983) születe  . Nem sokkal a Þ a 
születése után a vállalkozó szellem  Albert báró 1904-ben93 a kolozsvári palota egykori 
gazdasági udvarára, a jelenlegi Bolyai utcára néz  telekre egy többemeletes bérházat 
épí  ete  , amelynek utcai homlokzatán a munkálatok évszáma, illetve a család címere is 
szerepel. 

Az els  világháborút megel z  évekb l csupán néhány szórványos híradásról tudunk 
a Bán  y-palotával kapcsolatban. 1912-ben egy dörgedelmes hangú cikk számolt be az 
épület elrondításáról, miszerint barbarizmusról és bántó ízléstelenségr l téve tanúbi-
zonyságot, a hitbizomány gondnoka a palota elhanyagolt, pusztuló homlokzatán a „sö-
tét-barna patinát gyönyör  fürd kád-szürkére” mázolta  a át, a szobrokat és a címert 
sem kímélve.94 1914-ben a palota emeletén nyito  ák meg a munkapárti kör kolozsvári 
székhelyét, amelynek alkalmával Tisza István miniszterelnök néhány ezer ember el   
egy hosszabb ünnepi beszédet mondo   a palota udvarán.95

Az els  világháború eseményei és a hatalomváltozás kedvez tlenül érinte  ék a f ne-
mesi családot. Egy 1919. november 18-án tartandó hadbírói tárgyalásra el készíte   irat-
ból kiderül például, hogy a román hadsereg a báróék szalonjai (magánlakása) közül öt 
szobát elrekvirált, és azokban alarmszázadot helyeze   el, valamint lefoglalta a volt vá-
rosi kaszinó nyolc emeleti helyiségét, amelyek után a család már nem kapo   bért.96 1921-
ben pedig a szamosfalvi repül osztag emberei szállták meg váratlanul a család lakásá-
hoz tartozó konyhát, s a tulajdonos végül kivihe  e az egyik gázkemencét, de kénytelen 
volt a nyito   udvari folyosón elhelyezni, és o   használni.97 Az 1920–1930-as években a 
palotában székelt több szervezet, mint például a Magyar (vagy Úri) Kaszinó, a Kolozsvá-
ri Atlétikai Club (KAC), valamint 1924-t l a Román Újságíró Szindikátus98. Az 1930–1940-
es évekbeli telekkönyvekben a palotában 27 helyiség szerepel, ebb l tizennégy a föld-
szinten (közülük nyolc boltként m ködö  ), valamint tizenhárom az emeleten, köztük az 
a ke  , amelyeket a család használt.99

Az 1921-ben bevezete   agrárreform számos birtoktes  l és bevételi forrástól megfosz-
to  a a báró Bán  y családot. Vélhet en ezen a helyzeten szere  ek volna enyhíteni, ami-
kor Montbach Sarolta bárón  egy mozit épí  ete   a palota szép négyzetes bels  udvarára, 
amelynek majdnem felét elfoglalta az új szerkezet. A mozi fennmaradt alaprajza100 1927 
februárjából való, s egy éven belül fel is épült, eléktelenítve az udvart. 1928 márciusában 
a frissen megnyílt Corso mozgószínházban gy lt össze az erdélyi görögkatolikusok tilta-
kozó kongresszusának négyezer tagja.101 A mozi bejárata az északi épületszárnyból nyí-
lo  , s az északi szárny földszintjének középs  helyiségeit, valamint a hátsó udvari (kele-
ti) szárny szobáit jelent sen átépíte  ék a kiegészít  helyiségek, úgy mint váróterem, 
büfé, ruhatár, nagy csarnok, vetít terem, gépház számára.102 A mozi indulásakor Corso 
Filmszínház néven m ködö  , körülbelül az 1930-as évek közepéig, majd a Capitol, illet-
ve 1940–1944 közö   a Mátyás király mozgóképszínház nevet viselte. A palota államosí-
tása után, az 1940-es évek végét l Progresul név ala   m ködö   1970-ben történt lebontá-
sáig. 
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14. A Corso Filmszínház tervrajza (1927)

15. A Corso Filmszínház cégére
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16. A palota f homlokzata az 1930-as években

17. A f homlokzat a Progresul mozi reklámjaival (1950-es évek)
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1945 után a Bán  y-palota tulajdonosa Bán  y Albert és Montbach Sarolta egyetlen 
gyermeke, báró Bán  y Dénes (1901–1983) le  , aki édesanyjával még csupán néhány esz-
tendeig lakhato   az épületben. Dénes báró Blomberg Karolina Klaudia bárón vel (1907–
1996) kötö   házasságot 1929. július 4-én, amely 1932-ben válással végz dö  , a párnak 
nem születe   gyereke. Bán  y Dénest és édesanyját 1949-ben a román állam megfoszto  a 
a palota tulajdonjogától,103 s a kilakoltatás után az egykori birtokosok egy Donát negyedi 
kis házikóban húzódtak meg. 

ÁLLAMI TULAJDONBAN 

Az 1949-es államosítás után a palotát negyedrészben a Gazind vállalat, három-
negyed részben pedig a kolozsvári néptanács (Comuna Urban  Cluj) közö   
oszto  ák fel.104 A m vészetért és kultúráért felel s állandó bizo  ság javaslatá-

ra egy 1951. március 19-én kiado   dekrétum alapján megalapíto  ák a Kolozsvári M vé-

18. Díszmagyarba öltözö   f urak a Bán  y-palota ebédl jében (1929)
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19. A nyugati kapualj déli hajója

20. A palota homlokzata az 1960-as években
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szeti Múzeumot,105 amelynek a Bán  y-palota ado   volna helyet. Az eredeti elképzelés 
ellenére a múzeum el ször a volt Redut épületében (a jelenlegi Néprajzi Múzeum szék-
helye az Unió/Memorandumului utcában) nyito  a meg kapuit a látogatók el   1952. 
augusztus 21-én egy hat termet betölt  állandó kiállítással.106

A M vészeti Múzeumot 1956-ban költözte  ék át a f téri Bán  y-palotába, amely hiva-
talosan 1962. július 1-jén került át a kulturális intézmény tulajdonába, Kolozsvár népta-
nácsának 1962/1004-es számú döntése alapján.107 A költözés után 1957. április 7-én nyílt 
újra a múzeum, hat földszinti kiállítóteremben berendeze   állandó kiállítást mutatva be. 
1959 augusztusában az állandó kiállítást átköltözte  ék az emeleti szárnyba, ahol már 24 
helyiségben rendezték be a román festészet, szobrászat, graÞ ka és iparm vészet (ezüst-
m vek, bútorok) remekeit felvonultató tárlatot.108 

1963. október 20-án lebonto  ák a múzeum kiállításait, a gy jteményt a Bethlen-bástyá-
ba (Szabók tornyába) szállíto  ák, és elkezd dö   a barokk palota teljes kör , a múzeumi 
igényekre átszabo   felújítása és átalakítása. Az épület restaurálásának els  szakasza 
1963–1965 közö   zajlo  , amelynek során több fontos bels  módosítást végeztek el, mint 
például kiállítótereket, raktárakat alakíto  ak ki, és elkészült a világítás- és f tésrendszer. 
Arra törekedtek, hogy visszaadják az épület (feltételeze  ) eredeti struktúráját és térrend-
szerét, így visszaépíte  ék a földszinti helyiségek boltozatait, valamint kibonto  ák a hár-
mas kapualj árkádjait, ahol az üzletek céljára elfalazo   helyiségek éktelenkedtek.109 Azzal 
a céllal, hogy visszaadják a f homlokzat eredeti kinézetét, eltünte  ék a nagy kirakatab-
lakokat, amelyeket az els  világháború után vágtak, továbbá helyreállíto  ák a m vészi 
részleteket (szobrászati díszítés, stukkók). Ekkor alakíto  ák ki a f homlokzat földszint-
jén az azonos méret , m k  keretes ablaknyílásokat, amelyek napjainkban is látható-
ak.110 A homlokzat alsó szintjét rikító sárga, az emeleti részt pedig sötétvörös színekre 
feste  ék.111 A homlokzat színvilága melle   a felújítás másik, a kortársak által elítélt hibá-
ja az volt, hogy megtarto  ák az udvart eltorzító mozi épületét, amelynek lebontására 
csak utólag, 1970-ben került sor.

 A múzeum 1965. július 17-én nyito   újra a Nemzeti Galéria cím  állandó kiállításával, 
ezt köve  e a földszint északnyugati sarkában lév  öt helyiségben berendeze   egyetemes 
m vészeti tárlat átadása augusztus 21-én. A múzeum raktárait a földszinten rendezték 
be. 1970 augusztusában lebonto  ák az udvaron álló mozit, ezután következe   a restau-
rálás utolsó szakasza, a földszinti és az emeleti loggia helyreállítása, amelyet 1974-ben 
fejeztek be. Az udvar rendezésére több javaslat is születe  , például felmerült, hogy egy 
feltételeze  , ösvényekkel és cserjékkel elláto   kertet alakítsanak ki, vagy az udvar köze-
pére egy szoborcsopor  al, esetleg szök kú  al díszíte   medencét állítsanak. Végül le-
mondtak ezekr l az elképzelésekr l, és az udvart kockakövekkel burkolták, szabadon 
hagyva azt az autós forgalom számára.112 Amíg a palota udvarán mozi m ködö  , az 
épületnek nem volt zárható kapuja, így a középs  nagy bejárat, valamint a két oldalsó 
kapunyílás kovácsoltvas kapuszárnyai csak 1970-ben készülhe  ek el. Ezeket Balázs Zol-
tán m építész tervei alapján Papp László vasm ves iparm vész vitelezte ki.113 Szintén e 
felújítási szakasz után költözte  ék le az emeletr l a múzeumi alkalmazo  ak irodáit a 



33

hátsó (keleti) épületszárny földszinti helyiségeibe. A Kolozsvári M vészeti Múzeum ak-
kortól kezdve használatba ve  e a teljes palotát.114 

1974. augusztus 22-én megnyílt a múzeum újrarendeze   állandó kiállítása (Nemzeti 
Galéria) az emeleti 29 teremben, els sorban román festészeti és szobrászati alkotásokat 
mutatva be, amelyek melle   az erdélyi m vészet néhány fontos emléke is helyet kapo  . 
A földszinten, az utcai szárny északnyugati sarkában lév  helyiségekben megmaradt az 
európai m vészetet bemutató állandó kiállítás, a kaputól délre lév  összefügg  termeket 
pedig id szaki kiállítások céljára alakíto  ák át.115 Az egyetemes m vészeti kiállítást a 
falak nedvessége mia   1983-ban lebonto  ák,116 azóta az illet  termekben id szaki tárla-
tokat rendeznek. Az 1970-es évek eleje óta a Bán  y-palotán csak kisebb állagmeg rz  
munkálatokat végeztek az 1990–1992 közö  i id szakban, amikor a múzeum zárva volt a 
látogatók el  . Abban az id ben készültek el az emeleti termek álmennyezetei és világí-
tási rendszerei. Az újrarendeze   állandó kiállítás 1996. január 31-én nyílt meg, összesen 
271 festészeti és 42 szobrászati alkotást mutatva be a palota emeleti termeiben.117 

Az elhanyagolt állapotú palota felújítására és korszer  múzeumi igényeknek megfele-
l  átalakítására az Utilitas Kft. 2005-ben készíte   egy nagyszabású és ambiciózus tervet. 
Az irodák manzárdra költöztetéséb l, a pincében kialakítandó kávézóból és hatalmas 
konferenciateremb l végül semmi nem valósult meg, viszont felújíto  ák és konzerválták 
a f homlokzati rizalit erkélyét és annak k elemeit, beleértve a nyílások szemöldökét dí-
szít  domborm veket is.118 Az utóbbi években az épület állaga egyre romlo  , azonban 
els sorban a tulajdonjogi viszonyok tisztázatlansága mia   a m emléki helyreállítás ké-
se  . A palotát a Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó M vészeti Múzeum 
használja, de néhány éve az épület háromnegyed részét a bíróság egy rendkívül vitatha-
tó „visszaszolgáltatási per” nyomán egy bizonyos Paraschiva Ro cának ítélte. Ennek el-
lenére a múzeum és a megyei tanács vállalta a f homlokzat teljes felújítási munkálatait, 
amelyek 2018 szén kezd dtek el szakszer  kutatások alapján. 
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A 18. SZÁZADI ÉPÍTKEZÉS

A PALOTA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 

A Kolozsvár f terén (Piacz során) építend  reprezentatív f úri palota helyén 
egykor több kisebb polgárház állt. Ezek közül hármat az els  erdélyi guberná-
tor, Bán  y György (1660–1708) szerze   meg. Az els t, amely a mai palota 

középs  tengelyében állhato  , 1691-ben nyerte el perben Rhédey Ferenc örököseit l. Az 
e  l északra lév  Rázmány-ház 1694-ben már szintén a tulajdonában volt, a déli szom-
szédot, a Linczeg-házat pedig 1701 végén vásárolta meg. A kormányzó unokája, gróf 
Bán  y Dénes (1723–1780) 1754-ben vásárolt meg észak fele egy másik szomszédos házat, 
az Eperjesi családét. Így alakult ki a 18. század második felére egy nagy méret , több 
házat magában foglaló egységes birtokrész, amelyet észak fel l a Központi Szálloda (je-
lenleg Melody hotel) helyén egykor álló Máté  y-ház, délr l egy ispotályház (kórház), 
nyugatról a piactér, keletr l meg egy sikátor (Tivoli utca, a kés bbi Bolyai utca) határol-
ta.119 Ez a parcella már alkalmas volt egy hatalmas, impozáns palota megépítésére, amely-
nek el készítésére a föld színéig lebonto  ák a régi házakat, és köveiket az új épület alap-
zatába helyezték. 

Az 1930-as évek elején Biró József m vésze  örténész a Márgai Ferenc (†1787) jószág-
igazgató által az épí  et nek, gr. Bán  y Györgynek (1747–1822) küldö   levelek és beszá-
molók alapján rekonstruálta pompás barokk palota építéstörténetét.120 Biró az 1774–1785 
közö  i évekre datálta a palota építési idejét, az általa részleteze   kronológiát a kés bbi 
szakirodalom egyöntet en átve  e.121 Azonban Biró vagy nem ismerte az összes levelet, 
vagy szelektált közülük, ugyanis a Bán  y család levéltárában meg rz dö   iratok közö   
számos olyan is van – els sorban az építkezés els  éveire, 1774–1775-re vonatkozóan –, 
amelyet  nem említe  .122 Ezekkel az új adatokkal kib vítve Biró leírását, részletesebb és 
pontosabb kép rajzolódik ki az építés mozzanatairól, amelyeket talán nem érdektelen 
aprólékosan bemutatni, ugyanis fontos forrást jelentenek a korabeli nemesi építkezések 
munkamenetére nézve.

A palota építésének el készítése kapcsán Márgai jószágigazgató 1773 októberében a 
téglavet kkel való alkuról és a régi házak elbontásához szükséges szerszámokról tájé-
kozta  a Bán  y György grófot.123 A „szebeni pallért” decemberben már igen várták, de 
nem érkeze   meg, és id közben egy kolozsvári pallér érdekl dö   a munkálatok fel l, aki 
egy tervet is készíte   a palotához.124 Ez utóbbi mesterr l vagy tervér l azonban közeleb-
bit nem sikerült kideríteni. A „szebeni pallér” viszont, akit Márgai leveleiben mindvégig 
„Pláumán uram”-ként emlegete  , nem volt más, mint Johann Eberhard Blaumann 
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(1732–1786) böblingeni (Baden-Wür  emberg tarto-
mány, Németország) származású k faragó és épí-
tész, a kolozsvári palota tervez je és építésvezet -
je.125

Blaumann valószín leg 1773 legvégén érkeze   
meg Kolozsvárra, ahol Márgaival megvizsgálták a 
lebontandó romos házakat és az udvart, majd 1774 
legelején az épí  et  apjával, gróf Bán  y Dénessel 
folytato   tanácskozások hatására az „architector” 
átdolgozta a palota terveit. Az építész a régi házak 
falait és a létez  pincéket is le akarta bontatni, és 
olyan változtatásokat javasolt a „Grádicsfalhoz, Há-
zakhoz s Sécretumokhoz”, amelyek Márgai szerint az 
els  tervnél kedvez bbek voltak.126 Az adminisztrá-
tor szerint az „igen sok czifrán me  zend  faragot kö-
vekkel” felállítandó épület nagyon költséges lesz, s 
az emeleti termekhez például nem lenne szükséges 
farago   ablakkereteket készí  etni, hanem újra le-
hetne használni a régi házak kapu-, ablak- és ajtó-
kereteit.127 Blaumann tervezetér l gr. Bán  y Dénes 
is beszámolt Þ ának egy 1774. január 6-án kelteze   
levélben, amelyben felháborodásának ado   hangot 
amia  , hogy neki a hátsó udvarban terveztek külön 
helyet, és azzal fenyeget zö  , hogy inkább nem is 
fogja koptatni az épületet. Továbbá utasíto  a az 
építészt, hogy ne költséges házat tervezzen, hanem 
„állandó, rendes proportióju s kivülr l is szép simetriáju 

21. „Római” pilaszterfejezet a 
f homlokzaton

22. Bán  y György és 
J. E. Blaumann  pecsét-
jei a palota felépítésér l 
szóló szerz désen 
(1774)
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épületet tegyen fel, e melle   pedig oeconomizáljon is a költségek körül”.128 Leveléb l az is kide-
rül, hogy az építész még nem készíte  e el a „plánumot”, és majd miután végez vele, jó-
váhagyás céljából Szebenben fogja bemutatni Bán  y Györgynek. 

A tervezés körüli nézeteltérések tisztázása után Blaumann 1774. január végére készül-
hete   el a tervrajzokkal, amelyek eddigi ismereteink szerint nem maradtak fenn.129 Az 
építész és Bán  y György 1774. január 28-án kötö  ék meg a német nyelven írt szerz dést 
a palota felépítésére, amely nyolc pontban foglalja össze Blaumann feladatait.130 Az épí-
tész els sorban kötelezte magát, hogy az elfogado   terv szerint építi meg a palotát, azaz 
egy bels  udvar körül húzódó négy épületszárnyat készít, amelyekben a földszinti terek 
boltozva, az emeletiek pedig síkmennyezetesek lesznek, a nagyterem mennyezetét stuk-
kók fogják díszíteni. Az is szerepelt az el írásban, hogy az utcai homlokzaton római, a 
hátsó homlokzaton pedig jón oszloprendet alkalmazzon. Blaumann vállalta, hogy fel-
ügyeli a régi épületek bontását, és újrahasznosítja azok anyagát, biztosítja a k m vesek 
és a cserepez k munkadíját, gondoskodik az ablakok és ajtók falba helyezésér l és festé-
sér l, és felügyeli a k faragói munkákat. A munkálatokra garanciát ado  , vállalva azt, 
hogy ha 5–6 éven belül valami romlás esne az épületben, saját költségén kijavítja azt. Az 
épí  et , gróf Bán  y György arra kötelezte magát, hogy 12000 rajnai aranyforintot, 200 
veder bort és 50 köböl búzát Þ zet ki Blaumann-nak, az els  300 forintos részletet a szer-
z dés aláírásakor, az utolsót pedig a palota elkészülte után. Az épí  et  biztosíto  a a 
szükséges épít anyagok (k , tégla, mész, homok, vas, fa, réz) beszerzését és helyszínre 
szállítását, valamint a napszámosokat.

A szerz dés megkötése után elkezd dhete   az építkezés. 1774 áprilisában Márgai már 
arról tudósíto  , hogy Blaumann Kolozsváron van, és megmutatkoztak vele az els  nézet-
eltérések, amiért a jószágigazgató 40 napszámost ado   az építész keze alá, és javasolta, 
hogy Þ gyeljen rájuk, hogy ne töltsék az id t hiába.131 Bán  y Dénes a hónap végén arra 
utasíto  a a Þ át, hogy a pallér egy biliárdszobát is építsen a palotába.132 Május közepén 
Blaumann Szebenbe ment, talán k m veseket hozatni, és Márgai kifogásolta a munka 
lassúságát. „Én ugyan azt látom ezen Emberben, jobb Delineátor, mint épít  mester” – fogalma-
zo  , hiszen véleménye szerint Blaumann nem serénykede   a falrakásban, pedig annyi 
épít anyag volt, hogy tizenkét k m ves is dolgozhato   volna.133 1774 júniusában az épí-
t munka már nagyban folyt, elkezdték a F tér felé néz  homlokzat falát, s az alapfalak-
nak való sáncokat három öl (nagyjából öt és fél méter) mélységben kiásták. A régi épüle-
tekb l kitermelt kövek viszont csak arra voltak elegend ek, hogy a fundamentumok ne-
gyedrészét kirakják velük. Bár a k m vesmunkával Márgai véleménye szerint nem 
haladtak jól, Blaumann pénzt kért a szebeni utazására, ellenkez  esetben az építkezés 
abbahagyását helyezte kilátásba.134 Júliusban tizenegy k m ves dolgozo   a palotán,135 és 
szeptember végén az épület két oldalszárnyának alapfalai már nagyjából elérték a fel-
színt, a hátsó traktus falait pedig majdnem kétölnyire rakták fel.136 Valószín , hogy a 
k m vesek csak október végéig dolgoztak, a munka a következ  évben folytatódo  . 

1775. január 9-én kelt levelében Márgai azt javasolta az épí  et nek, hogy legsürg seb-
ben a lebonto   házak ala  i pincék és a föléjük emelked  helyiségek k falait, valamint a 
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„Frontispiciumot” (f homlokzatot) készítsék el, Blaumann pedig a f homlokzatra való 
részleteket kellene kifaragtassa a szüntelen dolgozó k faragókkal.137 Valószín leg addig-
ra már kiélez dtek a Márgai és Blaumann közö  i ellentétek, hiszen a jószágigazgató azt 
is megjegyezte, hogy szerinte nem lenne kárára a grófnak, ha Blaumann beváltaná fenye-
getését, és abbahagyná a munkát, mert azt a „kolozsvári, vagy Sz.Páli [kerel szentpáli], 
vagy is Maros Vásárhelyi Pallérok, nem alább való módon, s talán jobb rend[d]el is, véghez vin-
nék”. Természetesen Blaumann maradt az építkezés vezet je, de Márgai továbbra is sokat 
panaszkodo   rá. 

1775 március végén a szebeni pallér már megérkeze   Kolozsvárra, és a kapukövek 
beszállítását sürge  e, de a k faragók nem készíte  ék el azokat, mert Blaumann nem 
ado   róluk tervrajzot.138 Áprilisban már felmerült a szomszédos Veniczei-ház mellé állí-
tandó k fal problémája, az illet  ház ugyanis leomlással fenyegete  .139 1775 júliusában 
Blaumann több alkalommal is ingázo   Szeben és Kolozsvár közö  , de a munka folyt, 
épít anyagban sem volt hiány.140 Szeptember végére a megkezde   „épület negyedrésze 
már annyira készült, legfeljebb egy hét múlva lehet a fedelet reá rakni”,141 amelyet az ácsmeste-
rek Gyaluban készíte  ek el .142

Az új építkezés t szomszédai 1775 októberében feleszméltek, hogy a palota tet zete az 
 t zfalaik fölé fog emelkedni, ezért panaszt szándékoztak benyújtani a városi tanács-

hoz. Márgai azzal nyugta  a ket, hogy a palotára pléh- vagy rézcsatornát szerelnek, így 
a szomszédokat nem fogja kár érni, azt viszont elhallga  a el lük, hogy az emeleten a 
szomszéd házakra néz  oldalablakokat terveztek, s arra utasíto  a Blaumannt, hogy az 
épül  falakon hagyja ki az ablakhelyeket, hátha majd „csendben” elsimul az ügy.143 Ok-
tóber végén a „hátulsó közép s két oldal Tractusok” már szarvazat alá mehe  ek, Blaumann 
szorgalmasan dolgozo   Szebenb l való megérkezése óta.144 Decemberben már felállítot-
ták az illet  fedélszerkezet szarvazatát, de a cseréphordást különböz  tényez k gátolták, 
így a tet  egy részét deszkákkal takarták be télire.145

A következ  év eleje egy kis szerencsétlenséggel indult, a „képmetsz ” által kifarago   
egyik gri   (amely bizonyára a hátsó homlokzat erkélyét tarto  a volna) magában megre-
pedt, és középen teljesen ke  évált.146 1776 els  feléb l nem maradtak fenn az építkezésre 
vonatkozó Márgai-levelek, viszont egy májusi beszámolóból számos információ kiderül: 
az épületen tíz k m ves dolgozo  , épít anyagokban nem volt hiány, a szomszédok vi-
szont megtilto  ák a feléjük nyitandó ablakok alkalmazását, és akadályozták a homlokzat 
elé terveze   pinceajtók felállítását. A tervrajz szerint a konyhahelyiségekben két kút le   
volna, ezek közül az egyiket kiásták. Továbbá fontos fejlemény volt, hogy a hátsó kapu 
fölé elhelyezték a harmadik gri  madarat is (a kapu fele  i erkélyt tartó három Þ gurát), és 
rakták már az erkély köveit, a falakra való fedél viszont nem készült el.147 Márgai június 
végén újra arról írt, hogy a szomszéd Veniczei-ház beomlással fenyeget – utalva arra, 
hogy az építész nem volt elég óvatos. Továbbá azt is megtudjuk e leveléb l, hogy a hátsó 
traktusban két szoba és egy kamra már boltozva volt, de a hátsó kapu felrakása még vá-
rato   magára az oda való farago   kövek hiányában. Az utca fel li falakat már „alkalmas 
magasságra” kiemelték a földb l, de várták a városi tanács jóváhagyását a kapunyílás 
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formáját illet en, amely után össze 
tudják majd építeni a küls  k falat.148 
Márgai 1776. augusztus 3-án értesítet-
te a grófot arról, hogy megkapták az 
engedélyt a f kapu felállítására, de 
amíg Blau mann nem érkezik meg, ad-
dig nem fognak dolgozni, és egyéb-
ként is a legsürg sebb a Veniczei-ház 
melle  i k falak helyes felállítása vol-
na.149 Augusztus végén az adminiszt-
rátor már abban reménykedhete  , 
hogy az sz folyamán az épület na-
gyobbrészt fedél alá kerül, hiszen a 
k m vesek nem szenvedtek hiányt 
anyagokban, csak a cserép beszerzése 
akadozo  .150

Az 1776. szeptember 4-én kelteze   
Márgai-levélb l kiderül, hogy az asz-
talosok már kigyalulták és összeeresz-
te  ék az alsó és fels  szintre való abla-
kok tokjait, a földszinti „Házakra” 
(szobákra) való ajtók kevés híján szin-
tén összeenyvezve száradtak. A tiszt-
tartó számára fenntarto   két földszin-
ti szoba megvasalt ajtóit és ablakait 
már beállíto  ák.151 Márgai szerint a 
következ , 1777-es esztend ben csak 
a földszinti és talán a hátsó traktus 

emeleti részében lév  helyiségek készülnek majd el, addigra kiszáradnak a kifarago   
ablakrámák, az ajtók deszkái és párkányai is. Ugyanakkor a homlokzati rész emeletén 
(„els  rend fels  Tractus”) csak három év múlva kerülhet majd sor a hasonló készületek 
behelyezésére. 

1776 szén befedték a felépült épületrészeket, november elején elkezdték felrakni a 
fedélszerkezetet.152 Tíz nap múlva már fel volt állítva a szarvazat, és a lécezeten dolgoz-
tak,153 majd november végén el kelle   kezdeni a cserepezést.154 Márgai arra panaszko-
do  , hogy a munkások szüntelenül Þ zetségért ostromolják, nem tud Þ zetni a „Pilthaurer” 
(~Bildhauer, képfaragó), asztalos-, üveges-, lakatos- és ácspallér mestereknek, csupán 
Blaumann-nak ado   500 forintot.155 Az ácspallér és a „Pilthauer” (bizonyára Anton 
Schuchbauer szobrász) abba akarták hagyni a munkát a Þ zetség elmaradása mia  , a 300 
forint értékben dolgozó rézm ves az év végéig semmi pénzt sem kapo  .156 A k faragók 
is zúgolódtak, és nem akartak dolgozni, mert Blaumann eleinte nekik ígérte az apróbb 

23. Gri   a hátsó kapu fölö  
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munkákat, de végül más embereket 
hozato   Szebenb l, ugyanakkor kez-
detben rossz rajzot ado   a faragandó 
kövekhez, és hibát találva munkájuk-
ban, újrafaragta  a azokat.157 Az épít-
kezés a mesterek elégedetlenkedése 
ellenére haladgato  , karácsony után 
kis híján teljesen be volt cserepezve a 
megépült rész.158 Az 1777-es évb l 
csupán egyetlen olyan levelet isme-
rünk, amely a kolozsvári építkezésre 
vonatkozik. Ebben az áll, hogy behor-
da  ák Lónáról a kész téglákat, s kö-
vetkezik a mészhordás, az anyagok 
közül csak a mennyezeti gerendákból 
van hiány, Blaumann pedig kilenc k -
m vessel dolgoztat.159 

A munkafázisok rekonstruálását 
csupán 1778 szeptemberét l folytat-
hatjuk. A hónap közepéig Blaumann 
még egyet sem helyeztete   fel a f -
homlokzatra való farago   kövek kö-
zül, de az udvar körüli folyosó föld-
szinti boltozatai félig elkészültek, há-
rom helyiség már ki volt vakolva, a 
lakatosok az ajtók vasalásán dolgoz-
tak. Id közben Blaumann újra pénzt 
kért, ellenkez  esetben a munkálatok 
abbahagyásával fenyeget zö  , Márgai pedig az „alsó házakba kellet ” kályhákról folyta-
to   tárgyalást a fazekasokkal.160 Októberben Blaumann a boltokat (földszinti üzlethelyi-
ségeket) vakolta  a, és a folyosó gerendáinak végeit f részelte  e el, az utcára néz  kapu-
aljban („els  kapu köze”) már hét pillért felállíto  , s készült a kapualj boltozására. Ebb l az 
1778. október 30-án írt levélb l fontos információkat nyerünk a f homlokzatról, misze-
rint Blaumann a fedél alá való farago   köveket (bizonyára a koronázópárkány köveit) 
mind felraka  a az erkély fölö  iek kivételével, és ideiglenesen be is fede  e ezeket.161 No-
vember végén a hátsó traktus kéményeit kezdték el építeni.162

Az 1779-ben folyt munkálatokról már sokkal több információt szolgáltatnak Márgai 
levelei. Februárban az ácspallér Gyalun dolgozo   a tornác mennyezetét tartó gerendák 
faragásán.163 Május elején Blaumann és az ácspallér jól haladtak a munkával, éppen a 
kéményeket rakták, és ezek végeztével a „duplás cserepezést” tervezték elkezdeni. Márga-
it a lakatosok, az asztalos, az ácspallér, a rézm ves és a téglavet  folyamatosan pénzért 

24. Földszinti folyosó a nyugati szárnyban
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ostromolták.164 A következ  napokban a k m vesek egy része az alsó boltok vakolásán 
dolgozo  , a többiek a hátsó traktus négy kéményét rakták. Az ácspallér elkészíte  e a 
bels  udvarra néz  két épületszárny csatornáit, és készült az emeleti loggia mennyezeti 
gerendáinak felrakására, a gyalui asztalos pedig a földszinti szobák padlózatán dolgo-
zo  .165 Az építkezés ritmusát és hosszadalmas voltát jól szemlélteti, hogy a novemberben 
elkezde   négy hátsó kémény közül a következ  év május végére csupán egyet, a Veniczei-
ház fel lit építe  ék fel teljesen, a többi hármat csak a fedél aljáig sikerült felvinni.166 1779. 
május végére a „konyha melle   lév  grádics” (a déli és keleti szárny találkozásában lév  
melléklépcs ) fels  részét kirakták farago   kövekkel, s a „Pilthauernél volt Státuákat” 
(azaz a Schuchbauer által elkészíte   szobrokat) beszállíto  ák az udvarba. A k m vesek 
az els  kapu ala   lév  pince boltozatának meger sítésén dolgoztak, az árusboltok ki 
voltak már vakolva, az asztalos elkészíte  e ajtóikat, az ácspallér pedig bepárkányozta a 
hátsó traktus homlokzatát.167

1779. június elejére készült el a hátsó szárny négy kéménye, a k m vesek néhány nap 
múlva kezdhe  ék az utcai szárny kéményeinek felrakását.168 A gyalui udvarból 300 szál 
mennyezeti gerendát szállíto  ak be, Márgai szerint a tornácra még legalább ugyanennyi 
fog kelleni. Néhány nap múlva a k m vesek az emeleti „Nagy Palota” k falának maga-
sabbra emelésén és a mennyezeti gerendák felrakásán dolgoztak.169 Márgai június 13-i 
beszámolója szerint az épület hátsó szárnyának „duplás fedelét” kezdték rakni, de utána 
– jegyzi meg a levélben – ideje lenne az utca fel li homlokzatot befejezni, mert „az állásfák 
is mindjárt megrohadnak, s az es  veri a k falakat”.170 Június végén az ácspallér a mennyezeti 
gerendák rakásán dolgozo  , s ezután állo   neki a tornác fele   való párkányozásnak, 
Márgai pedig a F térre néz  bolthelyiségek kiadásáról tárgyalt a keresked kkel.171 Az 
utcai szárny négy kéménye októberre épült meg, és elkezdték a traktus cserepezését, 
valamint az id  tájt magasíto  ák meg a kis palota melle   lév  lépcs  boltozatát.172 1779 

25. Kémény és 
padlásablak
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végére befejezték a hátsó traktus emeletén lév  szobák „stukatúráit” (síkmennyezeteit), a 
német asztalos a „Nagy Palotában” rendezte be a m helyét, elkészítve benne az illet  he-
lyiség és a melle  e lév  három másik terem padlóját. A szobákba való t zhelyeket ekkor 
még nem állíto  ák fel.173 

Az 1780. évi munkálatokról szórványos források állnak rendelkezésünkre. Februárban 
Márgai arról írt, hogy beszállíto  ák Kolozsvárra a mennyezeti gerendáknak majdnem 
felét.174 Május elején Blaumann jelen volt az építkezésen, a „stukatúrázáson” dolgoztato  , 
nagyobbra vágato   néhány ablakot az utcai homlokzaton, és az oldalszárnyakban lév  
két-két kéményt felépí  e  e a cserepezés tetejéig, továbbá két „Sécrétum” (árnyékszék) is 
épült. A f homlokzatra való farago   kövekben nagy hiány volt, ugyanis Hartmann k fa-
ragó lebetegede  , de amúgy is keveset dolgozo   el  e.175 Július elején a kifarago   pár-
kánykövek fel voltak rakva a folyosóra, amelynek egyik szegletén elkészült a padló is.176 
Augusztus közepén Márgai arról számolt be, hogy szerencsésen bevonta  ák az udvarba 
az utcai homlokzatra kell  „Figurákat” (szobrokat), és öt kályhához való csempét horda-
to   be a fazekastól, amelyet hamarosan fel lehet rakni.177 

1780 szeptemberének végén „már kezd valamit mutatni az épület”, ugyanis elkészült a 
f homlokzati nagy erkély rézfedele, s a két oldalán lév  k falakat már az alsó ablakok 
aljáig kivakolták, ennek érdekében az állásokat is leszedték178 – ekkor sejle   fel a homlok-
zat pompás kinézete. Márgai leveléb l az is kiderül, hogy Blaumann az erkély fölö  i 
különálló a  ikára négy vázát (a homlokzaton végigfutó a  ika vázáihoz hasonlóakat) és 
„három Gyermek aprób Figurákat”, azaz vélhet en három pu  óalakot terveze   felállítani a 
német fazekas által megmunkált „cserépb l” (valószín leg terrako  ából) készítve. A négy 
vagy négy és fél ölnyi magasságúra terveze   Þ gurák fából vagy k b l való elkészítésér l 

26. Urnák és padlásablak a f homlokzati a  ika fölö  
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a „Vén k -me  z vel” (minden bizonnyal az építkezésen dolgozó kiváló mesterrel, Anton 
Schuchbauer szobrásszal) is tárgyaltak, aki az id tállósága mia   a követ javasolta, és a 
súly csökkentésére üregesen hagyta volna a szobrok bels  részeit.179 Blaumann azonban 
még október közepére sem készült el e vázák és Þ gurák tervrajzaival,180 és egy id  után 
valószín leg ejte  ék a tervet, ugyanis az épület legrégebbi ábrázolásain sem láthatóak 
ezek a díszít elemek.

Az illet  év végén már a befejezéshez közelede   az építkezés. A jószágigazgató és a 
titkár készíte  ék a mesteremberekkel való elszámolásokat („Computus”), de munkájukat 
nagyon hátrálta  a a Blaumann és Hartmann k faragó közti ellenségeskedés, melynek 
következtében nehezen tudták meghatározni a farago   kövek mennyiségét és értékét.181 
Október elején Márgai már abban reménykede  , hogy egy héten belül elkészül a f hom-
lokzat és fedélszerkezete, s utána már csak a palota bels  részein dolgozhatnak.182 No-
vember elején készen volt a f homlokzati erkély („els  áltán”) mennyezete, dolgoztak a 
„farago   k  lábacskák” felrakásán (az erkély mellvédjét díszít  k bábok) és az erkély 
padimentumán, illetve az emeleti helyiségek „stukatúráin” (valószín leg stukkókkal 
vagy gipszvakola  al díszíte   síkmennyezetein).183 December közepére „Blauman úr oly 
czifra faragot kövekkel raka  a ki a Boltok eleit, melyhez hasonló Szebenben sincsen”, ami megnö-
velte az építési költségeket. Márgai arról is beszámolt, hogy a palotába szánt „Archivum” 
(levéltár) vasalt ablakrácsait felraka  a és beszállí  a  a Bonchidáról az iratokat.184

A tél eléggé megrongálta az épületet, ugyanis 1781. március elején a k falakba lenyúló 
csatornákba belefagyo   a hólé, az eresz ala  i csatornák is megteltek, s ezért a földszinti 
boltozo   szobák és néhány emeleti szoba mennyezete helyenként beázo  , egyes szobák-

27. A f homlokzati 
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ban a „stukatúrázás” (valószín leg a síkmennyezetet díszít  gipszvakolatok) is leomlo  .185 
Áprilisban Blaumann az egyik oldalszárny stukatúráin dolgoztato  , kijavíto  a a károso-
dásokat, majd nekifogo   a Hartmann k faragó által megmunkált, folyosóra való párká-
nyok felrakásához.186 Május közepén Blaumann elutazo  , talán egy gyulafehérvári új 
megbízás után.187 Május végére a k m vesek elkészíte  ék a termek mennyezetét, és a 
nagy lépcs ház alját kezdték el boltozni, de a farago   kövek hiánya mia   le kelle   állni-
uk. Így a hátsó traktusban lév  emeleti tornáchoz készíte  ek állást, hogy a párkányköve-
ket fel tudják szerelni, az asztalos pedig a helyiségek padimentumozásán dolgozo  .188 

1781. június közepén Márgai arról írt, hogy Hartmann elkészült az udvari folyosó (log-
gia) párkányköveinek tavaly sz óta húzódó faragásával, hamarosan be fogja fejezni a 
folyosó padimentumtábláinak és a nagy lépcs házhoz járó köveknek megmunkálását is. 
Ezek melle   azon fog igyekezni, hogy tizenhárom farago   k oszlopot készítsen a hátsó 
traktus emeleti folyosójára, ahol Blaumann felraka  a már a párkányköveket.189 A hónap 
vége felé az udvari loggián már készíte  ék a k padimentumot, dolgoztak a f lépcs ház 
boltozatán, viszont a grófné hálóházában egy darab „stukatúrázás” (mennyezeti stukkó-
díszítés) beszakadt, mert a nád nem bírta meg a túl vastag mészréteget.190 Néhány napon 
belül Blaumann kijavíto  a a beszakadt mennyezetet, s elkészült a hátsó szárny folyosó-
jának farago   kövekb l való járószintje is. A nagy lépcs ház építése viszont nehezen 
haladt, az alsó boltozat két helyen is beomlo  , ezért csak augusztus végére remélték el-
készíteni. A kolozsvári munkálatokat nagyban hátrálta  a az, hogy párhuzamosan a 
bonchidai kastély felújítása is zajlo  , ahol szintén Blaumann és Hartmann dolgoztak.191 
Június végén még mindig nem volt megoldva a csatornázás, a víz a folyosó farago   kö-
veire és a boltozatokra is befolyt, a rézm ves pedig Þ zetség hiányában késlekede   a 
megoldással.192 1781 szén Blaumann sokat hiányzo  , vagy betegség193 mia  , vagy azért, 
mert inkább a kolozsvári minorita templom tornyának újraépítésén dolgozo  , de a f lép-
cs ház valahogy elkészült november vége el  .194 A lépcs ház nagyon mutatósra sike-
rült, „A Nagy Grádics fel állítását én is szépnek mondhatom, s mások is dicsérik”195 – írta Márgai 
karácsonykor, és arról is tájékozta  a Bán  yt, hogy a „Grádicsra kellet  Vass Rostélyokat” 
(kovácsoltvas korlátokat) csak jöv  tavaszon kezdi el dolgoztatni a lakatossal.

1782. február közepén az épí  et  Bán  y György gróf arról írt, hogy igen örül a lépcs -
ház jó formájának, és jóváhagyás vége   szeretne tervet kapni a lakatostól a vasrácsok-
ról.196 Márgai válasza szerint a lakatos már beadta a lépcs házba és a hátsó homlokzat 
erkélyére való vasrácsok terveit, meg is alkudta vele a lépcs  fels  részére való két korlát 
elkészítését. Az építkezésen azonban újabb problémák merültek fel, ugyanis a hátsó trak-
tusban, a kommendáns szállásán hatölnyi fedél beszakadt a régiség mia  , s az els  trak-
tus fele   is újra kelle   csináltatni az egész fedelet, mert folyt be az es víz.197 A rézm ves, 
elmaradt Þ zetségét emlegetve, még mindig nem akart dolgozni a csatornákon, pedig a 
k falakra is ráfolyt már a víz.198 Blaumann az év els  felében nem jelent meg az építkezé-
sen, és k m vesei sem dolgoztak.199 Márgai áprilisban az emeleti loggiára való nagy osz-
lopokat szállí  a  a be Hartmann bányájából, de a nagy hideg mia   négy oszlop elha-
sadt.200 Blaumann június elején végre megérkeze   Kolozsvárra, és rögtön pénzt kért a 
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munka félbehagyásával riogatva – de azért kiraka  a padimentumkövekkel a teljes eme-
leti folyosót, és felállí  a  a oda a Hartmann által kifarago   tizenhárom oszlopot.201

A mesterek 1782 tavaszán szorgalmasan dolgoztak, hiszen az emeleti loggia padlóját 
teljesen, a földszinti folyosókat pedig fele részben kirakták k táblákkal, az emeleti loggi-
ára harmincegy k oszlopot állíto  ak fel, s Hartmann-nak már csak hét oszlopot kelle   
elkészítenie, amelyek mia   Blaumann szüntelen sürge  e.202 Márgai arról is írt e 1782. 
július 10-én kelteze   levelében, hogy az elégedetlen építész Bécsbe akart indulni elpana-
szolni, hogy nem kap elég pénzt, pedig az építés 12 000 forintos bérét már megkapta, 
csupán a k faragói munkája után járt volna még egy kisebb összeg. E levél összefoglalta 
a hátralév  fontosabb feladatokat: elkészteni a folyosó több mint felének a síkmennyeze-
tét, feltenni a hátsó traktus fedelére a padlásablakok k kereteit, elkészíteni a három utcá-
ra néz  üzlethelyiség el  i padimentumot, a pincék bels  végét kirakni k fallal, kivakol-
ni és meszelni az alsó és fels  folyosókat. 

Július végén egy újabb „Computus” készült a mesteremberek munkáiról.203 Szeptem-
berben Blaumann szorgalmasan dolgozo   hat k m vessel,204 és hamarosan elkészültek a 
két oldalszárny helyiségei, csupán a „kemencék” hiányoztak bel lük, amelyeket Márgai 
„közönséges zöld kályhákból” javasolta elkészíteni, kevésbé díszesen, mint az utcai és a hát-

28. A f lépcs ház részlete
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só traktus szobáiba kell ket.205 Október közepén az udvari loggián már teljes számban 
álltak a k oszlopok, a folyosó „stukatúrázása” (síkmennyezete) kétharmad részben elké-
szült, de sok nehézség adódo   az eresszel, mert Blaumann rosszul tervezte meg, s az 
ácspallér már harmadszorra javíto  a ki azt.206 Az építész szre ígérte az épület minden 
munkájának elvégzését, de nem sikerült betartani a szavát, így a következ  évre maradt 
a földszinti folyosó „lábainak” vakolása és meszelése, a bels  udvar ß aszterezése és az 
utcára néz  boltok el  i terasz farago   kövekkel való kirakása.207 

1783 elején ki kelle   javítani a rosszul terveze   vagy elkészíte   csatornák mia  i súlyos 
beázásokat az udvari folyosó mennyezetén, padlózatán és a szobák mennyezetén, a csa-
tornákban megrekedt víz ugyanis még a k oszlopokból is szivárgo  .208 Blaumann márci-
usig meg sem jelent, hogy az emeleti folyosó leáztato   mennyezetét kijavítsa,209 de még 
májusban sem akart dologhoz fogni némi Þ zetség követelése mia  . Ugyanakkor a réz-
m vesnek, Hartmann-nak, az asztalosnak, valamint a lakatosnak is ki kelle   Þ zetni egy 
nagyobb summát.210 Márgai megpróbálta rábírni Blaumannt, hogy az illet  évben végez-
ze el az összes munkáját, de mivel a folyosóra kell  farago   kövek nem készültek el tel-
jesen, s az asztalos sem haladt a munkájával az utcai szárny termeiben, az építész tavasz 
óta nem dolgoztato  , és csak azért lako   Kolozsváron, hogy a minorita templom tornyát 

29. Oszlopsor a nyugati szárny emeletén



46

építse.211 1783 szére Hartmann kifaragta a palota folyosójára és a bonchidai kastély er-
kélyéhez való köveket, amelyeket majd a következ  év tavaszán terveztek felrakni. Az 
asztalos lázasan dolgozo   a földszint asztalosmunkáin, és felállíto  ák a rézm ves által 
készíte   új csatornákat a bels  udvar sarkaiban és az utcai homlokzaton.212 Utóbbiak sze-
rencsére jól m ködtek, a k falak már nem áztak be a következ  tél folyamán.213

1784 elején meg nem neveze   változtatást akartak tenni a palota kialakításán. Márgai 
meg is rajzolta  a az új tervet „azon k m ves Pallérral, kivel mind Báró Bán    Farkas úr, s mind 
én, Bonczhidán dolgozta  unk, aki egy értelmes, jó ember”, de azt javasolta, hogy ne végezzék 
el a terveze   módosításokat.214 Márgai még április végén is a változtatások ellen volt, 
valószín leg ezek nem is készültek el végül. Április végi levelében a jószágigazgató azt 
is megírta, hogy Blaumann még nem érkeze   meg, pedig készen várják t, ugyanakkor 
nem fogja tudni kiÞ zetni az építészt, Hartmann k faragót és a rézm vest, mert üres a 
kassza.215 Blaumann még májusban sem jelent meg, vicepallérja veze  e azt a néhány k -
m vest, akik az udvari folyosó köveinek felrakásán dolgoztak.216 Az építkezés 1784 szén 
ve   újabb fordulatot, amikor a bonchidai kastély díszes f bejárati erkélyének befejezése 
után Blaumann visszatért Kolozsvárra, ahol szorgalmasan dolgozo  , és október közepé-
ig elvégezte minden munkáját. Márgai megkérte, hogy maradjon még o  , és felügyelje a 
k m veseket, amíg a két kapualjat megpadimentumozzák.217 A hátsó kapualj közepére 
k csatornát raka  ak, az els höz nem volt erre szükség, s az udvart k ß aszterrel borítot-
ták. Az asztalos elkészíte  e munkáit, a f bejárat kapuszárnyai és annak két oldalán lév  
ajtók kivételével, következe   a mesterek (lakatos, asztalos, üveges, k faragó Hartmann) 
kiÞ zetése. A két oldalszárny fels  emeletén készül ben voltak a kályhák, Márgai arról 
érdekl dö  , hogy ezeket a szobákat kiadja-e bérbe? Az oldalszárnyak alsó helyiségei 
ekkor már ki voltak adva, a hátsó (keleti) szárnyban a levéltár volt berendezve, illetve 
néhány helyiségben Márgai, a „Czukker Pakker” (cukrász), a bonchidai vadász özvegye, 
illetve Blaumann laktak.218 1784. október közepén már nagyjából kész volt a palota, hi-
szen Márgai ekkor már az elszámolásokat készíte  e Blaumann-nal és a többi mesterem-
berrel.219

A következ  években a berendezési és festési munkálatok zajlo  ak. 1785 márciusában 
még mindig dolgoztak a két oldalszárny emeletén lév  szobák csempekályháinak felra-
kásán, s Márgai ezen helyiségek bérbeadásáról értekeze   Bán  yval. Azt javasolta, hogy 
az érdekl d  nemes emberek helye   „aljas magános embereknek”, azaz alsóbb rend , egye-
dülálló személyeknek adják ki a szobákat, azok ugyanis nem a palotában f zetnek, és 
nincs sok cselédjük, ezért nem tesznek alkalmatlanságot az emeleti folyosókon.220 Az év 
augusztusában „mind a pictor, mind penig a Dapaczirer”, vagyis a fest  és a kárpitos szor-
galmasan dolgozo   azon, hogy a grófn  hálóházát, az el  e lév  szobát, a gróf írószobá-
ját és a melle  e lév  helyiséget spalérral (tapétával vagy kárpi  al) díszítsék, és olajfesték-
kel kifessék.221 Októberben nagyobbrészt készen álltak a palota szobái, kivéve az utcára 
néz , emeleti díszes termeket.222 1786 júliusában Márgai arról értesíte  e a grófot, hogy a 
bonchidai kastély biliárdszobájából a legszebb függ  gyertyatartót (csillárt) és egy mási-
kat az ebédl b l beszállíto   a kolozsvári palotába, az „Ebédl  palotára” állí  atva fel ket.223 
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Ezek lehe  ek az utolsó simítások a fény z  berendezés elkészítésében, és míg az oldal-
szárnyak és a hátsó traktus helyiségeit többnyire bérbe adták, az utcai szárny teljes pom-
pájában várta az épí  et  család látogatásait. 

Röviden összefoglalva az építkezés mozzanatait, elmondható, hogy Blaumann 1774 és 
1784 közö   építe  e fel a reprezentatív palotát, a következ  két évben már a kisebb bels  
munkálatok zajlo  ak: a szobák festése és kárpitozása, bútorozása, csillárok felszerelése. 
Az els  két évben az alapfalakat húzták fel, párhuzamosan haladva mind a négy épület-
szárnnyal, viszont utoljára hagyva az utcára néz  szárnyat, amelynek kapunyílását csak 
1776 nyarán készíte  ék el, s szre maradt a szárny befedése. 1776-ban már elkészült a 
hátsó homlokzat gri  eken nyugvó erkélye, elkezdték boltozni a földszinti szobákat, és 
készültek az asztalosmunkák. Nem tudjuk, hogyan haladt az építkezés 1777-ben, de a 
következ  évben a f bejárat mögö  i kapualj pilléreit és boltozását kezdték el felrakni, 
helyére került a f homlokzat a  ikája, és dolgoztak a hátsó traktus kéményein. 1779-ben 
az ácspallér a bels  udvar körüli emeleti folyosó gerendáit faragta, és a hátsó szárny 
manzárdfedelét készíte  e. Befejezték az utcára néz  boltok kialakítását, és rögtön bérbe 

30. Az udvar keletr l nézve
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is adták ket, dolgoztak a szobák padlózatán és az emeleti termek síkmennyezetein, 
épültek az utcai szárny kéményei. 1780-ban sor került a két oldalszárny kéményeinek 
felállítására, az épület szre „kezde   valamit mutatni”, ugyanis elkészült a f homlokzat 
(különösen a díszes erkély), és lebonto  ák el le az állványzatot. Ezután már csak a palo-
ta bels  udvarán és helyiségeiben szere  ek volna dolgozni.

Bizonyára hamarabb véget ért volna az építkezés, ha 1781 elején nem szembesültek 
volna azzal, hogy a csatornák rosszul voltak megtervezve vagy elkészítve, és ázik be az 
épület. A fedél, az ereszek és a csatornák cseréje két évig elhúzódo  , ami ala   sor került 
a sok beázás okozta károsodás kijavítására is. 1781-ben építe  ék fel a f lépcs házat, s 
ezzel párhuzamosan az emeleti folyosókon dolgoztak. A folyosókra való párkánykövek, 
mellvédek, padimentumkövek és a 38 oszlop kifaragása és beállítása, valamint a meny-
nyezet elkészítése hosszabb id be telt. Bár az oszlopokat 1782 szén mind felállíto  ák, a 
padló köveinek kifaragásával nem haladtak a mesterek, és a beázások mia   a síkmennye-
zetet egy év múlva újra kelle   rakatni. Ezért a folyosó csak 1784 szére készült el. Id köz-
ben a földszinti helyiségeket bérbe adták, illetve egy részükben az igényesebb mesterem-
berek laktak, viszont a két oldalszárny 1782-ben befejeze   emeleti helyiségeit nem tudták 
kiadni a folyosó befejezése el  , így az azokba való kályhákat csak 1784-ben rakták fel. 
A k m ves- és k faragó munkákat követ en elkészültek a lakatos- és asztalosmunkák is, 
1784 szén a palota nagyjából készen állt. A következ  években a Bán  y család lakosztá-
lyainak bels  simításait végezték. 

B. Nagy Margit számításai alapján a palota felépítésére 1774–1784 közö   több mint 
37 337 forintot költö  ek. Ehhez hozzáadva az utolsó év építkezéseinek feltételeze   össze-
gét, körülbelül 40 000 forintba kerülhete   a barokk palota elkészítése, amely egy hatal-
mas vagyonnak számíto   a korban, és ez a kiadás a leggazdagabb erdélyi családot, a 
Bán  yakat is alaposan megviselte.224 Ezért is lehete   szükség az egyes szárnyak minél 
korábbi bérbeadására. A család bizonyára csak 1790 körül rendezkede   be véglegesen a 
palotában, hiszen a Gubernium székhelyét (az épí  et  hivatalát) is akkor költözte  ék át 
Kolozsvárra. 

AZ ÉPÍTKEZÉSEN FOGLALKOZTATOTT MESTEREK

A kolozsvári palota építkezésén dolgozó mesterek tevékenységét levéltári forrá-
sok felhasználásával B. Nagy Margit muta  a be els ként egy 1959-ben megje-
lentete   tanulmányában, amelyben közölte a palota tervez jével kötö   szer-

z dés szövegét is.225 Utóbbi, Johann Eberhard Blaumann (1732–1786) a tervezés melle   
az építkezés vezet je (pallér) is volt, továbbá k faragói feladatokat is elvállalt. Életét és 
munkásságát a szakirodalom alapján a következ képpen foglalhatjuk össze: 1732. július 
4-én születe   a Baden-Wür  emberg tartományi Böblingenben egy német keresked csa-
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lád sarjaként. A húszas évei elején, feltehet en a jobb megélhetés reményében, Erdélybe 
telepede   át. 1756-ban nyert nagyszebeni polgárjogot mint „Maurer und Steinhauer”, 
azaz k m ves és k faragó. Nagyszebenbe való letelepedése után nem tartozo   a s r n 
foglalkoztato   mesterek közé, ismert viszont néhány általa farago   epitáÞ um és sírem-
lék, amelyeket a nagyszebeni plébániatemplomban állíto  ak fel: Daniel von Klockner 
(1690–1754) síremléke, Dobosi Sámuel (1694–1759), Petrus Binder von Sachsenfels és 
Michael Czekelius von Rosenfeld (1680–1770) epitáÞ umai. Blaumann 1769-ben folya-
modványt intéze   Mária Terézia császárn höz, amelyben kérte, hogy nevezzék ki városi 
épít mesterré. Ezt végül 1770-ben el is érte, valószín leg gróf Bán  y György pártfogolt-
jaként. Bán  y néhány év múlva erre a szobrász-épít mesterre bízta kolozsvári palotájá-
nak megtervezését és felépítését. Az építkezés 1774-ben kezd dö   el, s alaposan igénybe 
ve  e Blaumann tudását. Id közben a szebeni városi tanács már 1775 januárjától nehez-
ményezte, hogy nem látja el a f mérnöki feladatait, valamint bejelentés nélkül hiányzik, 
ezért végül 1776 novemberében felfüggeszte  ék állásából. A mester ezután a Bán  y csa-
lád alkalmazásában maradt, és a kolozsvári palota melle   a család si fészkének számító 
bonchidai nagy kastély felújításán is dolgozo  . A kastély javításai már az 1770-es évek 
elején elkezd dtek, 1774-ben például az ács- és a k m vesmester a kastély tet zetén, a 
fácános kert fel li bástya fedelén és a „Nagy Palotán” dolgozo  . A bonchidai munkálatok 
egy évtizedig húzódtak el, a Blaumannhoz köthet  fontosabb részek az 1783-ban elké-
szült új, nagy virágház és az 1784-es befejezési dátumot megörökít  kis, díszes erkély az 
északi f  épületszárny udvar fel li bejárata fele  . Blaumann a kolozsvári palota, illetve a 
bonchidai kastély építésével párhuzamosan, valamikor 1780 után kezdte el a kolozsvári 
Deák Ferenc (Eroilor) utca közepén álló minorita templom 1779-ben leomlo   tornyának 
újraépítését, amelyen még 1784-ben is dolgozo  . 1785-ben kérvényezte az erdélyi udvari 
kancelláriától, hogy kamarai építésszé nevezzék ki – erre azonban már nem került sor, 
ugyanis 1786. február 5-én, 53 éves korában Nagyszebenben elhalálozo  .226

Korábban már ismerte  ük Blaumann palotaépítésre vonatkozó szerz dését, ezért i   
mindössze azt tartjuk fontosnak hangsúlyozni, hogy a szebeni mester a tervezés és f pal-
lérság (építkezés vezetése) melle   számos, k b l farago   részlet elkészítését is felvállal-
ta, amelyekért több mint 3800 forintnyi pluszjövedelmet kapo  . E farago   k elemekr l 
készült elszámolás tételei közö   olyanok szerepelnek, mint „Anfasst párkány az els  és 
hátulsó traktushoz, azokra lesnig Capitelek”, öv- és f párkányok az épület utcai és hátsó 
traktusán, az utcai homlokzat lábazati párkánya és ablakok ala  i baluszterek, „44 szabad 
álló baluszter” és az emeleti loggia lábazati párkánya. Szintén  faragta ki az a  ika szalag-
fonatos párkányainak egy részét, az udvar körüli oszlopok lábazatát, részt vállalt a kony-
hához és a lépcs házhoz való padimentumkövek faragásából. K m ves- és k faragó 
munkájával együ    készíte  e a konyhában lév , négyszög alaprajzú, farago   k b l ki-
rako   kutat és egy k vályút, továbbá faragta az els  kapualjban lév  pilléreket, és több, 
azonosítatlan ablak- és ajtókeretet, valamint pince- és padlásablakkeretet.227 

A Márgai Ferenc által írt levelekb l az rajzolódik ki, hogy Blaumann a gyakori távollé-
tei ellenére minduntalan újabb és újabb összegeket követelt, a munka abbahagyásával 
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fenyeget zve. Vélhet en a rossz természete le-
hete   az oka annak, hogy Márgaival nem na-
gyon érte  ek szót, de az építész álláspontját 
nem ismerhetjük. Beszédes lehet viszont, hogy 
Blaumann több mesteremberrel is összet zésbe 
került. Els sorban Hartmann-nal, a legtapasz-
taltabb k faragóval állt ellentétben, Márgai sze-
rint: „nehezen kerithe  jük szemben Harthmant 
Pláumán urammal. Nem igen akarnak együ   dol-
gozni”.228 A tapasztalt k faragóval felmére  ék 
Blaumann munkáját, de az építész nem fogadta 
el ezt, emia   a farago   kövekr l szóló végs  el-
számolás több évig elhúzódo  .229 Amikor Hart-
mann nem készült el id ben a folyosóra való 
oszlopok kifaragásával, mert beomlo   a bányá-
ja, Blaumann szüntelen vegzálta t, pedig dol-

gozhato   volna máson is, és ezt inkább ürügyként használta fel arra, hogy  se dolgoz-
zék.230 Az ácspallérral való nagy összet zése abból fakadt, hogy az ácsnak harmadszor is 
meg kelle   javítania és toldoznia a folyosó csatornafáit, mert azok nem találtak, és bár 
Blaumann az ácspallért hibázta  a, a mesterek viszont a rossz tervezésben lá  ák a prob-
léma forrását.231 Hasonló baj volt az asztalossal is, aki a kiado   terv szerint készíte  e el a 
padlásablakokra való zsalugátereket, de Blaumann utólag olyan formájúra faragta  a a 
párkányköveket, hogy a zsalugáterek végét „nem kevés kárral s nagy tiszteletlenséggel” le 
kelle   volna vágni – végül a párkányokból faragtak le. A szóban forgó mesterek a szem-
besítések során mind Blaumannt hibázta  ák, amiért el ször rosszul terveze  , majd az 
elkészülés után viszont az  munkájukban talált hibát.232

Amikor Blaumann nem volt jelen az építkezésen, akkor helye  ese, a tehetségesnek 
mondo   (kolozsvári?) vicepallér koordinálta a munkálatokat. A vicepallér neve sajnos 
nem szerepel Márgai leveleiben és az elszámolásokban, s ezek a források a két pallér keze 
ala   dolgozó k m vesek neveit sem tartalmazzák, ugyanis ket közvetlenül Blaumann 
Þ ze  e ki a saját béréb l.233 A k m vesek melle   az építkezésen a k faragóknak volt na-
gyon jelent s szerepe, ugyanis a palota számos részletét alapos gonddal k b l faragták 
ki, például a harmincnyolc oszlopot az udvari loggia emeletén, a lépcs házakat, az ud-
vart körülvev  kétszintes loggia padlózatát, az összes ajtó- és ablakkeretet, a padlásabla-
kok keretét, a kapualj impozáns pilléreit. A faragás érdemi részét Go  fried Hartmann 
kolozsvári k faragó végezte, akit Josef Edlinger nagyszebeni és Josef Ho  mayer kolozs-
vári mesterek segíte  ek, k hárman voltak a korabeli legjobb k faragók Erdélyben. Josef 
Ho  mayer (†1776) Nagyváradról költözö   Kolozsvárra, a bonchidai építkezéseken, 
Kendilónán és a kolozsvári Szent Mihály-templom renoválásánál is találkozunk nevével. 
Josef Edlinger a hadadi Wesselényi-kastélyon dolgozo  .234 Mindke  en 485 forintnyi jut-
tatásban részesültek munkájukért, míg Hartmann körülbelül 2000 forintot kapo  .235

31. Gri  es zárók  az egyik emeleti ablak 
keretén
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Go  fried Hartmann (1730–1784) kolozsvári k faragó családból származo  , dolgozo   
a bonchidai Bán  y- és a hadadi Wesselényi-kastélyokon is. Blaumann-nal közösen farag-
ta a kolozsvári palota homlokzatán lév  párkányzatokat és az a  ika fonatdíszének egy 
részét, az  munkája továbbá a f homlokzati erkély díszít elemeinek kifaragása.236  
készíte  e az udvar körüli emeleti loggia 38 oszlopát, mellvédeit és párkányait; a f hom-
lokzati erkély ablakainak és ajtóinak keretét; a kéményekhez való párkányokat; a föld-
szinti felülvilágítós ajtókereteket; az alsó szinten lév  15, felülvilágítós ajtó keretét; a ka-
pualjban és a f lépcs házban lév  pilasztereket; a lépcs fokokat és padimentumköveket; 
az utcai szárny 12 ablakának keretét és mellvédjét; a homlokzat el   lév  lépcs ket és 
k burkolatot; a padlásablakok keretét; a t zhelyek keretét és a csatornák farago   köve-
it.237 Érdekes, hogy a kolozsvári palota f homlokzati erkélyének oszlop- és pilaszterfeje-
zetei szinte pontosan megegyeznek a bonchidai kastély 1784-ben befejeze   erkélyét tartó 
oszlopok és falpillérkötegek fejezetével: két sor akantuszlevél, illetve a sarkakra 45 fokos 
szögben állíto   voluták díszítik a fejezeteket, a voluták közö   egy-egy ötszirmú (Kolozs-
váron) vagy egy-egy négyszirmú (Bonchidán) k virág pompázik. Ezeket a farago   ele-
meket minden bizonnyal ugyanaz a mester, tehát Go  fried Hartmann készíte  e el. 

A palota egyedülállóan igényes szobrászati díszítése viszont egy jelent s szobrász, a 
Kolozsváron letelepede   Anton Schuchbauer (1719–1789) nevéhez köthet , aki a kora-
beli Erdély leghíresebb barokk és rokokó szobrásza volt. Az Ausztriából származó mes-
ter fában és k ben egyaránt dolgozo  , a faszobrászati alkotásai közül a kolozsvári Szent 
Mihály-templom barokk berendezési elemei (szószékkorona, oltárszobrok) emelkednek 
ki. Egyházi megrendelései melle   f leg a világi épületszobrászat terén alkoto   maradan-
dót, dolgozo   a marosvásárhelyi Toldalagi-palotán (kandalló, török büsztök), a hadadi 

32. Oszlop- és 
pilaszterfejezetek a 
f homlokzati 
erkélyen
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Wesselényi-kastély oromzatának dekorációin (bejárat fölö  i kombinált címer, feliratos 
kartusok), a szamosújvári László  y-ház homlokzatán (keleti fejek a kapu fele  ) és a 
kapjoni kastély homlokzatán (épületplasztika, török büsztök) is. Ezeken kívül síremléke-
ket (Wesselényi István zsibói sírköve, 1734 után; O  o Ferdinand Traun tábornagy nagy-
szebeni síremléke, 1750–1751) és emléktáblákat farago   k be, s egyik legmonumentáli-
sabb alkotása Kolozsvár els  köztéri emléke, a Mária-oszlop (1744–1746 körül), amely 
jelenleg a Szentpéteri templom szentélye mögö   áll.238 Feltehet en  készíte  e a f téri 
római katolikus plébánia falára elhelyeze   domborm ves alkotást is, amely II. József f -
herceg, a kés bbi „kalapos király” 1773-ban történt látogatásának állít emléket.239

A Márgai leveleiben csak „vén k -metsz ként” vagy „Pilthauer”-ként említe   Schuch-
bauer végezte a Bán  y-palota magas színvonalú szobrászati munkáit, így  faragta ki 
k b l a f homlokzat hat görög-római istenségének a szobrát, a közö  ük lév  nyolc ur-
nát, az balkon fele  i gri  es címerkompozíciót. A hátsó homlokzat erkélyét tartó három 
gri   szintén az  munkája, továbbá néhány kis méret  gri  domborm  az udvarra néz  
ablakok és ajtók szemöldökében.240 A három erkélyt tartó gri  ért 75 forintot, az a  ikán 
lév  hat szoborért 230 forintot, az urnákért 144 forintot, míg a Bán  y-címerért 200 forin-
tot Þ ze  ek ki neki.241 Weisz A  ila szerint valószín , hogy Schuchbauer készíte  e el a 
Bán  y-palota emeleti nyíláskereteinek allegorikus büsztjeit is.242 

A palotán dolgozó további mesterek közül kiemelten fontos volt Anton Überlacher 
ácspallér, a korabeli Kolozsvár legtöbbet foglalkoztato   ácsmestere, aki 1774. augusztus 

33. A hátsó kapu fölö  i gri  
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22-én szerz dö   le 2500 forint munkadíjért az épület tet szerkezetének, az emeleti ter-
mek mennyezeti gerendáinak és a bels  ajtók ácsmunkáinak elkészítésére.243 A fát a gya-
lui Bán  y-uradalomhoz tartozó erd ségben termelték ki, az ácsmester és legényei Gya-
lun faragták ki a fedelet, az épí  et  pedig Kolozsvárra szállí  a  a, és a napszámosaival 
felraka  a azt.244 Überlacher egy évtizeden keresztül dolgozo   a Bán  y-palotán, 1786-ban 
Þ ze  ék ki véglegesen. A meredek, nehéz manzárdtet k specialistájának számító Über-
lachernek már az 1770-es évek elején is lehe  ek megrendelései, de a palotán végze   
munkái után le   egyre kerese  ebb. Dolgozo   a kolozsvári jezsuita templomon (1775) és 
a Rhédey-házon (1776), a szamosújvári örmény nagytemplom (1783) és az erzsébetváro-
si örmény templom (1790, 1798) fedélszerkezetén, foglalkozta  ák a hadadi Wesselényi- 
(1783, 1787), a bethleni Bethlen- (1790) és a zsibói Wesselényi-kastélynál (1795), valamint 
a kolozsvári Teleki-palota (1787–1789) építésénél is.245 A kolozsvári Bán  y-palota építke-
zésével párhuzamosan zajló, a bonchidai kastélyon te   javításokban is nagy szerepe volt, 
ugyanis 1780-tól felvállalta, hogy elkészíti a kastély „fácános kert fel li szárnyának fedelét, 
egészen a bástyának a virágház fel li oldaláig”.246

34. Az erkélyes terem 
asztalosmunkájának részlete



54

Bán  y György 1774-ben Anton Richter szebeni asztalosmestert szerz dte  e le az eme-
leti supraportás ajtók, a tükrös ajtók, a loggiára nyíló ajtók, illetve a közönséges ajtók és 
ablakok elkészítésére.247 Az  munkái a palota ablakrámái és ajtótokjai, a dísztermekben 
lév  tükrök keretei. Richter készíte  e az emeleti fontosabb szobák „rako   padimentumhoz 
való párkányait” (tehát valószín leg a parke  a szeg léceit?), a pinceajtókat és a f -, vala-
mint a hátsó homlokzat emeleti ablakainak zsalugátereit is, munkájáért összesen több 
mint 2500 forintot kapo  .248 Megbízását 1784 szén fejezte be, az utcai nagy kapu és a 
melle  e lév  kisebb ajtók elkészítésével.249 A Bán  y-palotában végze   munkái újabb 
megrendeléseket hoztak a német mester számára, így  végezte a kolozsvári Rhédey-ház 
asztalosmunkáját, 1795-ben az erzsébetvárosi örmény templom padjain dolgozo  , a 19. 
század elején pedig a zsibói Wesselényi-kastély mesterei közö   találjuk.250 

Dominicus Ho  mann nagyszebeni mester szintén 1774-ben szerz dö   le a palota la-
katosmunkáinak elvégzésére. Melle  e egy kolozsvári lakatosmester, Matkó István is 
dolgozo  , aki zárakat és ablak- vagy ajtósarkakat készíte  .251 Ho  mann készíte  e a zá-
rak nagy részét, az ablakokra való rácsokat, kályhák és kémények vasajtóit, emelle   az 
igényesebb munkákat is elvégezte, mint például az üveges ajtók lakatosmunkáit és a f -
lépcs ház kovácsoltvas mellvédjét.252

A rézm ves mesterek egy ismert kolozsvári családból származtak: Martin és Michael 
Honigberger készíte  ék el a f homlokzati erkély rézfedelét, a csatornákat és a k falak-

35. Az erkélyes teremb l nyíló ajtók
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ban húzódó elvezet csöveket. Eredetileg az 1762-ig a szebeni rézm ves céh tagjaként 
dolgozó, majd Kolozsvárra á  eleped  és az o  ani céh vezetését felvállaló Martin Honig-
berger szerz dö   le a palotához,253 de 1780-ban elhunyt, így a munkálatok elvégzése a 
Þ ára maradt.254 Michael Honigberger készíte  e el például a bonchidai Bán  y-, illetve 
a kendilónai Teleki-kastély csatornáit is.255 A Bán  y-palotánál alkalmazo   üveges mester 
Johann Reich volt, aki Rhédey Mihály kolozsvári házánál és a bonchidai kastélynál is 
dolgozo  , a kályhákat pedig Paul Pichof (Piso  ) fazekas készíte  e el.256 

Látható, hogy az épí  et  Bán  y György gróf a közelb l, azaz Kolozsvárról és Nagy-
szebenb l váloga  a össze a palotáján dolgozó mesterembereket annak ellenére, hogy 
apja óva inte  e e  l. Bán  y Dénes 1774-ben a már leszerz dö   asztalos és lakatos helye   
egy pozsonyi asztalost javasolt Þ ának, aki szerinte hamarabb és jobban dolgozna az erdé-
lyi mestereknél. „(…) láddé, Fiam, már én próbáltam azt, a mit te most kezdesz próbálni, én 
tudom, mit ér az erdélyi Mester ember, mert nem tsak az, hogy rossz munkát tészen, de e melle   
az ember soha végét nem éri, akármilyen er s contractust tsináljon is vélle, a minthogy is én a fe-
jemet kötöm belé, ha az asztalos és a lakatos munka az egész épületre még négy esztend  ala   is 
készen lesz, ha Erdélyben lev  mester emberek vállalják fel (…)”257 – írta az öreg gróf Þ ának, és 
jóslata beteljesede  , ugyanis az erdélyi mesterek mintegy tíz év ala   végezték el munká-
jukat. 

36. A f lépcs ház mellvédjei
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AZ ÉPÜLET BEMUTATÁSA

Az impozáns barokk palota a F teret szegélyez  keleti házsorba illeszkedik, 
 jelenlegi címe a F tér (Pia a Unirii) 30. szám.258 A palota eredetileg egy nyúj-
to  , majdnem téglalap alaprajzú szalagtelekre épült, amely a Tivoli (jelenlegi 

Bolyai) utca frontjáig húzódo  . E telek körülbelül kétharmadát a téglalap alaprajzú, egy 
bels  udvar köré épült palota foglalta el, a Tivoli utca fel li részen pedig a gazdasági 
udvar állt kocsiszínekkel, istállókkal és más szükséges épületekkel. E nagy méret  telek 
északi és déli szomszédjai kisebb polgárházak voltak, amelyeket a 19. század els  felében 
– a 20. század elején építe  ek át. Egy 1886-ban készült helyszínrajz szerint a palotától 
északra hat kisebb telek állt a Bel-Magyar (jelenleg 21 Decembrie 1989) utca vonalában, 
közülük a Bán  y-palotával szomszédos sarokházat a 19. század közepén a Központi 
Szálloda számára építe  ék át, napjainkban a Melody hotel m ködik benne. A 19. század 
végén a palotától délre egy keskeny szalagtelek húzódo  , erre több szomszédos telekkel 
és házzal összevonva, a századfordulón felépíte  ék a Szentegyház (Iuliu Maniu) teljes 
tömbjét átfogó Státus-házakat. 

A palota épüle  ömbje téglalap alaprajzú, két hosszanti oldalszárnya, valamint a nyu-
gati és keleti rövidebb f  szárnyai egy négyzetes bels  udvart ölelnek körül. Az északi és 
déli oldalszárny t zfala összeépült a szomszédos házakéval, így a palotának két küls  
homlokzata van. A reprezentatív f homlokzat a F térre, a hátsó, egyszer bb kiképzés  
homlokzat pedig az egykori gazdasági udvarra néz. Utóbbi helyén ma a Bolyai utca 7. 
szám ala  i, 1904-ben építe   négyszintes bérház emelkedik. 

A F HOMLOKZAT

A plasztikus hatású, kétszintes f homlokzat a földszinten tizenöt (tizenkét ablak 
és három kapunyílás), míg az emeleten tizenhat (tizennégy ablak és két ajtó) 
tengelyt foglal magában. A klasszicizáló kés  barokk hatású homlokzat egy 

ívelt alaprajzú, körülbelül két és fél métert el reugró középrizalit köré szervez dik, 
amely a földszinten három kapunyílást, az emeleten pedig egy fede  , oszlopok által ha-
tárolt erkélyt foglal magában, utóbbira két ablak és két ajtó nyílik. A középrizali  ól balra 
és jobbra szimmetrikusan elrendeze  , hat-hat ablaktengelyes falszakaszok húzódnak. 
A homlokzat er teljes vízszintes tagolását a k b l farago   lábazati párkány, az övpár-
kány és a fölö  e lév  pilaszterek golyvázo   posztamense közé ékelt bábos mellvédek 
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által alkoto   hangsúlyos tengely, valamint a koronázópárkány és a fölé emelked  szalag-
fonatos a  ika biztosítják. A homlokzatot függ legesen a tengelyeket határoló lizénák 
(földszint), illetve pilaszterek (emelet), valamint a középrizalit emeleti erkélyének kecses 
oszlopai tagolják. 

A f homlokzat földszintjén jelenleg hat-hat azonos formájú és keretezés  ablak, illetve 
a középrizalit alsó szintjét képez  három kapunyílás található. A homlokzaton egy ma-

37. A F tér körüli épületek helyszínrajza (1886)
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gasíto   lábazati rész szalad körül, amely az ablakok közö   lév  lizénák tengelyében 
golyvázo  . A földszinti falfelület vakolata vízszintesen sávozo  , ez folytatódik a lizéna-

kötegek felületén is, míg a nyílások fölö  i fe-
lületeket sugaras sávozás emeli ki. A tizenkét 
földszinti ablak szegmensíves záródású, alul-
felül füles m k kereteiket középen fent egy-
egy zárók  ékesíti. Az ablaktengelyeket lép-
cs zö   lizénák határolják, az ablakok ala   
egy-egy kis méret , fekv  téglalap alakú szel-
l z nyílás formájú vakablak is nyílik. A nap-
jainkban látható földszinti ablakokat és a kis 
szell z nyílásokat az 1960-as évek els  felé-
ben végze   felújítási munkálatok során készí-
te  ék, a m k  ablakkeretek a bels  udvaron 
lév  eredeti ablakokét utánozzák. Ezzel szem-
ben a középrizalit alsó szintjén lév  kapunyí-
lások formája nem változo   az évszázadok 

38. A palota a Szent Mihály-templom tornyából nézve

39. Az épí  et  monogramja a f kapu fölö  
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során: a széles, kosáríves záródású f kaput egy-egy keskenyebb, félköríves záródású ol-
dalkapu fogja közre, a körülö  ük lév  falfelület vakolata sávozo  . 

A középs  kapu, amelyen egykor a hintók és kocsik haladtak át, díszesebb kialakítást 
nyert, a nyílás zárókövén az épí  et re utaló „GB” monogram és fölö  e egy korona sze-
repel. A régi felvételek alapján elmondható, hogy a két oldalsó kapu mögö   üzletek vol-
tak, így e nyílásokat boltajtóként használták, és csupán a középs  kapun áthaladva lehe-
te   bejutni a kapualjba és a lépcs házba. Nem tudjuk, hogyan nézhe  ek ki a palota ere-
deti kapuszárnyai, de helye  ük az 1970-es évek elején zajlo   felújítás során új 
kovácsoltvas kapuzatokat állíto  ak, ezek láthatóak napjainkban is. A középs  nyílásban 
egy kétszárnyú, csavaros indadíszekkel ékesíte   kovácsoltvas szerkezet áll, amely a 
bonchidai és válaszúti Bán  y-kastélyok elegáns kapuinak formáját idézi meg. A kapu 
orommezejében látható, körbe foglalt „MA” monogram a Muzeul de Art  (M vészeti 
Múzeum) névre és funkcióra utal. A kapu kilincse körül lév  veretdíszben olvasható 
„PL” monogram viszont a lakatosmester, Papp László nevét fedi, az 1970-es dátum pedig 
a kapu készítésére utal. A két oldalsó kapunyílásba egy-egy nem nyitható szárnyat he-
lyeztek a f kapuéhoz hasonló ornamentikával, az orommez kben viszont egy-egy eltér  
formájú, stilizált madárÞ gura látható.

A három kapunyílás fölö  , a középrizalit emeletén egy erkély található, amelyet kilenc 
kompozit fejezetes, kannelúrás törzs , karcsú oszlop határol.259 A baluszteres mellvéd 
posztamenseire támaszkodó oszlopok tartják az erkély széles golyvázo   koronázó-

40. A palota f kapuja (1970-es évek) 41. A déli oldalkapu (1970-es évek)
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42. Dísz az északi mellékkapu lune  ájában 43. Papp László 
monogramja a 
f kapun

44. Dísz a déli 
mellékkapu 
lune  ájában

párkányát, amely fölé szalagfonatos dísz  a  ikát emeltek. Az erkély különálló, ívelt tete-
jét (amelyet eredetileg rézlemezzel fedtek be) a Bán  y család két nagy méret  gri   által 
tarto   impozáns címere koronázza meg. Az oszlopok mögö  i homlokzatszakasz igen 
elegáns díszítést nyert, amely teljes szépségében csak az erkélyre kijutva élvezhet . Az 
erkélyre néz  négy félköríves záródású nyílás közül a két középs  ajtó, igényes asztalos-
munkával. Az ajtók közé utólag egy gazdag szobrászati dísszel elláto   márványtáblát 
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46. A f homlokzati erkély részlete 47. Emeleti ablak a f homlokzaton

45. Bán  y-címer a f homlokzaton



62

állíto  ak, amely I. Ferenc kolozsvári látogatásának állít emléket – ezt a palota szobrásza-
ti díszítésér l szóló alfejezetben mutatjuk be. A két széls  ablak kötényét bábos mellvéd 
alkotja, az ablakokat magas posztamensre állíto  , kompozit pilaszterek határolják. A 
négy nyílás szemöldökét egy-egy allegorikus domborm  ékesíti, amelyeket a palota 
szobrászati díszítésér l szóló fejezetben ismertetünk.

Az emeleten a középrizali  ól jobbra és balra hat-hat azonos kialakítású ablak sorako-
zik. Az egyenes záródású, füles keretes ablakok szemöldökét szalagokkal összefont gyü-
mölcsöket mintázó fesztondísz ékesíti, a köténydíszt pedig bábos mellvéd alkotja. A nyí-
lástengelyeket egy-egy lépcs zö  , sima törzs  pilaszter határolja. A pilaszterek kompo-
zit stílusú fejezeteit és egyszer  lábazatait k b l faragták. A homlokzatot széles, gazdagon 
proÞ lált, a pilaszterfejezetek tengelyében golyvázo   koronázópárkány zárja le, fölö  e 
barokkos fonatdísz , er teljes a  ika húzódik. Az a  ika fölö  , a homlokzatot tagoló 
pilaszterek és oszlopok tengelyében egy-egy egész alakos szobor vagy urnadísz áll. Az 
épület magas, ke  s törés  manzárdtetején az utca fel li oldalon négy nagy méret , igé-
nyesen farago   kere  el elláto   padlásablak nyílik. Ezek félköríves záródású k kereteit 
növényi motívumok díszítik, s a záradék fele   egy-egy k b l farago   tobozdísz nyert 
elhelyezést. Az utcai szárny tet zetét eredetileg négy masszív kémény törte át, ezeket 
mára lebonto  ák.

48. Franz Jaschke: A kolozsvári f téri templom (1836)
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A f homlokzatot többször is átalakíto  ák az évszázadok folyamán, a mai képe a föld-
szinti részt er sen érint  többszörös beavatkozások következtében alakult ki. Régi ábrá-
zolások, festmények és fényképek segítségével azonban nyomon követhetjük a homlok-
zat fontosabb változásait, és képet nyerhetünk az eredeti formájáról. 

A palota els  képi ábrázolása vélhet en Franz Jaschke (1775–1842) osztrák tájképfest  
Kolozsvár f téri templomát és a körülö  e lév  piacot megörökít , 1836-ból datált olaj-
festményén fedezhet  fel.260 Tudjuk, hogy Jaschke 1810-ben Rainer f herceggel hosszú 
utazást te   Magyarországon, Erdélyben és Bukovinában,261 és valószín leg akkor rajzol-
ta le a kolozsvári f teret is, amelyr l 1812-ben egy vízfestményt készíte  . Feltehet en e 
munka alapján feste  e meg az olajfestményt,262 amely els sorban a népi viseletek iránti 
érdekl désér l tanúskodik. A kép bal sarkában a Bán  y-palota f homlokzatának déli 
sarka is látható, melle  e a szomszédos kis házak jelennek meg. Bizonyára e festményb l 
inspirálódo   az a Josef Hofreitnek tulajdoníto   olajkép, amely azonos perspektívából és 
nagyon hasonló kompozícióval ábrázolja a f téri templomot. A fest  szélesebb látószöget 
választo  , és megfeste  e a Bán  y-palota teljes homlokzatát, a t le északra lév  két kis 
régi házzal együ  .263 A palota homlokzata el   három lépcs fokos terasz húzódik, amely-
nek északi sarkában egy (a fest  által valószín leg eltúlzo   méret ) magas gádor, azaz 
pincelejárat található. A földszinti ajtók és ablakok elrendezése vélhet en az eredeti épí-

49. Josef Hofreit: A 18. századi Kolozsvár
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50. Veress Ferenc 1870 körül készíte   fényképe

51. A palota f homlokzata 1900 körül
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52. A f homlokzat az 1930-as évek második felében

53. Pillanatfelvétel az 1940-es évek elejér l
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tési állapotot tükrözi. Érdekes, hogy a festmény alapján a palota emeleti ablakait zöld 
zsalugáterek árnyalták, s a bejárat el   két piros-sárga szín  rbódé is állt.

A 19. század második felében készült fényképek és képeslapok alapján nemcsak a 
földszinti nyílások formáját és elrendezését ismerhetjük meg, hanem az egykori üzletek 
elnevezését, tulajdonosait is. Veress Ferenc egyik 1870 el  i fényképén264 jól látszik, hogy 
a földszinten üzlethelyiségek bejáratai és ablakok köve  ék egymást felváltva, a közép-
rizali  ól a szélek felé haladva egy-egy ajtóval indítva, míg a homlokzat két széls  tenge-
lyében egy-egy ablak nyílt. E nyílások szegmensíves záródása azonos magasságban volt, 
az ajtók és ablakok keretét levelet mintázó zárók  díszíte  e. A homlokzat bal oldalán 
lév  ablakokon megÞ gyelhet ek a feltehet en eredeti, barokk kori f zö   ablakrácsok. 
Mivel az üzletek bejárata az utcaszintnél magasabban volt, a palota homlokzata elé egy 
lépcs s teraszt építe  ek, amely a középrizalit két sarkától indulva, végighúzódo   majd-
nem az épület teljes szélességében. A terasz járószintje farago   kövekkel volt burkolva, 
a két szélére pedig egy-egy pincelejáratot (gádort) építe  ek. A fényképen látható, hogy a 
talaj egyenetlenségei mia   a lépcs s járószint az északi oldalon sokkal magasabb volt. 
A boltok diszkrét cégtábláit szemlélve kiderült, hogy az északi sarkon Dietrich Sámuel 
vaskeresked  üzlete volt berendezve; a f kaput határoló két félköríves, kisebb nyílást 
igényes faszerkeze  el építe  ék be, szintén bolthelyiségek számára (a bal oldali ajtó fölö   
a „Böckel” felirat szerepel). A középs  nagy kapu fölö   a „Könyvnyomda” felirat állt, a 
középrizali  ól jobbra lév  helyiségekben pedig az 1790-ben alapíto   sólyomk i üveg-
gyár árulta termékeit. 

A legendás kolozsvári f pincér, Nagy Gábor 1883-ban bérelte ki az egykori Dietrich-
féle vaskereskedés F térre néz  helyiségeit, és egy nagy látogato  ságnak örvend  kávé-
házat nyito  , amelyhez a palota udvarán kerthelyiség tartozo  . A kávéház és vendégl  a 
palota bal oldali részében volt, amely el   a korabeli felvételek szerint egy utcai teraszt 
alakíto  ak ki. A teraszt vasmellvéd zárta el az utca forgalmától, s az egész szabadtéri 
részt egy széles napellenz  tet  árnyékolta. Miután Nagy Gábor az 1880-as évek végén 
másnak engedte át a bérleti jogot, és  szállodát nyito  ,265 a Bán  y-palota földszintjén 
továbbra is vendéglátás folyt, például 1906-ban a „3 tekeasztallal, el kel  közönség számára” 
fenntarto   kávéház Gárdonyi Imre tulajdonában volt, s ezt özvegye az els  világháború 
végéig m ködte  e.266 Egy 1915-ben postázo   képeslapról ismerjük, hogy a teraszos ká-
véház még akkortájt is hasonlóan néze   ki, mint a 19. század végén, a palota  bejáratától 
jobbra lév  ablakok egy részét viszont már faburkolatos, nagy méret  kirakatablakokra 
cserélték. 

 Valószín leg az els  világháború után került sor a földszinti ajtók és ablakok újabb 
átalakítására, amikor mind a tizenkét nyílást azonos méret re vágták, így hatalmas, tég-
lalap alakú kirakatablakok jö  ek létre.267 Az 1960-as évek els  felében lezajlo   nagymér-
v  restaurálás során a homlokzat földszintjén egyforma méret , szegmensíves záródású 
ablakokat létesíte  ek, az eredeti ablakokhoz némileg hasonló (levéldíszes zárók  helye   
sima záróköves) k kere  el. A nyílások körüli falfelületet sávozo   vakola  al díszíte  ék, 
az ablakok alá pedig egy sor pinceszell z nek álcázo   vaknyílás került. Ez a kialakítás 
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közel állt ugyan a 19. századi ábrázolásról ismert, és eredetinek feltételeze   homlokzati 
képhez, de nem adta vissza az üzletajtók és ablakok ritmikus váltakozását. A felújítás 
során a f homlokzat földszintjét rikító sárga, az emelet falfelületét pedig sötétvörös szí-
n re feste  ék át,268 de szerencsére a hetvenes években a homlokzatot egységesen egy 
semleges, halvány drapp árnyalatra színezték át. 

A HÁTSÓ HOMLOKZAT ÉS A BELS  UDVAR

A kevésbé ismert, de szintén igényes szobrászati alkotásokkal díszíte   hátsó 
homlokzat kelet felé, az egykori gazdasági udvarra néz. A tizennégy tengelyes 
homlokzat a f homlokzatéhoz hasonló koncepción alapul, de részleteiben 

visszafogo  abb, hiányzik például az elegáns, oszlopok által határolt erkély vagy az a  i-
ka fölö  i szobrok és urnák sora. A homlokzat i   is egy enyhén el reugró középrizalit 
köré szervez dik, amely a földszinten három (egy széles kapu, amelyet két ablak vesz 
közre), az emeleten pedig négy tengelyt (három ablakot és egy erkélyajtót) foglal magá-
ban. A rizali  ól jobbra és balra egy-egy ö  engelyes homlokzatszakasz húzódik, amelyet 
a földszinten szegmensíves, az emeleten egyenes záródású ablakok törnek át. A homlok-
zat hangsúlyosan függ leges tagolású, amely a tengelyeket elválasztó lizénáknak (föld-
szint), illetve pilasztereknek (emelet) köszönhet . Vízszintesen a szürke lábazati rész, 
egy proÞ lozo   övpárkány és egy golyvázo   koronázópárkány tagolják a homlokzatot. 

A középrizalit földszinti részének vakolata a f homlokzatéhoz hasonlóan vízszintesen 
sávozo  , a nyílások fölö  i felületeket sugaras sávozás emeli ki. Középen egy széles, fél-
köríves záródású kapunyílás található, amelyben az 1970-es években készíte   fa kapu-
szárnyak állnak. A kapu fele   három remekül kifarago   gri  madár szobra tornyosul, e 
szobrok fölö   pedig egy ívelt vonalú kis erkély található kovácsolt vasból készült ala-
csony korlá  al.269 A Biró József szerint „nagy plaszticitással és m vésze  el farago  ” gri  ek 
már az  idejében (az 1930-as évek elején) sajnálatos állapotban voltak.270 Ez azóta sajnos 
csak fokozódo  , a két széls  gri   arca teljesen lepusztult, s a jobb oldali állatÞ gura ala  i 
maszk vonásai is szétporladtak. A kapu két oldalán vízszintesen sávozo   felület  
lizénakötegek találhatóak, amelyek lehatárolják a középrizalit két ablakának tengelyét. 
Ugyanilyen lizénakötegek húzódnak a földszinti füles ablakok közö  , amelyek szeg-
mensíves záródásúak, k b l farago   ablakkereteik zárókövét egy-egy akantuszlevél dí-
szíti.

A középrizalit emeletén négy magas, félköríves záródású nyílás található, amelyek kö-
zül balról a második erkélyajtó, a többi három pedig ablaknyílás. A nyílások k b l fara-
go   kereteit gazdag plasztikai díszítéssel lá  ák el, amely a záradék fölö  i, szalaggal kö-
rülfont koszorúból és az ezt határoló virágos-bimbós füzérdíszb l áll. A tengelyek közöt-
ti falfelületet jón fejezetes, sima törzs  pilaszterek tagolják, lábazatuk és fejezetük k b l 
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54. A hátsó homlokzat

55. A hátsó kapu fölö  i gri  ek
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van kifaragva. A középrizalitot két szimmetrikusan 
kialakíto  , öt-öt egyenes záródású ablakot magá-
ban foglaló homlokzatszakasz fogja közre. Az abla-
kok füles kereteit koszorúba hajló füzérdísz emeli 
ki, a nyílások ala   pedig tükrös köténydísz találha-
tó. A tengelyeket a középrizaliton láthatóakhoz ha-
sonló pilaszterek határolják. 

A homlokzatot a pilaszterek tengelyében golyvá-
zo   koronázópárkány zárja le, fölö  e a középrizalit 
hosszában szalagfonatos a  ika húzódik. A magas 
manzárdtet t a f homlokzathoz hasonlóan i   is 
négy félköríves záródású, k b l farago   ablakkere-
tekkel elláto   padlásablak töri át. A manzárdtet  
hangsúlyos eleme a négy eredeti kémény. A hom-
lokzat sárga, sötétvörös és fehér szín  festése való-
szín leg a f homlokzat restaurálásával egy id ben, 
az 1960-as évek közepén készülhete  .

A palota udvari homlokzatát a négyzetes udvart 
körülölel , nagyjából azonos kialakítású, a föld-
szinten pilléres-árkádos folyosót és az emeleten 
oszlopos loggiát magukba foglaló épületszárnyak 
szimmetrikus tagolása határozza meg. Az épület-
szárnyak földszintjén kilenc-kilenc félköríves árkád 
húzódik, ezek magas lábazati részr l indulnak. A 
díszítetlen árkádokat vízszintesen sávozo   felület  
lizénák határolják. Az utcai (nyugati) és a vele 
szemben lév , hátsó udvari épületszárny középs  
tengelyében egy-egy széles, kosáríves záródású ka-
punyílás található, fölö  e farago   zárók . Az észa-
ki és a déli oldalszárnyak középs  árkádjai el   
egy-egy alacsony lépcs  áll, amely az árkádok mö-
gö   húzódó földszinti folyosó járószintjére vezet. 
A folyosókat hevederes csehsüveg boltozat fedi, a 
járószintet farago   k táblákkal rakták ki. A föld-
szinten lév  szegmensíves ajtók és ablakok szárkö-
ves keretei közül néhány eredeti, de többjüket az 
1970-es évekbeli restaurálás során készíte  ék. 

Az emeleten kellemes hatású loggia fut körbe, 
amelyet összesen harmincnyolc jón fejezetes, sima 
törzs , karcsú oszlop tagol. A teljes egészében k -
b l farago   oszlopok négyzetes alakú posztamen- 57. Gri   a hátsó kaputól jobbra

56. Félköríves záródású ablak a hátsó 
homlokzat emeletén
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seken állnak, e talapzatok közö   szalagfonatos díszítés , á  ört mellvédszakaszok hú-
zódnak. Az oszlopokra széles, gazdagon proÞ lozo   koronázópárkány nehezedik. A nyu-
gati és a keleti épületszárny loggiáján 11–11 oszlop áll, míg a mellékszárnyak loggiáját 
8–8 oszlop határolja. A folyosóra nyíló ajtók és ablakok egyenes záródásúak, füles kere-

teik zárókövét egy-egy k b l farago   Bán  y-
címer díszíti, amely egy koronából kiemelked  
gri  et ábrázol. Az utcai és a hátsó udvari épü-
letszárny négy középs  tengelyében a többi 
nyílásnál magasabban záródó, félköríves felül-
világítóval kiegészíte   ablakok nyílnak. K b l 
farago   ablakkereteik megkülönböztete   díszí-
tést nyertek, ugyanis a záradékukat mészk b l 
farago   allegorikus domborm vek ékesítik. A 
nyugati, utca fel li épületszárny domborm vei 
a négy földrészt, míg a keleti épületszárnyban 
lév  alkotások a négy évszakot jelenítik meg, 
bemutatásukra visszatérünk a palota szobrá-
szati díszítésér l szóló következ  alfejezetben. 

58. Az udvari homlokzat keletr l nézve

59. Jón oszlopfejezet az emeleti loggián
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60. A déli szárny földszinti folyosója

62. K keretes ajtók az emeleten

61. Az északi szárny emeleti loggiája

63. A nyugati szárny emeleti loggiája
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Az emeleti folyosók síkmennyezetesek, a járószintet farago   k lapokkal burkolták. Az 
oszlopok által tarto   nehéz koronázópárkány fölö   meredek, hódfarkú cseréppel borí-
to   tet  emelkedik. A két mellékszárnyat félnyeregtet , az utcai és a hátsó udvar fel li 
szárnyat viszont tört vonalú manzárdtet  fedi. Utóbbi két épületszárny tet zetét négy-
négy padlásablak töri át, míg a két mellékszárny padlását két-két ablak világítja be. 
A padlásablakok k b l farago   keretei egyszer bb kivitelezés ek, mint a f homlokza-
ton lév k, csupán proÞ lozás és egy-egy zárók  díszíti ket. A két oldalszárny tet zetét 
két-két régi, eredeti kémény töri át, míg a hátsó szárnyon négy eredeti kémény áll még. 

A PALOTA SZOBRÁSZATI DÍSZÍTÉSE

A palota egységes program alapján készült szobrászati díszítése a kés  barokk 
erdélyi szobrászat egyik legkiválóbb példája. Hogy jelent ségét megértsük, 
röviden fel kell vázolnunk az erdélyi barokk épületszobrászat három fonto-

sabb periódusának jellemz it és néhány megvalósítását, amelyekhez viszonyítva értel-
mezhet ek a Bán  y-palota szobordíszei is. 

Erdélyben a barokk stílusú szobrászati díszítések el ször a gyulafehérvári vár 18. szá-
zad eleji építkezésén jelentek meg, a vár kapuin látható ábrázolások különböz  erénye-
ket, a háborút és a békét megszemélyesít  alakokat, valamint mitológiai h söket jelení-
te  ek meg, egyes jelenetek pedig Savoyai Jen  törökök fele   arato   gy zelmeit muta  ák 
be. Az erdélyi barokk szobrászat második, a 18. század közepén jelentkez  szakaszában 
a hivatalos, „állami” építkezésr l a nemesi megrendelések irányába tolódik el a hang-

64. K keretes 
padlásablakok
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súly, utóbbi tekintetben a periódus legkiválóbb emléke a bonchidai gróÞ  Bán  y-kastély 
Þ gurális díszítése, a barokk díszudvar szoborgalériája, amelyet nagyrészt Ovidius Meta-
morfózisok cím  munkája ihlete  . Egy harmadik periódusban, a 18. század hatodik és 
hetedik évtizedében, a kés  barokk stílusú szobrászatban már megjelennek a rokokó és a 
klasszicizmus els  jelei is, ennek következtében az épületek homlokzatát egzotikus jelle-
g  szobrászati elemek, török büsztök, kagylódíszek, gri  ek, sólymok, agarak, groteszk 
alakok ékesítik. E harmadik periódus jellemz  emlékei a marosvásárhelyi Toldalagi-
palota, a szamosújvári László  y-ház vagy a kapjoni Haller-kastély épületszobrászati dí-
szei.271 A kolozsvári Bán  y-palota értékes szobordíszei szintén ebben a harmadik perió-
dusban készültek, és egy komplex ikonográÞ ai programról árulkodnak. 

A Bán  y-palota szobrászati díszítésének legjellegzetesebb része a f homlokzaton lát-
ható. I   az a  ika fele   hat egész alakos szobor, nyolc urna és egy nagy méret  családi-
címer-kompozíció kapo   helyet, az erkély ablak- és ajtónyílásai fölé pedig négy kis dom-
borm ves ábrázolás került. A nyugati és a keleti épületszárnyak bels  udvar fele néz  
emeleti folyosóin található középs  négy ablak szemöldökét szintén egy-egy kvalitásos 

65. Diána szobra és urnák az a  ika fölö  66. Apolló szobra és urnák az a  ika fölö  
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domborm  díszíti. Ezzel szemben a hátsó homlokzat szobrászati díszítése az erkély alat-
ti három gri  re korlátozódik. 

A szobrászati díszítés ikonográÞ áját már többen próbálták megfejteni, els ként Biró 
József, aki a f homlokzaton álló szobrokban a következ  antik f istenek megszemélyesí-
tését vélte felfedezni: Zeusz, Apollón, Arész (Mars), Pallasz Athéné (Minerva), Artemisz 
(Diána) és talán Poszeidón.272 Biró ugyanakkor nem próbálta megmagyarázni az udvari 
homlokzatokon lév  „girlanddíszes stukkó buste-ök” jelentését, csak megemlíte  e ket.273 B. 
Nagy Margit részben elfogadta Biró arra vonatkozó megállapításait, hogy az Apollón–
Artemisz lírai pár mellé állíto   Arész–Pallasz Athéné harcos keménysége után a progra-
mot lezáró két szobor a föld és a tenger urát ábrázolja, de kételkede   abban, hogy e két 
utóbbit a jellegzetes a  ribútumaik nélkül ábrázolták volna.274 Livia Dr goi is bemuta  a 
az a  ikán lév  szobrokat, de a négy f isten (Apollón, Arész, Pallasz Athéné, Artemisz) 
melle   a két széls  szobrot a  ribútumok hiányában azonosíthatatlannak vélte, és nem 
értelmezte az ablakok szemöldökét díszít  allegorikus domborm veket sem.275 Virgil 
V t ianu a szobrokat azon logika szerint azonosíto  a, hogy a központi címer két olda-
lán egy gubernátor két f  jellemvonásának, a háborúskodásnak (Mars) és bölcsességnek 
(Minerva) római istenei állnak, ket két oldalról az el kel  kikapcsolódást nyújtó zene 
(Apolló) és a vadászat (Diána) istenei határolják, s végül a két széls  szobor a rossz elleni 
harc megtestesít it, Herkulest és Perszeuszt ábrázolja.276 A szobrászati díszek legalapo-
sabb elemz je, Nicolae Sab u m vésze  örténész továbbment az értelmezésben, és meg-
fejtést kínált az ablakok fölö  i tizenkét domborm  jelentésére is. Szerinte a palota szob-
rászati díszítésének ikonográÞ ai programja a következ  tartalmakat volt hivato   szem-
léltetni: a négy alapelemet (T z, Víz, Leveg , Föld), a négy földrészt (Európa, Ázsia, 
Afrika, Amerika), a négy évszakot és egyben a nap négy szakaszát.277 Néhány évvel ké-
s bb Ditrói Ervin a forrás megjelölése nélkül, saját következtetéseként muta  a be ezt a 
megállapítást.278 Mivel az újabb kutatások sem cáfolták meg Nicolae Sab u megállapítá-
sait, a továbbiakban azokra támaszkodva ismertetjük a palota szobrászati díszítésének 
ikonográÞ ai programját. 

A f homlokzatot tagoló pilaszterkötegek tengelyében elhelyezve a görög-római mito-
lógiából ismert négy isten és két h s, valamint nyolc k b l farago   urna sorakozik fel-
váltva az a  ika fölö  . Balról jobbra, azaz északról dél felé haladva az els  szobor vélhe-
t en Perszeuszt ábrázolja. A meztelen, kidolgozo   izomzatú, szakállt és bajuszt visel  
alak jobb lábával el relép, jobb karjával egy drapériával letakart fatörzsre279 támaszko-
dik, hóna ala   az általa legy zö  , Andromédát elraboló sárkány feje látható. A h s bal 
kezét a csíp jére támasztja, kissé oldalra billente   fejjel, önérzetesen néz a szemlél re. t 
egy díszes XV. Lajos-stílusú, kartus- és kagylódíszekkel gazdagon ékesíte   urna, majd 
egy XVI. Lajos-stílusú, füzérdíszes urna követi. Ezek után következik Apolló ábrázolása. 
A tunikát és magasra kötözö   szandált visel , római ruházatban megjeleníte   isten vál-
lán széles, hullámzó red j  köpeny terül szét. Az i  ú Apolló n ies, higgadt szépség  
arcát az öröki  úság a  ribútumaként értelmezhet  hosszú haj keretezi, amelyet babérko-
szorú ékesít.280 A költészet, a zene és a vadászat szépséges istene kezében egy esetlenül 
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ábrázolt lantot tart, a hátán pedig nyilakkal teli tegezt cipel. T le a homlokzat középrésze 
fele haladva, egy XVI. Lajos-stílusú, majd egy XV. Lajos-stílusú urna áll. Az el reugró 
erkély észak fel li sarkán Mars, a hadisten szobra emelkedik. Az antik római ruházatban 
és pikkelyes páncélingben ábrázolt isten hosszú bajuszt és hajat visel, fejét tollas sisak 
fedi, lábánál a harcos éberségét és vadságát szimbolizáló kakas jelenik meg. Egyik kezé-
ben rövid t rt és egy ovális alakú, kartusdíszes pajzsot tart. A pajzson megjelen  szokat-
lan maszk sok értelmezést szült már, egyesek szerint a harag vagy a gy lölet maszkját 
ábrázolja,281 míg mások a szobrász vagy a palota tervez jének önarcképét vélték benne 
felfedezni.282 A középrizalit másik, jobb oldali sarkán Mars isten „párja”, Minerva isten-
n  szobra áll. Az istenn  a Marséhoz hasonló öltözetben jelenik meg, tunikát, köpenyt és 
mellkasán páncélt visel, fején tollas sisak látható. Bal kezében kör alakú pajzsot tart, le-
tört jobb kezében egykor hosszú lándzsát foghato  . Bal lábánál egy földgolyó, másik 
lába melle   a  ribútumként a bölcsességet és el relátást szimbolizáló bagoly található.283 

67. Perszeusz 68. Apolló
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Mars és Minerva, a háború és a bölcsesség isteneinek szobrai a f homlokzat központi 
díszét, a hatalmas méret  családi címert fogják közre, amely a középrizalit íves tetejét 
díszíti. Az épí  et re utaló Bán  y-címer egy karmaiban kardot tartó, koronás gri  et áb-
rázol, amely egy gróÞ , kilencágú koronából emelkedik ki. Az ovális alakú pajzsba foglalt 
címert két m vészien kiviteleze  , proÞ lból ábrázolt gri  szobor tartja. A 19. század má-
sodik felében készült fényképeken még látható, hogy eredetileg a címerpajzs fölö   egy 
nagy méret , valószín leg fából vagy valamely más könny  anyagból készült gróÞ  koro-
na állt, de ennek id közben nyoma vesze  . 

Az a  ika fölö   található szobrok és urnák sorát folytatva, Minerva után egy XVI. La-
jos-, majd egy XV. Lajos-stílusú urna következik, ezekt l délre pedig Diána szobra. Az 
istenn t 18. századi viseletben jeleníte  e meg a szobrász. A vadászat és az erd k király-
n je íjat és nyílvessz kkel tele tegezt hord, s egy kis vadászkutya ül melle  e. A kecses 

69. Mars 70. Minerva
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arcú n alak homlokán látható holdsarló az istenn  bolygó megfelel jére és a holdkultusz 
legendáira utal, amelyek szerint a Holdat Diána neve ala   imádták és idézték meg.284 
Diána ábrázolása után még két urna, egy XVI. Lajos-, majd egy XV. Lajos-stílusú áll, s 
végül a homlokzat déli sarkán a Perszeuszhoz nagyon hasonlóan megmintázo   Herku-
les-szobor zárja le az a  ika szoborsorát. A meztelen, szakállas férÞ alak egy bunkósbotra 
támaszkodik, amelyet az els  munkájának trófeája, a nemeai oroszlán bundája burkol be, 
az oroszlán feje a h s hónalja ala   látható. Az anatómiai hibák ellenére ez az ábrázolás 
ikonográÞ ailag a Lüszipposz által az i. e. 4. században megformált Herkules-szobor (és 
további másolatainak) mintáját követi.285

B. Nagy Margit megállapítása szerint a Bán  y-palota f homlokzatának a  ikája fölé 
állíto   egész alakos k szobrokon érz dik a gyulafehérvári fejedelmi kapukat díszít  
domborm vek hatása, ugyanakkor ezek az alkotások – Diána kivételével – nem tartoz-

71. Diána 72. Herkules
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nak Schuchbauer legjobb m vei 
közé, mert a mester fában könnye-
debben dolgozo  . Szerinte Diána 
megfogalmazása az alak kecsessé-
ge, fájdalmas mosolya és Þ nom arca 
mia   sikerültebb a többinél.286 Az 
istenn  arca valóban kifejez bbnek 
t nik a többi szoboréhoz viszonyít-
va, tes  artása pedig mozgalmassá-
got és játékosságot sugároz: a kont-
raposztban álló alak jobb kezével 
megragadja és felemeli fels  szok-
nyáját, amely ezáltal lágy red kbe 
rendez dik, de a szoknya egyik sar-
kát a melle  e ül  vadászkutya ha-
rapja meg, amely mintha megállíta-
ni készülne a huncut mozdulatot. 
A Diánát ábrázoló szobor kevésbé 
sikerült részletei (az elnagyolt te-
gez, az ujjak természetellenes tartá-
sa) az öt másik szobron is visszakö-
szönnek, utóbbiak azonban statiku-
sabb, merevebb hatásúak. 

A f homlokzat kevésbé látható, 
viszont igen érdekes szobrászati dí-
szeit az emeleti erkélyre nyíló két 
ajtó és két ablak félköríves záródá-
sai fölö   elhelyeze   domborm vek 
képezik. A négy mészk b l fara-
go   domborm  különböz  eszkö-
zöket és a  ribútumokat tartó put-
tók büsztjeit ábrázolja. Balról jobb-
ra haladva, az els  ablak fölö  i 
Þ gura kezében egy fáklyát tart, 
melle  e pedig egy tüzes gránátra 
hasonlító tárgy jelenik meg.287 A két 
középs  ajtó fölö  i pu  ó közül a 
bal oldali egy pikkelyes test  vízi 
lényt (delÞ n?) tart az ölében, mel-
le  e egy rák, valamint két kisebb 
méret , hullámok közt lév  hal áb-73. A f homlokzati erkélyre nyíló jobb oldali ajtó
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rázolása látható, míg a jobb oldalihoz két vadászsólyom tartozik. A jobb széls  ablak 
záradékát díszít , utolsó pu  ó egy b ségszarut, illetve egy kis lapátot fog a kezében. Ezt 
a négy domborm vet feltehet en egy szokatlanabb, a négy alapelemre való szimbolikus 
utalásként értelmezhetjük, vagyis a pu  ók a  ribútumaik alapján a Tüzet (fáklya, gránát), 
a Vizet (delÞ n, rák), a Leveg t (sólymok) és a Földet (b ségszaru és lapát) személyesítik 
meg.288 

Az utcai (nyugati) és a hátsó (keleti) szárny udvarra néz  homlokzatainak négy közép-
s  tengelyében lév  félköríves ablakok szemöldökét szintén kis domborm ves, sárgás 
szín  mészk b l farago   ábrázolások díszítik.289 A körülbelül 20–22 cm magasságú büsz-
tök megmunkálása Þ gyelemre méltó igényességgel történt,290 s bár az id k folyamán sok 
szennyez dés rakódo   rájuk, még mindig nagyon kifejez ek. A nyugati szárny dombor-
m vein a központi Þ gurák mellképe egy hullámvonalas alakú, kartusszer  keretbe van 
foglalva, amelynek két oldalsó vége volutaszer en felcsavarodik, s a keret mezejét pikke-
lyes dekoráció tölti ki. A keret két oldalán tölgyfaágas, plasztikusan kifarago   füzérdí-
szek húzódnak, az ablakok félköríves záródását követ  ívben. Balról jobbra, azaz délr l 
észak fele haladva, az els  büszt egy zárt koronás n i alakot jelenít meg, akinek nyakában 
egy gyöngysor és egy kis kereszt található – Európa ábrázolását fedezhetjük fel benne. A 
következ  büszt egy turbános, gyöngysorral gazdagon ékesíte   n i Þ gurát ábrázol, aki 
Ázsia földrész megszemélyesítése. A harmadik domborm vön megjelen  pufók arcú 

kisÞ ú, aki fején elefántmaszkot visel, 
Afrikát jelképezi. A negyedik büszt egy 
hosszúkás arcú n t ábrázol, aki nyaká-
ban három sor gyöngyöt, fején pedig 
tollas fejdíszt hord, egyértelm en Ame-
rikára utalva. Az ábrázolások a négy 
földrész megjelenítésének korabeli ká-
nonját követik, ahogyan az például 
Cesare Ripa Iconologiájában is megtalál-
ható.291 Készít jük, Anton Schuchbauer 
szobrászm vész minden bizonnyal is-
merte és h en köve  e a beve   ikono-
gráÞ ai kézikönyveket. 

A hátsó, keleti szárny udvarra néz  
középs  négy ablaka fölö   lév  dom-
borm vek szintén allegorikus jelentés-
sel bírnak, a négy évszakot, illetve a rá-
juk utaló mitológiai személyeket (Flora, 
Ceres, Bacchus, Vulcanus vagy Satur-
nus) szimbolizálják.292 A domborm ve-
ket kartusdísz keretezi, amelynek a fel-
s  és az alsó sarkai volutaszer en van-86. A hátsó kapu fölö  i középs  gri  
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nak kialakítva, a kartust oldalról külön-
böz  motívumok határolják. Észak fel l 
kezdve a sort, az els  ábrázoláson egy 
Þ atal n i arc jelenik meg, haját virág-
koszorú ékesíti, két oldalán márciusi 
nárciszok láthatóak –  a Tavasz (vagy 
Flora) megszemélyesítése. A melle  e 
lév  büszt egy gyengéd, nyújto   voná-
sú arcú n t ábrázol, aki kalászból font 
koszorút visel a homlokán, nyakában 
rózsabimbók virulnak, két oldalról pe-
dig néhány gyümölcs és gabonakalá-
szok veszik közre. Ez a domborm  a 
Nyarat és egyben Ceres istenn t ábrá-
zolja. A harmadik alkotás „Bacchinót”, 
a huncut gyermek Bacchust ju  atja 
eszünkbe, hiszen egy pufók arcú gyere-
ket ábrázol, akinek fejét sz l fürtök ko-
ronázzák, nyakában pedig szilvafüzér 
lóg, és különböz  szi gyümölcsök 
(alma, körte, szilva) ölelik körül, az sz 
allegóriáját képezve. A Tél megszemé-
lyesít je egy id s, lefele konyuló bajszú, 
szakállas férÞ , kinek fején nagy prémes kucsma van, nyakát vastag sál vagy gallér 
burkolja be, s az ábrázolás két oldalán megÞ gyelhet  farakásokból lángnyelvek csapnak 
fel.

A hátsó homlokzat szobrászati díszítése valószín leg nélkülözi a mélyebb szimboli-
kát, s az erkélyt tartó három gri  nek csupán heraldikus jelentése van. 293 A kapu két olda-
lán egy-egy szemb l nézetb l ábrázolt, kivételes plaszticitású, egész alakos gri   jelenik 
meg. Az elnyúlt test  mitologikus alakokat hosszú farokkal, félig oroszlán-, félig madár-
tes  el jeleníte  e meg a szobrász, hatalmas szárnyaikat érzékletesen kidolgozva. A gri  ek 
egy-egy groteszk maszkot ábrázoló konzolra támaszkodnak. A kapu félköríves záródása 
fölö   egy kisebb, kitárt szárnyú, csupán derékt l felfele ábrázolt gri   áll, e három Þ gura 
tartja szimbolikusan az íves vonalú erkélyt. 

A szobrászati díszítés komplex programja a négy alapelem, a négy földrész és a négy 
évszak megszemélyesítéseit, valamint négy antik f isten, illetve a jó gonosz fele  i gy -
zelmét szimbolizáló két mitológiai h s megjelenítését foglalja magában. Nagyon valószí-
n , hogy ebben a díszítésben a szabadk m ves gróf Bán  y György sajátos programja 
jelenik meg, amely a világ szimbolikus teljességét jelképezi.294 E szobrászati elemek a ki-
vitelezés, illetve a program szempontjából is egyedülállónak számítanak a kés  barokk 
kori Erdély világi építészetében.

87. Groteszk maszkos konzol a hátsó kapu bal 
oldalán
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TÉRSZERKEZET ÉS BELS  KIALAKÍTÁS

A palota háromszintes, részben alápincéze  , amely fölé a földszint és az emelet 
szintjei emelkednek. A pinceszint szinte teljes egészében a 18. századi állapo-
tot mutatja, azonban a földszinten és az emeleten több ízben is történtek átala-

kítások és elfalazások, amelyek nagyban módosíto  ák a palota eredeti térszerkezetét. 
A két utóbbi szint alaprajzát a szakirodalom eddig csak a Biró József által rajzolt és 1933-
ban közölt földszinti és emeleti alaprajzok295 alapján ismerte, a m vésze  örténészek ezek 
alapján próbálták rekonstruálni és leírni a palota eredeti térszerkezetét. Biró azonban 
nem az általa láto   állapotot, hanem egy elképzelt rekonstrukciót rajzolt le, amely össze-
vetve egy korábbi, hitelesebbnek tekinthet  forrással, sok pontatlanságot és félrevezet  
részletet tartalmaz. Ezért a palota térszerkezetének ismertetésekor arra a három „mérnöki 
felvételre” támaszkodunk, amelyeket Mae   Frigyes épít mérnök készíte   egy 1886-os 
hitbizományi leltár mellékleteként, s a palota pince- és földszinti, valamint emeleti alap-
rajzát ábrázolják.296 Ezek az eddig ismeretlen rajzok tekinthet ek a legrégebbi hiteles fel-
méréseknek, ezért közelebb vihetnek a palota 18. századi térszerkezetének megismerésé-
hez, s t a gazdasági udvar eddig nem ismert alaprajzát is felfedik. Az épület jelenlegi 
térszerkezete az 1960-as és 1970-es években történt restaurálási folyamat eredményeként 
alakult ki. A restaurálási javaslatokat, újabb válaszfalakat és bels  átalakításokat az 1963-
ban készült alaprajzok szemléltetik, amelyeket összevetve az 1886-os rajzokkal, te  en 
érhet ek a 20. században történt fontosabb átalakítások.

Mint már korábban is említe  ük, a palota egy elnyújto  , majdnem szabályos téglalap 
alaprajzú szalagtelekre épült, amely a F tér keleti utcafrontja és a Tivoli (jelenlegi Bolyai) 
utca frontja közö   húzódo  . Az összesen 4717 m² alapterület  telekb l a F tér fel li els  
rész, ahol a palota áll, 3045 m²-t foglal el, míg a Tivoli uta fel li gazdasági udvar területe 
1672 m² volt.297 Néhány 19. századi leltár alapján tudjuk, hogy a gazdasági udvaron ko-
csiszín (számos pompás hintóval és kocsival), nagy istálló (valószín leg tizenhat lóra), 
gabonás, a gabonás fele   szénatartó hiú (padlás), süt ház és a számtartó lakása voltak. 
Az 1886-os földszinti alaprajzból viszont az is leolvasható, hogy a palotához hasonlóan, 
a hátsó rész is egy zárt tömböt alkoto  , a gazdasági épületek három épületszárnyba szer-
vez dtek, amelyek egy négyszög , 27 × 30 méteres terület  bels  udvart fogtak körül. 
A Tivoli utca fel li bejárat a keleti épületszárny széles középtengelyében volt, ennek két 
oldalán egy-egy keskenyebb, csehsüveg-boltozatos helyiség állt, a két szélen pedig két 
nagy méret  épületrész, amelyek terét négy, illetve két pillér tagolta boltszakaszokra, s e 
szakaszokat csehsüvegboltozat fedte. Valószín leg e két utóbbi helyiségben lehete   az 
istálló és a kocsiszín. A kevésbé reprezentatív gazdasági funkciójú terek az udvart hatá-
roló északi és déli szárnyban sorakoztak. A 20. század elején ezeket az épületeket lebon-
to  ák, felépítve helyükre a ma is álló bérházat. A bontástól egyedül egy kis ház menekült 
meg, k b l farago   ajtó- és ablakkerete a palota hasonló készületeivel egyid s.
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A földszinti terek egykori 
funkcióját egy 1822-es lel-
tár sorolja fel, azonban 
ezeket nem sikerült pon-
tosan azonosítani. A F -
térre néz  helyiségekben 
egészen biztosan üzletek 
voltak, majd az észak fel -
li három helyiségben (1.) 
az 1880-as évekt l kezdve 
kávéház m ködö  . A pa-
lota konyhája már a kez-
detekt l a melléklépcs -
háztól (2.) keletre es  he-
lyiségben (3.) volt, melle  e 
a szakácsok és tisztek 
ebédl je és szobái. A hát-
só, gazdasági udvaron ko-
csiszín és istálló (4., 5.) is 
állt, az egyetlen fennma-
radt épület (6.) eredeti 
rendeltetését nem ismer-
jük.

88. A földszint felmérési 
rajza (1886)
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A f épület téralakítása szabályos és könnyen átlátható: a négy épületszárny egy négy-
zetes alaprajzú udvart zár körül, amelyet a földszinten árkádos folyosó, az emeleten osz-
lopos loggia határol. Az egymással szemben lév  utcai (nyugati) és hátsó (keleti) épület-
szárny hosszúsága 47 méter, míg a mélységük körülbelül 19 méter, ebb l a bels  udvart 
körülölel  loggia szélessége két és fél méter. E két szárnyban a helyiségek két teremsorba 
rendez dnek, a szobák egymásból nyílnak, de a két traktus közö   is van átjárás. A palota 
északi és déli mellékszárnyainak teljes hossza nagyjából 66 méter, ezek a szárnyak vi-
szont keskenyebbek, ugyanis szélességük mintegy 11 méter (amelyb l két és fél métert 
az árkádos folyosó tesz ki), így a bennük lév  helyiségek egy traktusba sorolódnak. Ez az 
elrendezés érvényes a földszintre és az emeletre is, azonban miel   rátérnénk e szintek 
b vebb leírására, el ször a pincerendszert kell bemutatnunk. 

Végig a palota nyugati szárnya ala  , illetve az északi és déli épületszárnyak egy kis 
része alá kinyúlva, egy összefügg  pincerendszer húzódik. Ez a 18. században épült pa-
lotát megel z  régi (feltehet en középkori) polgárházak alagsorát foglalja magában, és 
több különböz  építési fázis eredménye. A pince jelenleg csupán a déli szárny földszint-
jén található lejáraton közelíthet  meg, de egykor az északi szárnyban is lehete   lejárat 
(amint arra az egykori lépcs k maradványai utalnak), valamint több ajtó is vezete   a f -
homlokzat el   kialakíto   lépcs s terasz ala  i folyosóra, amely a két végében építe   

89. A hátsó udvar egyetlen fennmaradt eredeti épülete
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gádorból volt elérhet . Jelenleg az utóbbi 
részek nem bejárhatóak, de a hozzájuk ve-
zet , farago   kövekb l kialakíto   félkör-
íves ajtókeretek a mai napig a helyükön 
vannak. A palota délnyugati sarka ala   ki-
sebb, egymásból nyíló, dongaboltozatos 
pincehelyiségek sorakoznak, míg az észak-
nyugati sarkon egy hatalmas, több mint 
160 m² alapterület  terem van, amelyet 
masszív pillérek tagolnak. E  l délre egy 
kevéssel kisebb, téglalap alaprajzú terem 
húzódik, egyik ajtajának k keretén egy 
második világháború idejéb l származó 
„Vészátjáróhoz” felirat olvasható. A labi-
rintusszer  pincerendszer a palota egyik 
alig ismert, de rendkívül izgalmas része, 
ahol a több évszázados kövek és téglákból 
formált pillérek és boltozatok ny gözik le 
a látogatókat. A palota hátsó (keleti) szár-
nyának középrésze ala   szintén található 
pince, ez azonban nem annyira régi, az 
épüle  el egy id ben készült, tehát 1774–
1784 közö  . A szárnyat keresztülszel  ka-
pualjból jobbra és balra nyílik a két kisebb 

90. A pince 
északi sarka

91. Részlet a pincéb l
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pince, amelyek szimmetrikusan vannak kialakítva: a meredek lépcs  egy sz k folyosóba 
torkollik, onnan mindkét irányba egy-egy helyiség nyílik, amelyeket tégla csehsüveg-
boltozat fed. 

A földszinten a fontosabb tereket a nyugati, utca fel li épületszárnyban, illetve a hátsó, 
keleti szárnyban alakíto  ák ki. A nyugati szárnyat középen egy háromhajós rendszer  
kapualj szeli át, amely az erdélyi kés  barokk építészet egyik legkellemesebb hatású tere. 
Az impozáns kapualj bels  terét két pillérsor három hosszanti szakaszra tagolja, s a négy-
zetes alaprajzú, igényesen farago   pillérekre gyönyör  hatású csehsüvegboltozat tá-
maszkodik. A középs  tengely egy széles kocsiáthajtó, amely a F térr l egyenesen a pa-
lota bels  udvarára vezet. E tengelyhez két keskenyebb széls  tengely kapcsolódik, ezek-
ben a földszint megemelt járószintjeire vezet  lépcs sor található. A kapualj északkeleti 
sarkában alakíto  ák ki az emeletre vezet , háromkarú f lépcs házat. A lépcs ház két 
földszintr l induló szakasza egy széles pihen ben találkozik, innen egy újabb lépcs  ve-
zet fel az emeleti díszbejárathoz, ahonnan a legfontosabb szalonok el csarnoka nyílt. 
A kapualjtól jobbra és balra az utca fel li traktusban három-három terem található, ame-
lyek egymásból nyílnak, csehsüvegboltozataikat a 20. századi felújításkor nyerték el. 

92. A nagy kapualj a f lépcs ház fel l, há  érben a befalazo   ajtó
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93. A palota földszinti alaprajza az 1963-as restaurálás során megvalósuló állapotban
Kék színnel jelölve az új válaszfalak, illetve a bels  udvar kialakítása.
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A nyugati szárny délnyugati sarkában, az udvarra néz  traktusban az 1886-os felmé-
rési rajz szerint három kisebb helyiség volt, közülük az egyik a kapualjból nyílo  . Jelen-
leg ez az ajtó el van falazva, s a három termet az 1960-as években egy nagy összefügg  
kiállítási térré alakíto  ák át, amelyet két pillér tagol, és Þ ókos dongaboltozat fed. 

A földszinten maradva, az északi és déli mellékszárnyban lév  szobák kisebb méret -
ek, némelyek egyenesen az árkádos, csehsüveg-boltozatos folyosóról nyílnak. E helyisé-
geket elválasztó falakat többször átalakíto  ák, az ablak- és ajtókeretek nagy részét is a 20. 
században faragták újra. A hátsó, keleti szárny helyiségei két traktusba rendez dnek, a 
szárnyat középen egy keskeny, Þ ókos dongaboltozatú kapualj keresztezi, amelyb l két-
két ajtó nyílik a jobbra és balra elhelyezked  helyiségekbe. Szintén a kapualjban található 
a két szegmensíves, k b l farago   keretezés  pinceajtó. Az északkeleti épületrészben 
lév  helyiségek közö  i válaszfalakat átalakíto  ák, így ez a rész nem rzi az eredeti tér-
szerkezetet. Ezzel szemben a délkeleti tércsoport elrendezése már az 1886-os felmérésen 
is a mai állapo  al azonos volt: az udvar fel li bejárat a legnagyobb helyiségbe, az egyko-
ri konyhába vezete  , amelyhez három kisebb helyiség kapcsolódo  , majd a konyhától 

94. Az emeletre vezet  f bejárat
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95. A palota emeleti alaprajza az 1963-as restaurálás során javasolt állapotban
Kék színnel jelölve az új válaszfalak és javasolt átalakítások.
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balra négy kisebb méret , páronként egymás-
ba nyíló szoba volt. E tércsoportban ma is több 
eredeti, Bán  y-címerrel díszíte   k  ajtókeret 
található, és valószín leg a szobák Þ ókos don-
gaboltozata is eredeti. A konyhától délre, a 
déli és a keleti épületszárnyak találkozásában 
van kialakítva a palota melléklépcs háza, 
amelyen egykor a személyzet és a bérl k köz-
lekedtek. E lépcs ház fölö   az emeleten a pad-
lásfeljáró található. 

Az emeleti alaprajz els sorban abban kü-
lönbözik a földszintit l, hogy a két kapualj he-
lyén i   díszes nagy termek vannak, és a két 
mellékszárny helyiségei enÞ ladeszer en egy-
másba nyílnak, szépen vezetve a tekintetet. Ez 
a vizuális tengely egykor a nyugati és a keleti 
szárnyban lév , két traktusba sorolt termek 
közö   is fennállt, azonban az 1960-as évekbeli 
munkálatok során új válaszfalakat húztak fel, 
amelyek megszünte  ék a f  szárny udvar fe-
l li traktusának, illetve a hátsó szárny keleti 
traktusának ezt a jellegét. Szintén abban az 
id szakban készült el a melléklépcs ház fölö   
átvezet  hídszer  folyosó, és akkor alakíto  ák 
át a gazdasági udvarra néz  erkélyt magában 
foglaló nagytermet. Az emeleti helyiségeket 

lapos tükörboltozat vagy síkmennyezet fedi, és néhány teremben egyszer , 19. század 
végi stukkóproÞ lok díszítik a mennyezetet.298

Egykor az épí  et  Bán  y család el kel  lakosztályait a F tér fel li, nyugati szárny 
emeletén rendezték be, ahol a termek a f homlokzati erkélyt magában foglaló díszterem 
köré szervez dnek. E helyiségeknek volt a legigényesebb bels építészeti kialakítása, s az 
ehhez tartozó kiváló asztalosmunkák és egyes termek mennyezeti stukkódíszei napjain-
kig fennmaradtak. Az utcára összesen öt terem néz, amelyek egy tengelyre vannak fel-
f zve. Amint a 19. századi leltárokból majd látni fogjuk, ezek voltak a társasági élet leg-
fontosabb színterei, így a fény zés igényével alakíto  ák ki ket. A legnagyobb méret  az 
északnyugati sarokszoba, amely négy ablakkal néz a F térre. Az ablakokat gyönyör , 
fehér szín  és aranyozo   faburkolat keretezi, amelyhez szervesen illeszkednek az abla-
kok fölö  i, kagylódísz formájú lune  ák és az ablakok spale  ái, valamint a nyílások közé 
beépíte  , félköríves lezárású velencei tükrök. A terem északkeleti sarkában egy hatalmas 
szegmensíves nyílás található, amelyr l nem tudjuk, hogy mire szolgált, hiszen a félkör-
íves, kagylómintás kályhafülke az átellenben lév  sarokban áll. Egy 1929-es fényképen 

96. EnÞ lade az északi szárny emeletén
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97. Az egykori ebédl  (az északnyugati szoba) ablakai

98. A Bán  y Dénes és Blomberg Karolina esküv jét ünnepl k a palota egykori ebédl jében (1929)
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99. Az erkélyes díszterem részlete

100. Pillanatfelvétel az erkélyes díszteremben (talán 1920-as évek)
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101. Az erkélyes teremt l délre lév  szobák 102. Az ugyaninnen keletre nyíló terem

103. Eredeti 
kandallószáj 
az északi 
szárnyban
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látszik, hogy e helyiség síkmennyezetét gazdag növényi dekorációjú stukkóproÞ lok dí-
szíte  ék, amelyek mára már elt ntek. Biró József megállapítása szerint e gazdag stukkó-
díszítés stílusa Ferenc József 1887-ben történt látogatásának idejére vallo  .299

Dél fele haladva, a nagy sarokszoba melle   egy kis el szoba van, ennek két ablakát az 
el z  teremben láto  hoz hasonló falburkolat és asztalosmunka díszíti. A mennyezet 
stukkóproÞ lja tojássoros mintájú, a terem északkeleti sarkában egy kagylómintás kályha-
fülke található. Innen nyílik az a díszterem, amely két ajtóval és két ablakkal a f homlok-
zati erkélyre néz. A nyílások közö  i falburkolat nagyon hasonlít a másik nagyteremben 
lév höz, de i   a tükrök egyenes záródásúak, fölö  ük egy-egy koszorú formájú dísz lát-
ható. A szoba északkeleti sarkában lév  kályhafülke félköríves záródását kagylódíszsze-
r en alakíto  ák ki, és egy archív felvételen az is látható, hogy egy klasszicista stílusú 
csempekályha állt benne. A terem négy ajtajának rokokó stílusú, supraportás kereteit az 
orommez ben olasz koszorút formázó, szalaggal körülfont díszek vagy csokros szalag-
dísz ékesítik. A mennyezetet egyszer  proÞ lú, helyenként virágbimbókkal díszíte   stuk-
kósáv keretezi. Ebb l az erkélyes teremb l dél fele haladva, két másik elegáns falburko-
latokkal és supraportás ajtókkal felszerelt terem következik, amelyeknek három-három 
ablaka néz a F térre. Az erkélyes teremt l keletre az udvar fel li traktusban lév  legna-
gyobb szoba nyílik, amelynek három félköríves záródású ablaka a bels  udvar fele néz. 
Az ablakok körüli falburkolat formája megegyezik az erkélyes nagyteremben lév  aszta-
losmunkáéval, azonban i   egységesen fehér szín re van lefestve. A terem egykor el kel  
szerepet tölthete   be, ugyanis ablakai fölö   találhatóak a földrészeket megjelenít  dom-
borm vek (kívül a folyosón), valamint tükörboltozatát a sarkakon roze  ával ékesíte  , 
növényi díszes stukkó keretezi, s a csillár körüli felület is rokokó stukkódíszítést nyert.

A többi emeleti terem bels  kialakítása nem annyira jelent s, falburkolatok nem talál-
hatóak bennük, és az ajtók is egyszer ek. Egyes szobákban még találhatunk kagylómin-
tás kályhafülkéket, és az északi szárny egyik termében egy farago   k keretes kandalló-
szájat, de a palotában lév , a leírások szerint pompás, barokk stílusú kályhákat mind el-
távolíto  ák, miután az 1960-as években beveze  ék az épületbe a központi f tést. A 
palota egykori berendezése nyomtalanul elt nt, ezért csupán néhány 19. századi leltár és 
archív felvétel alapján képzelhetjük el a régmúlt id k f úri lakásbels it. 
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TÉRHASZNÁLAT A KORABELI FORRÁSOK TÜKRÉBEN

A palota helyiségeinek rendeltetésér l már az építkezés idejéb l származó leve-
lekb l is nyerhetünk némi információt. Az épület befejezése el  , 1784 szén 
Márgai Ferenc jószágfelügyel  például arról írt Bán  y Györgynek, hogy „az 

alsó rend oldal házok”, azaz az oldalszárnyak földszintjén lév  helyiségek már mind ki 
voltak adva bérbe. A hátulsó traktusban az „Archivum” (a családi levéltár, esetleg Bán  y 
hivatalviseléséhez kapcsolódó iratok számára berendeze   helyiség) volt, melle  e egy bi-
zonyos Burján úrnak, illetve Márgainak volt a szállása. Ugyanabban a szárnyban, való-
szín leg a földszinten, két szobát a „Czukker Pakker” (cukrász), egyet pedig a bonchidai 
vadász özvegye bírt, több másik helyiség ekkor még üresen állt.300 1785-ben az oldalszár-
nyak emeletén lév  helyiségeket is tervezték bérbe adni,301 azt azonban nem tudjuk, hogy 
erre végül sor került-e az épí  et  életében. A palota egyes helyiségeinek funkciójáról 
azonban sokkal többet elárulnak azok a 19. századi leltárak és leírások, amelyek egyrészt 
az épí  et  halála után készültek, másrészt pedig az 1880-as években használt díszterme-
ket írják le. Különösen fontos közülük az az inventárium, amely rögzíti a Bán  y György 
gróf halála körüli id ben tapasztalt állapotokat, és megadja a helyiségek elnevezését, 
felsorolva a bennük talált fény z  berendezést és használati tárgyakat. A továbbiakban 
bemutatjuk ezeket az újonnan felfedeze   leltárakat és leírásokat, kísérletet téve a bennük 
szerepl  helyiségek pontos azonosítására. 

AZ 1822-ES INVENTÁRIUM

Gróf Bán  y György (1747–1822) valamikor 1790 körül költözhete   be családjával a 
kolozsvári palotába. Jósika Miklós o  jártakor az épület „szobái ó divat szerént vörös selyem-
damasz  al, erdélyiesen kamukával, voltak kárpitozva, melyeket fehér és aranylécek keríte  ek. Bú-
torzata, csillárai, velencei tükrei, nagymérv  családi képei összhangzásban valának a díszes falkár-
pitokkal.”302 A gubernátor által összegy jtö   bútorokról, valamint a palota helyiségeinek 
funkcióiról a legteljesebben egy feltehet en 1822-ben, az épí  et  halála után készült in-
ventárium tájékoztat, amelyb l képet nyerünk az emeleti, utcára néz  lakosztály rendel-
tetésér l és a berendezés egykori gazdagságáról is.303 Az inventárium alapos részletes-
séggel sorjázza a különböz  termekben és szobákban talált bútorokat, eszközöket (ev -
eszközök, edények, használati tárgyak stb.) és dísztárgyakat, s t még a szekérszínben 
lév  kocsikat és hintókat is számba veszi. Az ízes nyelvezet , érzékletes leírásokban gaz-
dag forrás bizonyára méltán tart számot az olvasók érdekl désére, ezért mellékletben 
közöljük átírását, e helyen csupán összefoglaljuk a fontosabb helyiségek elnevezésére és 
alapvet  bútorzatára vonatkozó információkat. Ebb l is érzékelhet  a gubernátor díszes 
környezete, de fontos megjegyezni, hogy az inventáriumban szerepl  bútorokat és tár-
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gyakat szinte mind elárverezték az 
épí  et  halála után, amint az kiderül 
egy másik korabeli forrásból304 – ezért 
a kés bbi leltárok már teljesen más ál-
lapotot rögzíte  ek. 

Nem ismerjük a leltározók haladási 
irányát, azonban a helyiségek elneve-
zéséb l következtethetünk arra, hogy 
az 1822-es inventárium felvétele során 
el ször az emeleti díszes helyiségeket 
majd a magánlakosztályokat ve  ék 
sorra, utánuk következtek a földszinti 
szobák. Néhány helyiséget teljes bizo-
nyossággal azonosítani tudunk a pa-
lota alaprajzán, de a többiek esetében 
csak találgatni lehet, hiszen nem biz-
tos, hogy a leltározók sorrendben ír-
ták le az egymás melle  i termeket. Az 
összeírás az oratórium (magánkápol-
na, kis imaterem) eszközeinek felsoro-
lásával indít, amelyek közö   ébenfa 

105. Az erkélyes terem F térre néz  ajtói és ablakai

104. Az egykori ebédl  részlete
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106. Mae   Frigyes: A palota emeletének felmérési rajza (1886)

A termek egykori funkcióinak rekonstrukciója a vélhet en 1822 nyarán írt inventárium, vala-
mint az 1822 szeptemberében készült felosztási tervezet (d lt bet vel szedve) alapján, a bizony-
talan azonosítást kérd jelekkel jelöltük: 1. Palota – ebédl  palota, 2. Utca fel li el szoba – kis palo-
ta, 3. Altán szoba – Altán szoba, 4. Nappali szoba (?) – Veres spalléros szoba (?), 5. Biliárdszoba (?) 
– Szegelet nagy szoba, 6. Legények el szobája (?) – Forzimmer, 7. Kammerdiener szobája (?) – 
Kammerdieneri szoba (?), 8. Zöld szoba (?) – Zöld szoba (?), 9. Hálószoba (?) – Hálószoba (?), 11. 
Cabinet (?) – Kabinét (?), 12. Grófné szobája, 13. Grófné szobája – grófné hálószobája (?), 14. Jungfer 
szobája (?), 15. Thurnné szobája (?), 16. Jobbra béjáró nagyszoba, 17. Szegelet szoba, 18. Forzimmerrel 
szemben lév  szoba, 19. Kabinét, 20. Hátulsó nagy palota, 22. Nagy szoba, 23. Szegelet szoba, 24. E  l 
balfelé es  szoba, 25. Forzimmer, 26. Els  udvarra szolgáló ablakú szoba, 27. II. Forzimmer (?), 28. Volt 
Kancellária (?), 29. Grádicstól jobbra es  forzimmer, 30. György gróf szobája (?) – Bels  szoba, 31. 
György gróf küls  szobája (?) – Forzimmer, 32. Gróf József szobája (?) – Quarderob melle  i szoba 
(?), 33. Garderób (?) – Quarderob (?), 34. Tafeldekkerei (?) – Creden   (?)
A F térre néz  öt szoba egykori funkciói az 1886-os hitbizományi leltár alapján, illetve Ferenc 
József király 1887-ben (d lt bet vel szedve), valamint 1895-ben (aláhúzva) te   látogatásáról szó-
ló leírásokban: 1. Ebédl  – Ebédl  – Ebédl , 2. Kis nappali – Audencia terem – Kisterem, 3. Nagy 
nappali – Elfogadó terem – Erkélyes szoba, 4. FérÞ  szoba (?) – Király dolgozószobája (?) – Király 
dolgozószobája, 5. Hálószoba (?) – Király hálószobája (?) – Toale  szoba (?)
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keresztre feszíte   10 colos (25,4 centiméteres) ezüstfeszület, gyertyatartók, kelyhek, Szent 
József-szentségtartó, kasztenforma Þ ókos márványoltár, misekönyvek és miseruhák sze-
repeltek. A helyiséget nem sikerült azonosítani a palota alaprajzán, de azt tudjuk, hogy a 
következ kben az emeleten lév  lakosztály helyiségeit írták össze, az utcára néz  szárny-
ból indulva.

A F térre néz , az épület északnyugati sarkán lév  nagy méret  emeleti terem, a pa-
lota négy ablaka közö   három nagy méret , farámába foglalt tükör volt, amelyek a mai 
napig láthatóak. A szobát két aranyozo  , urnákkal ékesíte   metsze   kristály „luszter” 
(csillár) világíto  a meg, a kályha el   többszín , virágos olaszfal állt. A helyiséget vélhe-
t en a nagyobb fogadások alkalmával használták, erre utal a 36 darab zöld b rrel borí-
to  , vörös szín  bükkfa szék jelenléte, amelyek melle   két b rrel bevont tiszafa kártya-
asztal, egy muzsikáló ingaóra és két, az ablakok elé helyeze   fekete márványasztalka 
volt még a szobában. A következ  helyiségben, az utca fel l való el szobában, vagyis az 
el z  teremt l délre lév  kisebb szobában egy nagy üvegcsillár függö  , a kályha el   
egy vörös olaszfal húzódo  . A szoba berendezését három kis méret  szekreter és a hoz-
zájuk tartozó, cseresznyefából és mahagónifából készült játszóasztalok, valamint egy 
muzsikáló asztali óra alko  ák. Az altán szobaként emlegete   helyiség annak a díszes 
teremnek felel meg, amelyikb l a F térre néz  erkély nyílik. Az ablakok közö  i falme-
z kben tükrökkel díszíte   termet egykor egy 12 aranyozo   karú, metsze   kristályból 
lév  nagy csillár világíto  a meg. Az alapvet  berendezési tárgyak egy virágos, piros at-
lasszal bevont bükkfa kanapé, a hozzá való három töltö   karosszék, tizenhét egyes szék 
és egy zsámoly voltak. Melle  ük kisebb asztalok, szekreter és egy virágos, vörös da-
maszt olaszfal is helyet kaptak ebben a teremben, ahol a pompás óragy jteménnyel ren-
delkez  Bán  y György egy mahagónitokban lév , fuvolás muzsikáló nagy órát, illetve 
egy diófa tokban lév , „Val  eres musikalis” nagy ingaórát helyeze   el.

A nappali szoba ablakai közö   két tükör volt, ez a helyiség vélhet en az erkélyes szo-
bától délre lév , F térre néz  szobának felelt meg. A szobát egy nyolc rézköp j  nagy 
üvegcsillár világíto  a meg. A berendezéséhez egy virágos vörös damasz  al boríto   ka-
napé és a hozzá tartozó két nagy karosszék s tizenegy egyes szék tartozo  , ezek melle   
két fekete márványasztal, két aranyozo   kínai kaszten, egy kártyaasztal és a kályha elé 
helyeze   virágos, vörös atlasz olaszfal is helyet kapo   a szobában. A nappali egyik ékes-
sége a „néhai gróf Bán  y Dénes” (vélhet en a palotát épí  et  Bán  y György édesapja) 
életnagyságú, aranyozo   rámájú portréja volt, amely „arany paszomántos kék magyar kön-
tösben” ábrázolta modelljét. Elképzelhet , hogy ez a festmény azonos a jelenleg a Magyar 
Nemzeti Múzeumban rzö  , Martin von Meytens (1695–1770) bécsi udvari fest  által 
készíte   reprezentatív, egész alakos portréval, amely a leltárban említe   öltözetben ábrá-
zolja gróf Bán  y Dénes (1723–1780) f lovászmestert, a há  érben a bonchidai kastély ide-
alizált képével.305

Az eddig felsorolt helyiségek els sorban a reprezentációt szolgálták, bennük zajlo  ak 
a társasági események, ugyanakkor a sz kebb kör  családi élet (étkezés, szórakozás, 
nappali találkozási hely) színtereiként is m ködtek. E többes funkciót ellátó termek sorá-
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ba illeszkede   a biliárdszoba is, amelyet a férÞ ak és a n k egyaránt használtak, amint 
utal erre a külön férÞ ak és n k számára készíte   dákók felsorolása is. Ebben a szobában 
szintén két nagy méret , három-három táblából álló és réz gyertyatartókkal felszerelt 
tükör állt az ablakok közö  , aminek alapján elképzelhet , hogy a biliárdszoba a délnyu-
gati sarokszobában volt kialakítva. F  berendezési eleme a k risfa lábú, tiszafával furné-
rozo   biliárdasztal volt, melle  e helyet kapo   még egy lakkozo   kínai kaszten, két már-
ványasztal és egy nyolcnapos fali üt óra. Ebben a szobában függö   I. Ferenc császár i  ú-
kori mellképe, amely magyar ruhába öltözve ábrázolta az uralkodót. A helyiség 
megvilágítására több különleges formájú gyertyatartó szolgált, amelyeket a leltár érzék-
letesen ír le. 

A sorra következ  helyiségek elnevezésük alapján már a férÞ  lakosztályhoz tartoztak. 
A legények el szobájában egy-egy feny fa asztalt és festetlen padot, valamint egy öt-
szöglet , csigás éjjeli lámpást említ az inventárium. A kammerdienerek (komornyikok) 
szobájában két régi, rossz b rös szék, egy rossz vörös kanapé, mosdótállal és kannával 
elláto   toale  asztal, egy tölgyfa kaszten, két feny fa kis asztal, egy hármas lábú magas 
rekamié és egy régimódi kis f részes falióra voltak. E szoba után az inventáriumban egy 
három helyiségb l álló tércsoport következik, amely egy zöld szobát, hálószobát és egy 
cabinet nev  dolgozószobát foglalta magában. Mivel a leltár nem te   különbséget a bú-
torok listázása során, nem sikerült pontosan beazonosítani ezeket a helyiségeket, ame-
lyek az épí  et  gróf lakosztályát alko  ák, de úgy t nik, hogy a Cabinet a biliárdszoba 
melle  , a nyugati és a déli épületszárny találkozásánál állt, ugyanis a kés bbiekben szó 
esik a cabinetb l a grófn  szobájába átvezet  gangról (egy sz k folyosó, amely ma is lát-
ható az egyik szoba mögö  ). A többi, eddig leírt szoba vélhet en a nyugati szárny udvar 
fel li traktusában helyezkede   el. A zöld szoba valószín leg a benne lév  ül bútor-gar-
nitúra, a „kemence elé való olaszfal” és az ajtó el   lév  faellenz  színér l kapta a nevét, a 
berendezési tárgyak alapján nappali szalonként használha  a a gróf. A bútorok nagy ré-
sze mahagónifából készült: a virágos zöld damasz  al boríto  , párnás dívány és hasonló 
kanapé, két karosszék és 12 náddal befont ülés  egyes szék, ezeken kívül egy aranyozo   
záros szekreter, egy hétÞ ókos, b rrel boríto   írólapos íróasztal, és egy triktrák (az ostáb-
lához hasonló játék) asztalka. A szobában volt még egy négy tükrös ajtajú, záros könyves 
almárium (könyvszekrény), egy négyÞ ókos író kaszten, és az ablakok közö   két fekete 
márvány táblás kaszten. A helyiségben két, három táblából álló nagy tükör állt, vélhet -
en az ablakok közö  , a termet egy tizenkét karos nagy üvegcsillár világíto  a be. A leltár 
részletesen felsorolta a szobában lév  urnákat, poharakat, szobrocskákat is. A háló szoba 
központi eleme egy zöld damaszt szuperlátos, mahagóniból készült ágy volt, mahagóni-
ból készült, háromÞ ókos toale  asztal, kisebb asztalkák és egy kanapé is tartoztak hozzá. 
Valószín leg ebben a szobában volt az ablak közé alkalmazo  , három táblából álló tükör. 
A leltár említe   egy falban lév  kis árnyékszéket, valamint több különleges és érdekes 
órát, továbbá egy Krisztus-mellképet és öt portrét is. Utóbbiak közül „gro   Eszterháziné 
asszony” mellképe feltehet en a gubernátor testvérét, Eszterházy Jánosné születe   Bán  y 
Ágnest (1754–1831); a „Gro   Eszterházi Josefa kisasszonynak” képe pedig ennek leányát, 
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Eszterházy Jozefát (1787–1866) ábrázolta. „Gro   B. Feren  né asszony” mellképe talán 
Henckel Josephát (1789–1824), a gubernátor Ferenc nev  Þ ának feleségét, míg „Contesse 
Mathildénak kitsin korában való képe” bizonyára az el z  személy 1821-ben Þ atalon elhunyt 
lányát, gróf Bán  y Mathildét örökíte  e meg. Egy „kisded ovális portré” a néhai grófnét, 
azaz Bán  y György kormányzó feleségét, Palm Josephát (1754–1814) ábrázolta, a hato-
dik festmény pedig „Doctor Quarin”306 fekete portréja volt. A képek talán a gróf hálószo-
bájában, esetleg a dolgozószobájában függtek. Utóbbi helyiség, a cabinet több elegáns, 
mahagóniból készült íróasztallal, írást tartó polcokkal, almáriumokkal és szekrénykék-
kel volt berendezve. A leltár részletesen bemutatja a különböz  órákat, gyertyatartókat, 
illetve az írókészleteket is, de érdekes a kankós pálcák (sétabotok), valamint a beteg em-
bernek való, állítható hátú és lépcs j  karosszék leírása is. Ezek melle   újabb festmé-
nyekre és portrékra történik utalás, például „gróf Györgyöt kapitány korában” ábrázoló 
ovális képre, amelynek modellje gr. Bán  y György (1775–1831) tábornok, a gubernátor 
Þ a lehete  . 

A továbbiakban az inventárium á  ér a néhai grófné szobájában talált bútorok és tár-
gyak felsorolására, amelyek alapján levonhatjuk a következtetést, hogy valójában legke-
vesebb két szoba tartozo   a grófné lakosztályához, hiszen két különböz  ül bútor-garni-
túra és két kályha is szerepel a leltárban. A számba ve   bútorok tükrében valószín leg az 

107. Az egykori grófn i lakosztály mögö   húzódó folyosó ajtaja
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egyik helyiség hálószobaként funkcionált, míg a másik inkább nappali szoba (írásra, tár-
sasjátékozásra, vendégfogadásra való bútorokkal) lehete  . A grófné lakosztályában is 
többnyire mahagónifából készült bútorok voltak: könyvesszekrény, kaszten, asztalkák, 
éjjeliszekrény, toale  asztal. Ezeken kívül két egymás mellé helyeze  , oroszlánlábú diófa 
ágy, egy kis imádkozóoltár, valamint egy három táblából álló, ablakok közé helyeze   
tükör voltak a fontosabb berendezési tárgyak. Az egyik ül garnitúra egy fehérre feste  , 
vörös damasz  al bevont bükkfa kanapéból, a hozzá való két zsámolyból és hat kerek 
hátú karosszékb l állt, míg a másik mahagónifából készült, sárga szín  kanapét, egy 
zsámolyszéket és hat egyes széket foglalt magában. A grófné egyik szobája mögö   húzó-
do   a már említe   gang (sz k folyosó), amely átjárást biztosíto   a gróf kabinetjébe. En-
nek alapján azonosíthatjuk, hogy a grófn  lakosztálya a déli szárny nyugat fel li szobái-
ban kapo   helyet, s a leltárban következ  n i szobák valószín leg ennek folytatásában 
lehe  ek. A jungfer307 szobáját már kevésbé értékes fából (bükkfa, feny fa, diófa) készült 
bútorokkal rendezték be, amelyek közö   volt almárium, több kaszten, varróasztal és kár-
tyaasztal, egy ágy, néhány szék és egy aranyos rámájú tájkép is. A következ  n i szoba, 
a gróf Thurnné asszonyé, ebben szinte csak elegáns asztalkák, valamint egy cseresznyefa, 
vörös damasz  al bevont kanapé és a hozzá tartozó öt szék volt, tehát a nappali tartózko-
dást szolgálta. Ez a grófné Jozefa (1778–1861) nev  lányának, gróf Thurn Rajmund fele-
ségének volt fenntartva, akit érkezésekor egy zöld b rrel bevont „frizírozó szék”, azaz 
frizurakészít  szék is várt. A gouvernante, azaz a nevel n  szobája egy kasztennel, kis 
asztalkákkal, egy ággyal, két kisebb kanapéval és székekkel volt berendezve, ezek nagy-
részt tiszafából és cseresznyefából készültek. A n i szárnyhoz tartozo   még a frajok szo-
bája is, amely visszafogo   berendezése (almárium, pohárszék, három asztal, négy szék 
és két olaszfal) alapján talán a szobaleányok nappali tartózkodási helye lehete  . 

A n knek szánt helyiségek leírása után gróf Dénes nagysága szobái következtek, 
amelyek valószín leg a hátsó udvari szárnyban kaptak helyet, amennyiben a leltározók 
az óramutató járásával ellentétes irányban és egymás után járták be a palota emeleti szo-
báit. A nagyszámú bútordarab és tárgy alapján Bán  y Dénesnek (1780–1854), a guberná-
tor Þ ának legkevesebb két szoba volt fenntartva, amelyekben el kel , tiszafából, cseresz-
nyefából, mahagóniból készült bútorok álltak. A többféle asztalka melle   egy szuperlá-
tos ágy és hozzá való, török mogyorófából készült Þ ókos almárium, íróasztal, toa le  asztal, 
aranyozo   rámájú tükrök, köntöstartó almárium (ruhaszekrény), aranyozo   cifra csillár, 
két bükkfa ágy, többféle olaszfal is helyet kapo   e lakosztályban. Az egyik ül garnitúrát 
egy cseresznyefából készült, nankingszöve  el bevont kanapé és a hozzá tartozó hat szék, 
a másikat pedig egy diófával furnérozo  , kartonszöve  el boríto   kanapé, két hasonló 
karosszék és 12 egyes szék alko  a. Dénes lakosztályában két olajfestmény, Mária Terézia 
és II. József császár aranyozo   rámájú portréja függö  . A Cancellaria Vor zimmereiban (a 
Kancellária el szobáiban) kaszten, ágy és két olaszfal volt, e helyiség bizonyára a hátsó, 
keleti szárnyban kapo   helyet. 

 Az inventáriumban ezután a palotát épí  et  gróf Þ ainak fenntarto   szobák ismerteté-
se következe  : el ször gróf György nagysága szobája, majd ennek küls  szobája, és 
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végül gróf József nagysága szobája került sorra. Bán  y György (1775–1831) szobájában 
többek közö   egy cseresznyefa íróasztal, egy tölgyfa ágy és mellé diófa asztalka, náddal 
befont, szürke csíkos szövet  kanapé és hat hozzá járó szék kapo   helyet. A küls  szoba 
egyszer en, egy asztalkával, köntöstartó almáriummal, két ággyal, három székkel és egy 
kék olaszfallal volt berendezve. Bán  y József (1779–1858) szobájában egy régimódi tölgy-
fa íróasztal és zöld selyem szuperlátos tölgyfa ágy volt, melle  ük egy kaszten, két asztal-
ka, két asztali óra, valamint a fehér festékes, hamuszín bevonatú kanapé és hat szék állt. 
E három szoba után a garderób leírása következe  , amelyben sok különböz  almárium 
és szekrényke találtato  , hiszen o   különféle eszközöket és tárgyakat (például társasjáté-
kokat, mécseseket, olaszfalakat, kardokat, sétabotokat) raktároztak. A következ  helyi-
ség, a Tafeldekkerei valószín leg egy olyan szoba volt, ahol az asztalterítéshez szükséges 
holmikat (ev eszközöket, edényeket, porcellán- és üvegnem t, valamint a gipsz- és ala-
bástromdíszeket) tárolták, ezért több asztal és almárium képezte a berendezés elemeit. 
Utóbbi öt helyiség valószín leg az északi mellékszárnyban volt, és keletr l nyugat fele 
haladva írha  ák le ket oly módon, hogy a Tafeldekkerei a nagy palota melle   kapo   
helyet.

Az inventárium a továbbiakban a földszinten lév  szobákat sorolja fel, amelyek a ki-
szolgáló személyzet lakóhelyeit képezték, illetve az udvartartáshoz szükséges különbö-
z  tevékenységek (mosás, f zés, sütés, raktározás) lebonyolítását biztosíto  ák. Ezeket a 
szobákat a leltárban szerepl  funkciójuk alapján sem sikerült beazonosítani az alapraj-
zon, egyedül a nagy konyha elhelyezkedése ismert, amely a hátsó szárny délkeleti sarká-
ban, a melléklépcs ház melle   volt kialakítva. Az almáriumokkal és asztalokkal beren-
deze   ta  eldekkeri alsó magazinumban (raktár) edényeket, csészéket, asztalnem t, fe-
hérnem t és ágynem ket tároltak. A mosóházban egy ágy, két asztal, egy falba való 
almárium és egy nagy mángorló kapo   helyet. A Czukker Bakkerei (cukrászda) egy bel-
s  és egy küls  szobából állt, a f leg kasztenekkel, pohárszékkel, polcokkal, asztalokkal 
és székekkel berendeze   szobákban készíte  ék a süteményeket és az édességeket, így o   
tárolták az el készítésükhöz és tálalásukhoz szükséges edényeket és eszközöket is. A 
Klavir Mester Pol  , azaz Anton Pol   zenetanár szobája kevés bútort tartalmazo  , köz-
tük egy írástartó nagy almáriumot, egy feny ágyat, vörös kanavásszal bevont rongyos 
kanapét és öt széket, meg egy festetlen feny fa asztalt. Kammerdiener Trats, azaz a ko-
mornyik szintén az egyik földszinti szobában lako  , az inspectornak (jószágigazgató-
nak) pedig két szobája volt, mindke  ben egy-egy ágy, almáriumok, asztalkák és néhány 
szék képezte a bútorzatot. A secretariusi bels , illetve küls  szobában egy-egy asztalt, 
különböz  ágyfákat és néhány régi széket írtak össze a leltározók. A csupán két ággyal, 
egy rongyos asztallal és egy székkel berendeze   konyhaszolgálók szobája a szakácsok 
szobája és a konyha melle   helyezkedhete   el, utóbbiak leírása a kasztenek, asztalok és 
székek felsorolása melle   számtalan süt - és f z eszközt (kondérokat, tepsiket, rostélyo-
kat) említ meg. A tiszti ebédl  házban több különböz  asztal, egy kaszten és egy pohár-
szék, továbbá összesen 19 szék találtato  , o   étkeztek ugyanis az udvari tisztvisel k. A 
hofmesteri (udvarmesteri) szobában többek közö   egy kis íróasztal, egy feny fa asztal, 
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egy polcos köntöstartó almárium voltak, de ágy nem tartozo   a szobához. A legények 
szobájának berendezését összesen hat ágyfa, három záros kaszten és két töltö   szék ké-
pezte. A leltárban szerepelt még a portás szobája, a szalonnás- és a vaskamra is. A palo-
ta mögö  i gazdasági udvaron fekv  épületek közül a számtartó szobájában (i   több 
kaszten és almárium, valamint két ágyfa és néhány szék voltak), a szekérszínben, a süt -
házban, a gabonásban, a zabos, illetve a szerszámtartó hijúban (padlás) talált tárgyak és 
szerszámok felsorolására került sor. Az inventáriumot végül a veteményes-, valamint a 
nagy pincében lév  almáriumok, csebrek, boroshordók és más eszközök összeírása zárta. 

A gróf Bán  y György halála után készült inventáriumban szerepl  emeleti helyiségek 
azonosításában egy másik, 1822. szeptember elején íródo   forrás volt a segítségünkre: 
egy tervezet, amely a palota kisebb, bérbe adható lakrészekre való felosztására vonatko-
zik.308 Utóbbi jól követhet en, a haladási irányokra is utalva sorjázza a különböz  terme-
ket, s ezt összevetve a nagyjából azonos id ben készült inventáriummal, nagy pontos-
sággal következtethetünk az egyes szobák funkciójára és helyére. A tervezet szerint az 
emeleti szobákból összesen hat különböz  rangú és árú lakrészt alakíto  ak volna ki, kö-
zülük az I. számú „a Híd utca fel l lév  piacra rúgó szegleten a fels  emeletben a f  grádicson 
feljutható for Zimmer, kammerdieneri szoba, zöld szoba, altán szoba, kis palota, ebédl  palota, 
creden  ” helyiségeit foglalta magában. Ezek nagy bizonyossággal a palota északnyugati 
sarkában lév  szobák lehe  ek, éspedig az udvar fel li teremsorból a lépcs házzal szem-
beni el szoba, a t le délre fekv  sz k szoba a komornyik számára, majd az innen nyíló 
zöld szoba. Á  érve a f homlokzat fel li teremsorra, a középen lév  erkélyes altán szo-
ba, t le északra az inventáriumban utca fel li el szobaként szerepl  kis palota, a sarkon 
az ebédl palota, s végül a hozzá kapcsolódó kredenc, azaz a tálalószoba (ez valószín leg 
a korábban tafeldekkerei néven szerepl  helyiség) tartozhato   még ehhez a lakosztály-
hoz.309

A II. lakrész a „Közép utca fel l való rész a fels  emeletben, feljáró grádicson a portási szoba 
melle  , és a szegeleten balfelé: néhai grófné hálószobája, kabinetja, For Zimmer, szegelet nagy 
szoba, veres spalléros szoba, a feljáró grádicstól jobbra retiráda310, kabinét, Háló szoba” együ  e-
séb l alakult volna ki.311 Ez minden bizonnyal az utcára néz  szárny délre es  helyisége-
it, valamint a déli mellékszárny néhány szobáját foglalta volna magában. E szobák közül 
a szegelet nagy szoba azonosítható biztosan a délnyugati sarokszobaként, a veres spal-
léros szoba talán az inventáriumban említe  , vörös bútorokkal berendeze   nappali szo-
bával azonos, s ezek mögö   lehete   a hálószoba és a kabinét. Kiderül az is, hogy a gróf-
n nek hálószobája, illetve kabinétje (nappali szobája) is volt, a korábbi inventáriumnak 
megfelel en. A III. lakrészt a hátsó épületszárny északi sarkában lév  emeleti szobák al-
ko  ák volna, a következ  sorrendben: „forzimmer, e  l bal felé es  szoba, szegelet szoba, nagy 
szoba, ebb l az els  udvarra szolgáló ablakú szoba”.312 A IV. lakrész az ezekt l délre fekv , két 
teremsorba rendeze   szobákat foglalta magába, amelyeket a logikusnak t n  haladási 
irány alapján azonosíthatunk, de egykori funkciójukról szinte semmit nem tudunk meg. 
A lakrészt nyolc szoba, úgymint „a grádicstól jobbra es  forzimmer, ebb l jobbra béjáró nagy 
szoba, szegelet szoba, a forzimmerrel szembe lév  szoba, Kabinét, hátulsó nagy palota, volt 
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Cancellaria, második Forzimmer” együ  eséb l alakíto  ák volna ki.313 E szobák közül a kan-
celláriát és el szobáját nem tudjuk teljes bizonyossággal elhelyezni az alaprajzon, de 
mindenképp a hátsó szárny középs  részében, a bels  udvarra néz  termekben lehe  ek. 
A palota emeletén még két másik, kisebb lakrészt különíte  ek volna el a tervezet szerint. 
Az V. számú az északi szárnyban lév  négy szobából állt, a „guarderob, melle  e lév  szoba, 
for zimmer, bels  szoba” együ  esét foglalta magában. Nyugatról kelet fele haladva, a szo-
bák megfeleltethet ek az inventáriumban szerepl  garderób – gróf József szobája – gróf 
György küls  szobája – gróf György bels  szobája térsornak. A „dél fel l es  grádics”, azaz 
a déli és keleti szárny találkozásánál lév  melléklépcs t l balra található két helyiség, 
egy el szoba és a lépcs  fele es  szoba alko  ák volna a VI., kis méret  lakosztályt. Ebb l 
a felosztási tervezetb l az is kiderül, hogy az archivum és a cassa (a gróf saját levéltára és 
pénztára) a hátsó gangból észak fele nyíló földszinti helyiségekben voltak elhelyezve, s 
az els  kapu közö   kapo   helyet a portási szoba. 

A PALOTA RÉSZLEGES LELTÁRA 1886-BÓL 

A kolozsvári palota a báró Bán  y Albert által 1885-ben alapíto   II. hitbizomány birto-
kai közé tartozo  , amelyet Þ a, Bán  y György birtokolt. A benne foglalt birtoktestekr l, 
rezidenciákról és fontosabb berendezési tárgyakról el ször 1886-ban, Bán  y Albert halá-
la után készült egy inventárium, amely azt összesíte  e, hogy az elhunyt báró „min  és 
mennyi ingó beruházást csatolt a hitbizományi tömeghez”.314 A leltár csupán azokat a bútoro-
kat és festményeket sorolja fel, amelyek az emeleti, utcára néz  reprezentatív helyiségek-
ben voltak, tehát összesen öt terem berendezését ismerhetjük meg bel le. 

 E leltár szerint az ebédl ben a keményfa politúrozo   asztalhoz két politúrozo   kre-
denc, valamint 18 darab magas hátú, barna b rszék tartozo  , a székek há  ámláit hímze   
Bán  y-címerek díszíte  ék. Az északnyugati sarokban álló, és korábban is az ebédl palo-
ta funkcióját betölt  teremben volt még egy fekete fénymázas, aranyozo   tokban lév  
nagy ingaóra, illetve egy mahagóniszekrénybe foglalt zenél  óra, a világításhoz hat da-
rab ke  s karú réz gyertyatartót használtak. E reprezentatív helyiségben kapo   helyet a 
családi sgaléria, hiszen a falakon összesen huszonkét portré függö  , amelyek közül 
húsz a Bán  y család gróÞ  és bárói ágának egyes tagjait, felmen it és távolabbi rokonait 
ábrázolta. A portrék közül tizennyolc olajfestmény, négy pedig pasztellkép volt.315 Az 
ábrázolt személyek nevén kívül az inventárium néhány esetben feltünte  e az illet  tiszt-
ségét vagy házastársának nevét, így többnyire sikerült azonosítani a családtagokat. A 
család gróÞ  ágából származó személyek közül egyedül a palotát épí  et  gróf Bán  y 
György leányát, gróf Thurn Raymundné születe   Bán  y Jozefát (1778–1861) örökíte  e 
meg egy olajfestmény, de az ebédl ben függö   Daniel István (1724–1788) udvarhelyszé-
ki f királybíró portréja is, aki gróf Bán  y Ágnes (az els  erdélyi gubernátor unokája és 
egyben a második gubernátor, gróf Bán  y György nagynénje) férje volt. 
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Az ebédl ben tizenhét olyan portré függö   (három pasztellkép és tizennégy olajfest-
mény), amelyek a Bán  y család bárói ágából származó személyeket ábrázolták. Ez telje-
sen érthet  annak ismeretében, hogy a leltár készítése idején a kolozsvári palota báró 
Bán  y György tulajdonában volt, aki természetesen a saját felmen ir l készült portrék-
kal rendezte be ebédl jét. E festményeken megjelen  személyek közül a legtávolabbi s 
Bán  y Farkas (1700–1761) királyi táblai elnök316 volt, a bonchidai gróÞ  kastélytól keletre 
elhelyezked , azóta lebonto   si udvarház egykori tulajdonosa, aki a család eme ága 
számára megszerezte a bárói címet. Farkas báró gyermekei közül báró Bán  y Farkas 
(1724–1794, titkos tanácsos és kincstárnok);317 báró Bán  y Mihály (1729–1777, császári és 
királyi kamarás)318 és felesége, gróf Kemény Terézia (1739/1740–1806)319; báró Bán  y 
György (1739–1805, Kraszna és Doboka vármegyék f ispánja)320 és felesége, Wesselényi 
Zsuzsanna (1743–1800);321 illetve báró Bán  y Zsuzsanna (†1794)322 és férje, gróf bethleni 
Bethlen Ádám (1719–1772)323 ezredes arcmásai szintén szerepeltek a kolozsvári palota 
ebédl jének falán. Ugyano   függö   négy (vélhet en kis méret ) olajfestmény, amelye-
ket egy farago   fekete keretbe foglaltak, ezek báró Bán  y György (1739–1805) és Wesse-
lényi Zsuzsanna (1743–1800) négy Þ át, Györgyöt, Farkast, Ádámot és Istvánt ábrázol-
ták.324 E Þ úk közül Bán  y György a Bán  y-palotát az 1860-as évekt l birtokló Bán  y 
Albert édesapja volt, ezért a palota ebédl jében több olyan portré is szerepelt, amely t és 
családját ábrázolta. Báró Bán  y Györgyr l (1772–1831) egy olajfestmény és valószín leg 
egy pasztellkép325 is készült; melle  ük függö   az els  feleségének, báró Naláczy Katalin-
nak (1776–1805) pasztellel rajzolt arcképe; továbbá a második feleségét, Bája Máriát326 
(1786–1871), majd az utóbbitól származó leányát, báró Bán  y Jozefát (1810–1841, gróf 
Teleki Domokos felesége) ábrázoló olajfestmény is. 

A leltár megemlíti még egy bizonyos „báró Bán  y … gróf Hochepochené”327 és báró 
Bán  y Amália arcképét, akiket nem sikerült azonosítani a családfán. Egy nagyon távoli 
Bán  y- s, az 1243-ban a tatárok által kivégze   Boldog Bán  y Busadus (vagy Boldog 
Buzád) mártír barokk portréja is az ebédl  falán függö  .328 Végül két olyan személy is 
szerepelt az arcképcsarnokban, akik nem tartoztak a Bán  y-rokonsághoz, éspedig 
Petr czy István tábornok329 és báró Apor Gergelyné gróf Bethlen Borbála.330 Az eddig 
felsoroltak közül nagy valószín séggel tíz személy arcképe található meg jelenleg a Ko-
lozsvári M vészeti Múzeum gy jteményében,331 köztük olyan alkotások, amelyek bizto-
san nem szerepeltek a bonchidai gróÞ  kastély arcképcsarnokában vagy a budapesti Bán-
 y-palotában rzö   festmények közö  . Ilyen szempontból különösen fontosak Hoche-

pochné és Bán  y Buzád portréi, amelyeket semmilyen más feljegyzésb l vagy leltárból 
nem ismerünk, ezért már Gy. Dávid Gyula is felvete  e, hogy a múzeumban lév , Bán  y 
családhoz kapcsolódó arcképek eredetileg a kolozsvári Bán  y-palota arcképcsarnoká-
hoz tartozha  ak.332 Ennek lehet ségét nem zárhatjuk ki, de ez a feltételezés a továbbiak-
ban bizonyításra vár. 

Folytatva a palota 1886-os részleges leltárát, elmondható, hogy a kis nappali f  beren-
dezési elemei egy fehér aranyozo   kelmével bevont kerevet és két karosszék, két kisebb 
asztal és egy velencei tükör voltak. A teremben egyetlen festményt sem említe  ek, de 
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108. Id. báró Bán  y Farkas (1700–1761)

110. Báró Bán  y Mihály (1729–1777)

109. I  . báró Bán  y Farkas (1724–1794)

111. Báró Bán  y Mihályné (1739 k. – 1806)
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112. Báró Bán  y György (1739–1805)

114. Gróf Bethlen Ádám (1719–1772)

113. Báró Bán  y Györgyné (1743–1800)

115. Hockenpeckné
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szerepelt a felsorolásban egy Bán  y Alber-
tet (1818–1886) ábrázoló bronz domborm -
ves mellkép. A nagy nappaliban, azaz az 
utcára néz  erkélyes szobában Mária Teré-
zia nagy aranyozo   keretbe foglalt portréja, 
valamint Bán  y Albert (1818–1886) arcké-
pe függö  , mindke   olajfestmény. A te-
remben helyet kapo   egy aranyozo   ezüst 
állóóra, egy meggyszín  selyemhuzatú 
pamlag és 12 karosszék, egy asztal és két kis 
asztalka, hat fali gyertyatartó és két pompás 
ezüstcsillár. A hálószobában csupán két 
nagy mennyezetes ágyat és két éjjeliszek-
rényt, egy antik berako   fából készült sok-
Þ ókos szekrényt, három karosszéket és egy 
pamlagot sorolt fel a leltár. Végül a férÞ -
szoba (bizonyára az utcára néz  traktus 
délnyugati sarkában lév  helyiség) beren-
dezését f leg asztalok alko  ák, úgy mint 
egy politúrozo   íróasztal, egy pamlag el  i 
asztal és a pamlag és két kisebb politúrozo   
márványasztalka. Melle  ük egy olvasó ka-
rosszék, négy másik karosszék és egy pán-
célszekrény volt még a szobában. 

AZ URALKODÓI LAKOSZTÁLY BERENDEZÉSE FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR 
LÁTOGATÁSAIKOR (1887, 1895) 

Ferenc József osztrák császár és magyar király 1887. szeptember 22–24. közö   Kolozs-
váron tartózkodo  , s fogadására a Bán  y-palotát rendezték be. A sajtó élénken érdekl -
dö   a szenzációs látogatás minden mozzanata iránt, így az uralkodó szállásáról is több 
beszámoló láto   napvilágot, amelyekb l részlegesen rekonstruálhatjuk a királyi lakosz-
tály képét. Egyik leírás szerint báró Bán  y György (1853–1889) huszonkilenc termet ren-
deztete   be felsége és kísérete számára, amelyekben „a múlt századok pazar fény zése tár-
sul a tizenkilencedik század kényelmével”.333 Egy másik újságcikkben azt olvashatjuk, hogy a 
király számára hat szobát alakíto  ak ki a legszükségesebb bútorokkal felszerelve.334 

A Kolozsvár napilap megbízhatóbbnak t n  leírása összesen nyolc helyiséget mutato   
be a király lakosztályából, továbbá megemlíte  e, hogy az els  emeleten még két é  erem 
és tizenegy szoba volt berendezve a kíséret részére, a helyiségeket pedig Duchonyi kárpi-
tos bútorozta.335 Utóbbi bemutató szerint a földszinten szállásolták el a cselédszemélyzet 

116. Boldog Bán  y Busadus (†1243)
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egy részét, a konyhahelyiségek közö   
volt egy külön nagy konyha (a bejára  al 
szemben) az udvari személyzet részére, 
a király konyháját (amelyben saját sza-
kácsa f zö  ) pedig a f kaputól jobbra, a 
palotában m köd  vendégl  konyhájá-
ban alakíto  ák ki. A kaputól balra lév , 
Nagy Gábor-féle kávéház helyiségében 
tárolták az udvari ezüstkamrát (70 sze-
mélyre való ezüst étkészle  el és japán 
porcelánokkal) és az asztalnem ket. A 
kávéház melle  i konyhába az udvari 
cukrászat költözö   be.

A király lakosztálya az emeleten volt. 
A kétfele ágazó, az emeleten nagy csar-
nokba összefutó f lépcs  után egy hosz-
szú el szoba húzódo  , amely az ebéd-
l höz tartozo  . Az innen nyíló díszes, 
nagy méret  ebédl ben az udvari ebé-
dek számára egy patkó alakú asztalt ál-
líto  ak fel, a mennyezetr l nagy üvegcsillár lógo   le, a sötétbarna tapétával boríto   fala-
kon régi családi festmények díszle  ek, a fali állványokon parasz  ányérok és kalotaszegi 
kancsók, edények voltak kiállítva. Az ebédl t l balra a szárnysegéd részére egy kis sza-
lont rendeztek be audencia tartására. A zöld tapétával boríto   falakat majolikaedények 
ékesíte  ék, a szobában volt egy velencei tükör, s el  e a Wesselényi Miklós kis méret  
mellszobra. Az audencia teremre nyílo   az ebédl , a nagy el szoba (ahol az audenciára 
várakoztak) és az elfogadóterem is. Utóbbiban meggyszín  bútorok és függönyök, nagy 
tükrök és egy Bán  y-címeres porcelánkandalló voltak, a falon Mária Terézia arcképe 
függö  . Utóbbi teremb l nyílt a király dolgozószobája, amely két ablakával az utcára 
néze  . Igen díszes, fehér fából aranyozo   széllel készült, olajzöld alapon aranyporszín 
díszítés  szöve  el bevont karosszékek, támla nélküli székek és pamlagok tartoztak e 
szoba berendezéséhez, továbbá könyvállvány, egy kis malachitlapú asztalka, egyszer  
íróasztal és egy pompás perzsasz nyeg is voltak i  . Az ablakokat kék szaténfüggönyök 
takarták, a szoba falát II. József császár nagy méret  arcképe díszíte  e. A dolgozószoba 
és az elfogadóterem melle   oldalt a hadsegéd, gr. Paar szobája volt berendezve fekete 
bársony alapon színes virágmintás szöve  el bevont bútorokkal. A király dolgozószobá-
jából nyílt a hálószobája, amelynek falait kék és chamois336 szín  tapéta boríto  a, az ab-
lakok elé nehéz perzsafüggönyök kerültek, a bútorzat velük egyszín  volt. A díszes, 
márvány mosdóasztal és a szekrények melle   a szobában lév  régi Bán  y családi bútor, 
az ágy érdemelt említést. felsége hálószobája melle   a komornyik és az udvari vadász 
szobái voltak, ezekr l azonban már nem készült leírás.337 

117. A földszinti kávéház terasza (1887)
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A leírásokat összevetve az egy évvel korábban készült leltárral, amely csak a F térre 
néz  öt legreprezentatívabb helyiséget sorolta fel, nyilvánvalóvá válik, hogy a király szá-
mára is ugyanazokat a szobákat rendezték be. Az északnyugati sarokszoba megtarto  a 
az ebédl funkciót, és a Bán  y-arcképcsarnok is a helyén maradt. Innen dél fele haladva, 
az audenciaterem az egykori kis nappaliba került, ahol egy velencei tükör volt a két ablak 
közö  . A pompás erkélyes szobából, a nagy nappaliból elfogadóterem le  , azaz a király 
o   fogadta a küldö  ségek tagjait, a korábbi leltárban szerepl  meggyszín  bútorok és 
Mária Terézia portréja környezetében. A király dolgozószobája és hálószobája a délre 
elhelyezked  két széls  teremben lehete   kialakítva. 

A nyolc év múlva, 1895. szeptember 22-én sorra került, félnapos királyi látogatás alkal-
mával Ferenc József szintén a palotában pihent meg. A király lakosztályát ugyancsak a 
F térre néz  épületszárny emeletén alakíto  ák ki, míg felsége komornyikja, Paar gróf 
f szárnysegéd és az  komornyikja számára az udvar fel li részen tarto  ak fenn szobá-
kat. A Kolozsvár napilap korabeli beszámolójából338 kiderül, hogy a királyi lakosztályba 
vezet  f lépcs t vastag, puha sz nyeg boríto  a, és déli növények díszíte  ék. A lépcs n 
felhaladva az el szobába értek, a küldö  ségek gyülekezési helyére. Az el szoba a tágas 
ebédl be vezete  , amelynek falait a Bán  y család seinek arcképei díszíte  ék. A terem-
ben antik, nehéz mív  ebédl berendezés volt, Bán  y-címerrel ékesíte   magas b rszékek 
(ezek minden bizonnyal megegyeznek az 1886-os leltárban szerepl kkel) és pohárszé-
kek. Az ebédl b l egy kisebb terem nyílo  , a két helyiség arra szolgált, hogy o   sorakoz-
zanak fel a küldö  ségek. A legnagyobb és legdíszesebb terem az erkélyes szoba volt, 
ahol a király a küldö  ségeket fogadta. A teremben pompás csillár függö  , az erkéllyel 
szemben Mária Terézia képét, melle  e pedig Ferenc József portréját helyezték el. Utóbbit 
a király 1887-es látogatása alkalmával ajándékozta a palota akkori urának, báró Bán  y 
Györgynek. E három nagyterem melle   még két helyiséget rendeztek be a király számá-
ra: a dolgozószobát és a toale  szobát. A dolgozószoba falain br. Bán  y Albert, br. Bán  y 
Ádám és br. Bán  y György olajfestés  portréi függtek, a szobát aranyozo   antik búto-
rokkal rendezték be, az ablak el   állt az igen egyszer  íróasztal. Ebb l a helyiségb l a 
toale  szoba nyílt, amely a király öltöz jeként szolgált, és szmirnaszövet  bútorok vol-
tak benne. E szoba mögö   a király két komornyikjának szobái húzódtak. Az ebédl b l 
egy ajtó vezete   Paar gróf lakásába, amely igen díszesen volt berendezve a palota udvari 
szárnyában. Paar lakosztályából tapétaajtó vezete   a komornyikjának szobájába. Egy 
másik újság leírása szerint a kisebbik váróteremben gyönyör  barokk stílusú bútorok 
voltak; a nagy velencei csillárt és Mária Terézia arcképét tartalmazó nagyteremben 300–
400 ember fért el, a 70–80 embert befogadó ebédl t pedig sok szép faragás, valamint a 
Bán  y család seinek arcképei díszíte  ék.339

Az öt fontosabb helyiségben található bútorok és festmények egyezése, illetve a hason-
ló funkciók alapján arra következtethetünk, hogy mindkét királyi látogatás alkalmával 
ugyanazokat a termeket rendezték be a király számára. A többi szoba berendezésér l 
azonban egyetlen 19. századi leltárt vagy feljegyzést sem ismerünk, így a palota helyisé-
geinek korabeli funkcióiról és bútorairól csak részleges információkkal rendelkezünk. 



113

URALKODÓK A PALOTÁBAN 

118. Az uralkodópár ke  s portréja a Karolina-oszlopon
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A 19. századi térhasználatot bemutató fejezet már utalt I. Ferenc József osztrák–
magyar uralkodó 1887-ben és 1895-ben te   kolozsvári látogatásaira, amelyek 
alkalmával a magas rangú vendég szállását a Bán  y-palotában rendezték be. 

E két fontos és a korabeli sajtó által gazdagon dokumentált eseten kívül a f téri épület 
még kétszer töltö  e be ezt a megtisztel  szerepet: I. Ferenc császár 1817-es látogatásakor, 
valamint Ferenc József els , 1852-ben te   rövid útja alkalmával. A legmagasabb uralko-
dói kegyet jelent  látogatások szigorúan megterveze   programjában a Bán  y-palota ki-
emelked  szerepet játszo  , hiszen nemcsak az el kel  vendégek elszállásolását te  e le-
het vé, hanem a reprezentatív díszebédek és audienciák színhelye is volt. Mivel az ural-
kodói látogatások szorosan kapcsolódnak a palota történetéhez, a továbbiakban e négy 
esemény mozzanatait elevenítjük fel, ismertetve a látogatásokat megel z  el készülete-
ket, egyes látogatások programját és az uralkodókhoz kapcsolódó emlékeket is.

I. FERENC CSÁSZÁR ÉS KAROLINA CSÁSZÁRNÉ LÁTOGATÁSA (1817) 

A palotát épí  et  Bán  y György kormányzó 1817-ben azon magas kegyben ré-
szesült, hogy néhány napig vendégül látha  a a királyi párt, I. Ferenc császárt 
(1768–1835) és feleségét, Karolina Augusztát (1792–1873). I. Ferenc többek kö-

zö   az Ausztria császára, Magyarország és Csehország királya és az Erdélyország feje-
delme címeket viselte,  volt az utolsó német-római császár. Az 1817-ben te   nagy erdé-
lyi utazásra azzal a céllal vállalkozo  , hogy személyesen megszemlélje a rossz termések, 
pusztító hózivatarok és árvizek által sújto   tartomány állapotát, és megvigasztalja népét 
az 1816–17. évi re  enetes ínség közepe  e.340 

1817 júniusában már elterjedt a hír, hogy a császári pár augusztus elején, a Besztercér l 
Temesvárra vezet  útja során, néhány nap erejéig Kolozsváron fog megszállni ötvenegy 
f s kíséretével.341 Az alkalomra megjavíto  ák Kolozsvár utcáinak kövezetét és a városba 
vezet  utakat és hidakat, a munkálatok augusztus 16-ára már elkészültek. Az el kel  
látogatásra 1817. augusztus 18-án került sor, az uralkodót a Szamosfalva fel li határnál 
egy tizenkét tagú, gróf Haller Gábor erdélyi kincstárnok által vezete   küldö  ség üdvö-
zölte, amely meghívta az uralkodót a város falai közé. Erdély f urainak kocsisora kísérte 
be a díszes menetet az uralkodó szállásául kineveze   f téri Bán  y-palotáig, míg a külvá-
rosban az út két felén földm vel k és városi polgárok álltak sorfalat. A palota el   felso-
rakozo   a város el kel  polgársága, a f bíróval és a királybíróval az élen, kivonultak a 
felekezeti iskolák diákjai és tanárai, s a magas rangú vendégeket a gubernátor, gróf Bán-
 y György üdvözölte és kísérte fel a palotába. Az uralkodópár összesen tíz napot töltö   

Kolozsváron, amely id  ala   a következ  fontosabb események történtek: augusztus 19-
én a kolozsvári úrn ket muta  ák be a császári párnak, augusztus 20-án a felséges vendé-
gek magyar nemzeti díszruhában hallga  ák a szentmisét a f téri Szent Mihály-templom-
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ban, augusztus 22-én pedig a király 
elnökölt a F kormányszék teljes ülé-
sén. A díszes vendégsereg augusz-
tus 27-én Temesvár fele távozo   el a 
városból.

Az uralkodópár 1817-es látogatá-
sának a Bán  y-palota f homlokzati 
erkélyén található márványtábla ál-
lít emléket. Az emléktábla az erkély-
re nyíló két ajtó közö  i falmez ben 
került elhelyezésre, szerkezete az 
empire stílusú fali síremlékekéhez 
hasonlít. A feltehet en mészk b l 
farago  , nyújto   téglalap alakú ke-
ret egy magas talapzaton áll, amely-
nek széleit meanderdísz ékesíti. A 
keret alsó részén két, szalaggal átkö-
tözö   ég  fáklya látható dombor-
m ves megfogalmazásban, a fels  
részét pedig egy hangsúlyos, 
tojáslécsoros, illetve akantuszleveles 
díszítés  párkány zárja le. A pár-
kány fölé egy plasztikus, a há  érb l 
élesen kiemelked  szobrot helyez-
tek el: antik ruházatú szárnyas n i 
alak, egyik kezével pálmaágakkal 
díszíte   babérkoszorúra támaszko-
dik, másik kezében harsonát tart. A 
hangszer szára id közben letörö  , így mai megjelenésében a n alak mozdulata nagyon 
furcsán hat.342

A keretbe mélyíte   emléktáblát körbe gyöngysor- és akantuszleveles dísz szegélyezi. 
A tábla latin nyelv  felirata a következ : „PERENNI MEMORIAE / [F]ELICIS IN HAC 
CIVITATE ADVENTUS / ET IN HIS AEDIBUS / DIEBUS MENSIS AUGUSTI / ANNO 
MDCCCXVII / COMMORATIONIS / FRANCISCI PRIMI / IMPERATORIS / PATRIS 
PATRIAE / et / CAROLINAE AUGUSTAE / IMPERATRICIS / CHARAM HANC 
PATRIAM / VISENTIUM / posuit / C[omes]. GEORGIUS BANFFY / L[iber]. B[aro]. DE 
LOSONTZ / TRANSILVANIAE GUBERNAT[OR] / ANNO AETATIS SUAE LXX.” A ma-
gyar nyelv  fordítás így hangzana: „Els  Ferenc császárnak, a haza atyjának és Karolina Au-
guszta császárnénak e drága haza meglátogatására e városba történt megérkezése és az 1817. esz-
tend  augusztus havának napjaiban e szobákban tartózkodása örök áldo   emlékezetére állíto  a 
gróf Bán  y György losonci liber báró, Erdély kormányzója, életének 70. esztendejében.”343 

119. Barabás Miklós: I. Ferenc császár portréja (1831)
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Biró József szerint az emléktáblát a klasszicizmus idején Erdélyben s r n foglalkozta-
to   Cs rös szobrászcsalád valamelyik tagja készíte  e. Cs rös Mihályhoz empire stílusú 
kolozsvári síremlékek és a kolozsvári Toldalagi–Korda-palota homlokzatán elhelyeze   
címeres és feliratos márványtáblák (1809) köthet ek.344 Cs rös Antal Ho  mayer Simon 
szobrász tanítványa volt, többek közö   a szamosújvári örmény nagytemplom mellékol-
tárait (1800-tól) és homlokzati szobrait, valamint a kolozsvári Karolina-emlékoszlopot 
díszít  sasokat (utóbbiakat nem fogadták el) készíte  e el.345 Valószín , hogy valamelyi-
kük készíte  e el a Bán  y-palotán elhelyeze   emléktáblát is. 

A császári pár kolozsvári látogatását egy köztéri emlék is megörökíti, az úgyneveze   
Karolina-emlékoszlop (Státua), amelyet eredetileg a F tér délkeleti sarkában állíto  ak 
fel. Az emlékm  leleplezésére 1831. október 4-én, I. Ferenc névnapján került sor.346 
A majd tíz méter magas, obeliszkszer  alkotás oldallapjait két nagy méret  domborm , 
a császári pár proÞ lból ábrázolt ke  s portréja, a város domborm ves címere, illetve egy 

120. Haske Ferenc: I. Ferenc és Karolina 
látogatásának emléktáblája (1888)

121. A császári pár látogatásának emléké-
re emelt tábla
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123. A n i alak részlete

122. Az emléktáblát koronázó n i alak oldalnézetb l



118

latin nyelv , öntö  vasból készült 
feliratos tábla díszítik. Pusztai 
László méltatlanul elfelede   kuta-
tása alapján tudjuk, hogy az emlék-
m  el zetes terveit a helyi Georg 
Winkler épít mester és Nagy Sá-
muel rajztanár dolgozták ki, elkép-
zelésüket pedig Friedrich Hirsch-
feld k faragó mester valósíto  a 
meg, a két els rangú domborm -
vet és a királyi pár ke  s portréját 
viszont Josef Klieber bécsi szob-
rászm vész készíte  e el.347 Az 
egyik kompozíció azt a jelenetet áb-
rázolja, amikor a császári pár er-
ny s hintaján beérkeze   a városba 
a Közép-kapun át haladva, míg a 
másik az óvári kórház kapujában 
alamizsnát osztogató császárnét és 
kíséretét örökíti meg. Az emlékm -
vet a 19. század legvégén, a F tér 
rendezése során vi  ék át jelenlegi 
helyére, az Óvárba, az úgyneveze   
Karolina térre.

124. Kolozsvár f tere a 19. század közepén

125. Az uralkodópár bevonulása Kolozsvárra (Státua)
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FERENC JÓZSEF ELS  LÁTOGATÁSA (1852) 

Ferenc József (1830–1916) osztrák császár és magyar király összesen háromszor 
járt a Bán  y-palotában, mégpedig 1852-ben, 1887-ben és 1895-ben. Az 1852. au-
gusztus 3–5. közö  i els  látogatásáról a korabeli újságcikkek hiányában nagyon 

keveset tudunk, az eseményeket Gaal György foglalta össze egy nemrégiben megjelent 
cikkben.348 Leírása szerint a király augusztus 3-án érkeze   meg kocsival Dés irányából. A 
Szamosfalva határában felállíto   díszkapunál lóhátra ült át, és a belvárosi Közép-kapu 
el   felállíto   diadalkapuhoz vágtato  . Innen kíséretével a f téri templomhoz lovagolt, 
ahol hálaadó ünnepségen (Te Deum) ve   részt, majd utána elfoglalta a f téri Bán  y-pa-
lotában berendeze   szállását.349 Aznap este udvari vacsorát ado   a meghívo  ainak, 
amelynek ideje ala   katonazenekar játszo   a palota el  . Este 9-kor a császár megszem-
lélte az ünnepi alkalomra kivilágíto   várost. Másnap Szamosfalva határába lovagolt ki, 
hogy megtekintsen egy hadgyakorlatot, valamint meglátoga  a a kolozsvári laktanyákat, 
a törvényszéket és a kórházat. Kora délután audenciát tarto   a Bán  y-palotában, amely 
után este 8-tól színházba ment. Másnap, 1852. augusztus 5-én kora reggel ágyúdörgés 
közepe  e távozo   Kolozsvárról. A felsorolt programpontokon kívül a látogatás egyéb 
részleteit és a palotabeli lakosztály berendezésére vonatkozó információkat a múlt ho-
málya fedi. 

FERENC JÓZSEF MÁSODIK LÁTOGATÁSA (1887)

Az 1852-es látogatás még a szabadságharc szomorú emlékének jegyében telt, az 
1887-es királyi vizitációt viszont lelkes várakozás el zte meg, a helyi és az or-
szágos sajtó élénken foglalkozo   a témával. A látogatás mind a kolozsváriak 

életében, mind a palota történetében is kiemelked  fontosságúnak bizonyult, hiszen ez 
alkalomra az ódon barokk épület termeit felújíto  ák és kidíszíte  ék, err l a korabeli új-
ságcikkek alaposan tájékoztatnak. A látogatás el   két hónappal, 1887. július közepén 
Branko udvari szállásmester Kolozsvárra érkeze  , és megállapíto  a, hogy a Bán  y-palo-
ta utcai f szárnyában és az egyik mellékszárnyban fogják a király lakosztályait kialakíta-
ni, a kísérete számára pedig gr. Teleki Domokosné és br. Jósika Lajos f téri palotáiban 
rendeznek be lakásokat.350 Nemsokára már hozzá is lá  ak a Bán  y-palota lépcs inek ki-
javításához, a folyosó falait márványszín re feste  ék, újrafeste  ék a homlokzatot, és ki-
javíto  ák a F térre néz  erkélyt.351 Szeptember elején már a király szobáit bútorozták 
több kárpitos segítségével.352 A király 1887. szeptember 22–24. közö   lako   a palotában, 
melle  e szállásolták el gróf Paar hadsegédet, Fliesser szárnysegédet, Skibniwsky udvari 
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hivatalnokot, Loebenstein szertartásmestert, Kállay f udvarmesteri hivatalnokot, Dole-
zalek udvari úti pénztárnokot és Singer kormánytanácsost is.353

A látogatás hivatalos programja aprólékosan rekonstruálható a helyi Kolozsvár, vala-
mint a f városi Budapesti Hírlap és F városi Lapok cikkei alapján.354 Ezekb l kiderül, 
hogy az uralkodót szállító vonat 1887. szeptember 22-én 17 órakor érkeze   be a kincses 
városba. A pályaudvar el csarnokában br. Jósika Sámuel f ispán és Albach Géza polgár-
mester köszöntö  ék a magas rangú látogatót, az elöljárók mögö   Kolozsvár városi taná-
csának és törvényhatósági bizo  ságának, valamint Kolozs vármegye tisztikarának tagjai 
álltak. A jeles eseményre a pályaudvar egyik részét nagy pompával királyi váróteremmé 
alakíto  ák át: a helyiség falait sötétvörös posztóval vonták be, a mennyezeten fehér sza-
ténszövet futo   össze kupola alakban, a falakon két nagy tükör, valamint a király és a 
királyné életnagyságú olajportréi függtek. A váróteremben elhelyeze  , zöld selyemszö-
ve  el bevont ébenfa bútorokat Rudolf trónörökös marosvásárhelyi váróterméb l355 hoz-
ták át, alájuk egy perzsasz nyeget, valamint egy fehér alapon színes virághímzésekkel 
díszíte   erdélyi sz nyeget fekte  ek. 

A pályaudvar el  i téren a f urak és az ünnepélyes bevonuláson részt vev  kocsik 
sorakoztak. A király Tisza Kálmán miniszterelnökkel kocsiba szállt, mögö  e haladt a 
kísérete. Az egyik legszebb a  rakció a báró Bán  y György által alapíto   f úri bandérium 
felvonulása volt: az erdélyi nemesség el kel  képvisel i régi díszmagyarban, gyönyör  
öltözetekben és pompásan kivert fegyverekben, lóháton kísérték be a királyt a F térre. 
A Kolozsvár 1887. szeptember 23-i cikke szerint el l lovagolt az id s báró Jósika Lajos, 
mögö  e páronként következe   még negyven f úr. 

A díszes menet az indóház el  i téren felállíto   els  diadalkapun keresztül indult el a 
F tér irányába, végig a Nagy (jelenlegi Horea) utcán a Szamoson átível  vashídig és a 
Széchenyi tér (Pia a Mihai Viteazul) utáni második diadalkapuig, valamint ennek folyta-
tásában a Bels -Híd (ma Regele Ferdinand) utcán a Bán  y-palotáig. Az útvonal mentén 
hivatalos testületek, társulatok, egyletek tagjai, valamint a tanintézetek fels bb osztályai-
nak növendékei képeztek él  sorfalat, azon bel l t zoltók és az atlétikai klub tagjai vontak 
kordont. Az utcákat árbócokra állíto   nemzeti lobogók és feny ágakból font girlandok 
díszíte  ék. Az útvonalon körülbelül tíz lelátó volt felépítve, amelyeken többezres ember-
tömeg foglalt helyet a zord, es s id járás dacára. Az utcák és a híd díszítését, valamint a 
diadalkapuk felállítását Mae   Frigyes (1847–1896) helyi építkezési vállalkozóra bízták.

Mae   asztalosm helyében több mint 150 ember dolgozo   lázasan a díszítéseken, és a 
két diadalív elnyerte a közvélemény rajongó elismerését. A pályaudvartól százlépésnyire 
állt az els  diadalkapu, amely a korabeli leírások szerint Kolozsvár háromtornyos címe-
rének alaprajza után készült. A „Þ legran, könnyed, elegáns” kapu közepén fekete alapon 
arany bet kkel az „Isten hozo  !” felirat szerepelt, a kaput feny lombok, valamint az ural-
kodói dinasztia, Magyarország és Ausztria lobogói díszíte  ék. A második, hatalmas mé-
ret  diadalkaput a régi Híd-kapu helyén állíto  ák fel. A kortársak csodálatát kiváltó 
pompás építmény egy római diadalív formáját köve  e: egy nagy félköríves nyílást két 
oldalról két-két korinthoszi oszlop kereteze  , utóbbiak széles párkányzatot tarto  ak. E 
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párkányzat fölö  , középen állo   a Pannóniát jelképez  szobor, egy három és fél méteres 
n alak, kezében babérkoszorúval és pallossal. A hatalmas méret , de mégis „könnyed és 
gyöngéd” alak Andreyco(!) József356 szobrász alkotása volt. Az egyéb szobrászati munká-
kat és ornamentális díszeket helybeli szobrászok, Bertha Kristóf és Klösz József készítet-
ték. A kapura felkerült még két öntvény angyalalak is. A diadalív egyik oldalán a „Ma-
gyar király magyar fogad: fejet hajt meg, de szívet ad! Hódolat fogad, szeretet vár!”, másik olda-
lán pedig az „Országokat hódíthat, ki vágyik: a világok széls  határáig! Legnagyobbnak mégis te 
maradsz meg, népeidnek szívét hódítád meg!” feliratok szerepeltek.

A diadalkapukon áthaladó díszes felvonulás a Bán  y-palota el   állt meg, ahol a házi-
gazda, báró Bán  y György (1853–1889) hódola  al üdvözölte az uralkodót, és felkísérte a 
szállására. A palota el   mintegy háromezer ember gy lt össze, és éljenezte a királyt, aki 
az épület erkélyér l köszöntö  e népét. Este 19 órakor az uralkodó pompás udvari ebédet 
ado   mintegy félszáz vendégnek, az asztal körül a miniszterelnök, miniszterek, arisztok-
raták, egyházi elöljárók, Kolozsvár polgármestere, f ispánok, képvisel k és magasabb 
rangú tisztvisel k foglaltak helyet. Aznap nagy szerenád volt a palota el  , három dalkör 
(a „kolozsvári”, a „polgári” és a „kereskedelmi”) közös rendezésében nagyjából százan 
énekelték a király tiszteletére Huber Károly Nemzeti dalát, majd a „Vékony héja van a piros 
almának” kezdet  népdalt és végül Szotyori Nagy Károly Király-himnuszát. 

126. F. Schlegel: Ferenc József Kolozsváron (1887)
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Szeptember 23-én reggel 8-kor a király magántanácskozásra fogadta Tisza Kálmán mi-
niszterelnököt, majd 10 órától megindult a küldö  ségek felvonulása. Összesen tizenki-
lenc küldö  ség (zászlósurak, titkos tanácsosok és kamarások, majd az egyházak és a 
törvényhatóságok küldö  ei) hódolatát fogadta az uralkodó. 13 órakor Tisza miniszterel-
nök, Paar gróf f hadsegéd, Fliesser báró szárnysegéd, Jósika báró f ispán és Albach Géza 
polgármester kíséretében a császár meglátoga  a Mátyás király szül házát, amelyet ak-
kor kisegít  laktanyának használtak. Ezután a város jelesebb közintézményei következ-
tek: a Karolina-kórház, az ideiglenes katonakórház, a kereskedelmi akadémia, a kolozs-
monostori gazdasági tanintézet, a tudományegyetem néhány új intézete, a fels bb n -
ipariskola, felekezeti iskolák. Délután 6-kor több mint ötvenszemélyes udvari ebédet 
szolgáltak fel a Bán  y-palotában. 20 órakor az uralkodó a nemzeti színházban tekinte   
meg egy díszel adást, majd este újra kivilágíto  ák a tiszteletére a belvárost.

A király szeptember 24-én délel   10 órától általános kihallgatást tarto   a szállásán, 
majd ebéd után folyta  a a közintézmények meglátogatását. Többek közö   a Mária Valé-
ria-árvaházban és az unitárius kollégiumban járt. Valószín leg ekkor szemlélte meg a tu-
dományegyetem udvarán felállíto  , róla mintázo   gyönyör  mellszobrot, amelyet More  i 
olasz szobrász farago   ki gyergyószárhegyi fehér márványból. felsége délután 3 vagy 4 
órakor ért oda a sétatéri Polgári Lövészkertben szerveze   népünnepélyre, ahol t zijáték is 
volt. Az uralkodó tetszését különösen elnyerte az az impozáns látvány, amelyet a 12-12 
emberpár által képviselt öt különböz  népviselet (kalotaszegi, torockói, székely, hátszeg-
vidéki román és helybeli földésznépviselet) bemutatása nyújto  . Nemsokára a király visz-
szament a palotába az utolsó udvari ebédre, majd 21 órakor továbbrobogo   a vona  al. 
Kikísérése során ugyanazt a sorrendet tarto  ák be, mint a fogadásakor, és kivilágíto  ák 
tiszteletére a F teret, a Bels -Híd, Magyar és Nagy utcákat, valamint a Széchenyi teret.

Ferenc József magyar király 1887-es kolozsvári látogatását egy kis rézplake   örökíte  e 
meg, amelyet eredetileg a Bán  y-palota f homlokzati erkélyének két ajtaja közé elhelye-
ze  , I. Ferenc császár-féle emléktábla alá rögzíte  ek. A kis plake   szövegét 1933-ban Biró 
József jegyezte le: „I. FERENCZ JÓZSEF  FELSÉGE A KIRÁLY / EZEN HÁZBAN LA-
KOTT 1887 SZEPTEMBER 23–25 / MELY ID BEN ENNEK TULAJDONOSA / LOSON-
CZI BÁRÓ BÁNFFY GYÖRGY FOGADTA.”357 A táblácska az 1960-as években még o   
volt a palota falán, feltehet en az akkori renoválások során t nt el.358

FERENC JÓZSEF UTOLSÓ KOLOZSVÁRI ÚTJA (1895)

A két korábbi látogatás után az id s Ferenc József 1895-ben egy újabb látogatást 
te   Kolozsváron és a Bán  y-palotában. Az uralkodó szeptember 22-én reggel 
érkeze  , és egy fél napot töltö   a kincses városban, ahonnan Bán  yhunyadra 

utazo  . A kalotaszegi város melle   zajlo  ak a nagy szi hadgyakorlatok, amelyeken 
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1895. szeptember 22–26. közö   a király is részt ve  . Bán  yhunyadon való tartózkodása 
ala   Barcsay Domokos udvarházában szállt meg. 

Ferenc József kolozsvári látogatását újra nagy készül dés el zte meg. A városi tanács 
eldöntö  e, hogy a bevonulási útvonal mentén zászlókkal és árbócokkal díszíti fel a vá-
rost, diadalkaput emeltet, kijaví  atja a F tér kövezetét, és gondoskodik az érkez  vendé-
gek elszállásolásáról.359 A diadalkaput a Széchenyi tér (Pia a Mihai Viteazul) és a Nagy 
(ma Horea) utca találkozásában lév  vashídhoz tervezték felállítani, s ennek, valamint az 
egész város díszítésének megtervezésére Pákei Lajos (1853–1921) helyi építészt kérték 
fel.360 Diadalkapu végül nem készült, ugyanis Pákei olyan „gyönyör  tervet dolgozo   ki, a 
mely szerint a diadalkapu mell zésével a vashidat fogják olyan díszesen, mind els  és hátulsó ré-
szén hatalmas ívekkel átalakítani, hogy az az egész bevonulási vonal legszebb objektuma lesz”.361 
A Kolozsvár cikke érzékletesen írta le a nagy vashíd díszítését: négy sarkára az óegyipto-
mi templomokét utánzó „pilonokat” állíto  ak, melléjük jobbról-balról dór oszlopok ke-
rültek, amelyekre triposzokat (háromlábú bronzállványokat) helyeztek.362 A király és ki-
rályné monogramjaival, valamint az uralkodópár családi színeiben pompázó lobogókkal 
díszíte   oszlopokat girlandok kötö  ék össze, a pilonokat pedig más címerek, nemzeti 
zászlók és a város zászlói ékesíte  ék. A pilonokat feny füzérek és gazdag díszítés kötöt-
te össze, egy nagy kaput formálva, amelyen alkalmi feliratok („Isten hozo  ”, „Éljen a ki-
rály”, „Hódolat a királynak”, „Királyért és hazáért”) álltak. A pilonok elé a Híd utca fel l két 
hatalmas, Louvre-beli minta alapján elkészíte   egyiptomi szÞ nxet helyeztek el, a Nagy 
utca fel l pedig két oroszlán feküdt (a római Capitolium-beli oroszlánok másolatai). Az 
életnagyságú szobrokat Greizfelder és Rothmund bécsi akadémiai szobrászok készítet-
ték el. A nagy vashíd, valamint a vasútállomástól a Híd utca f téri torkolatáig tartó bevo-
nulási útvonal díszítéseit Pákei Lajos tervei alapján a budapesti Rumbold cég végezte el, 
a kertészeti munkát Zobá   Ferenc m kertészete, az ácsmunkát pedig a Kaukál testvérek. 
A Nagy (mai Horea) utcát magas, karcsú árbócok díszíte  ék, amelyek tetején aranyozo   
címerek és csillagok ragyogtak. Tudjuk, hogy a városháza igényes díszítését ugyancsak 
Pákei tervezte. Az építész szétszóródo   tervhagyatékában azonban csupán egyetlen 
olyan tervlap maradt meg, amely a királylátogatás díszítményeihez készült, s ezen a vá-
rosháza, a Nagy utca árbócai, illetve a kis vashíd (tehát nem a fent leírt híd) terveze   dí-
szítései szerepelnek.363

A rövid látogatás mozzanatait els sorban a helyi Kolozsvár cím  napilap beszámolói 
alapján rekonstruálhatjuk,364 a Vasárnapi Ujság pedig egy rövid beszámolót, valamint 
több, a Dunky Þ vérek által készíte   fényképet is közölt az eseményr l.365 A huszártábor-
noki egyenruhába öltözö   királyt és kíséretét szállító különvonat 1895. szeptember 22-
én, vasárnap reggel 7:35-kor érkeze   be a kolozsvári állomásra. A peronon a hódoló kül-
dö  ségek tagjai várták, akik csak külön belép jeggyel mehe  ek be. Az uralkodót Kolozs 
vármegye és a város nevében gr. Béldi Ákos f ispán fogadta. A peronon f urak, br. Bán-
 y Dezs  miniszterelnök, Jósika Samu és Perczel Dezs  miniszterek, Albach Géza pol-

gármester, a városi tanács tagjai, a különböz  egyházak képvisel i, a katonai, honvéd- és 
csend rségi tisztikar tagjai, a törvényhatóságok küldö  ei, a tudományegyetem tanárai 
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Martin Lajos rektor vezetése melle  , tantestületek, az ügyvédi és a közjegyz i kamara 
képvisel i sorakoztak,366 valamennyien egyházi, katonai vagy magyar díszruhában. A 
pályaudvar el   népes, éljenz  tömeg gy lt össze, s o   sorakozo   fel a Nagyszebenb l 
érkeze   díszszázad (élén Kisling Károly kapitánnyal), valamint a 31. közös gyalogezred 
zenekara is.367 A pályaudvar el  i téren az uralkodó Bán  y Dezs  miniszterelnökkel 
szállt lovas kocsiba, majd a felvonulás elindult a Bán  y-palota fele. Elöl léptete   négy 
lovas rend r, utánuk következe   Deák Pál rend rf kapitány kocsija, majd Béldi Ákos 
f ispán és Albach Géza polgármester fogata, a harmadik kocsin Jósika és Perczel minisz-
terek ültek, a negyediken a király és Bán  y Dezs , majd ket beláthatatlan sorban követ-
ték a f papok és díszruhás urak kocsijai. 

A bevonulás az 1887-ben követe   útvonalon történt, tehát a díszmenet végighaladt a 
Nagy (ma Horea) utcán a Szamoson átível  vashídig, majd onnan a Híd (ma Regele Fer-
dinand) utcán keresztül a F téren lév  Bán  y-palotáig. Az útvonal zászlókkal, sz nye-
gekkel, gallyakkal feldíszíte   házak közö   vezete  , a néz sereg sorfalat képeze  , illetve 
egy részük a nagy híd körüli tribünökön tömörült. A bevonulás legérdekesebb állomása 
a Bán  y-palota el   volt, ahol egy tágas teret keríte  ek el a küldö  ségek, a díszszázad és 
a katonai tisztikar felsorakozására. A király megérkezése után gyorsan leszállt a kocsijá-
ról, a díszszázadhoz ment, o   fogadta Kisling kapitány jelentését, majd végiglépdelt a 

127. Jantyik Mátyás: A király Kolozsvárt (1895)
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század el  , végül visszatért a palota kapujához, és megvárta, amíg a század elvonul 
el  e.368

A palota lépcs házában a díszmagyarba öltözö   br. Bán  y Albert fogadta az uralko-
dót. A régi épület homlokzatát valószín leg felújíto  ák a látogatásra, erre enged követ-
keztetni az a hír, mely szerint a palota „megtisztitva épp most a sok létrától és épít -állványtól, 
megi  ultan tekint szét a piaczon”.369 

A Bán  y-palotába való megérkezése után nem sokkal Ferenc József gyalog átvonult a 
f téri Szent Mihály-templomba, ahol állva hallga  a végig a 9 órakor kezd d , Lönhart 
Ferenc római katolikus erdélyi püspök által celebrált misét. Ez alkalomra a templom tor-
nyán és homlokzatán két nagy nemzeti zászló lobogo  , a f bejáratot címerek, girlandok, 
valamint a „Légy üdvözölve, ki az Úr nevében jösz!” felirat ékesíte  ék.370 A templomba csak 
külön jeggyel lehete   bemenni, az els  padsorokban mind díszmagyaros urak ültek, a 
bevonulás és küldö  ségek résztvev i. A hatalmas néz sereg példás rendben sorakozo   
a templom bejárata körül, és minden bizonnyal elvarázsoltan szemlélte közelr l a több 
száz lépésnyi utat gyalogosan megtev  királyát. 

A mise után az uralkodó visszatért a Bán  y-palotába, ahol 10 órakor elkezd dö   a 
küldö  ségek fogadása. Ennek során Ferenc József a nagy szalonban hallga  a végig a 
küldö  ek üdvözl beszédeit, utána pedig visszavonult a lakosztályába. A fogadás majd-

128. Pákei Lajos terve a városháza díszítésére (1895)
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nem két órát tarto  , ezt sz k 
kör  villásreggeli köve  e. Egy 
órakor az uralkodó rövid szem-
lére indult a városba, amelynek 
során a polgármester, rend rka-
pitány és több helyi notabilitás 
kíséretében meglátoga  a a fon-
tosabb újonnan épült intézmé-
nyeket.371 El ször a Kül-Farkas 
utcai új katonai kórházat tekin-
te  e meg, onnan gyalog ment át 
a 60 m hosszú, 22 m széles, óriá-
si vasfödéllel elláto   lovaglóis-
kolába. Utóbbi el   kocsiba ült, 
és sorra megszemlélte a közös 
hadsereg, valamint a honvédek 
számára építe   laktanyákat. 
Onnan a siketnémák 1893-ban 
megnyílt intézetébe látogato  , 
amely intézmény alapjait az 
1887-es látogatása során te   
adománya vete  e meg. Követ-
keze   az új református teológia 
intézete, amelyben szemügyre 
ve  e a dísztermet, tanácstermet, 
a tanulószobákat és a hálószo-
bákat is. Ezután az egy évvel ko-
rábban megnyílt Kalazanti nu-

129. Pákei Lajos terve a kis vashíd díszítésére (1895)

130. A Híd utcai diadalkapu (1895)
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mot, a piarista rend hi  udományi és tanárképz  intézetét járta be, majd gyalog átment a 
szemben lév  tudományegyetem épületébe. A Farkas utcai egyetem már 1881-t l viselte 
az uralkodó nevét, aki ez alkalommal megszemlélte a második emeleten a tanácstermet, 
a vizsgatermet és néhány tantermet, az els  emeleten berendeze   könyvtárt és a föld-
szinten a földrajzi intézetet. 

E gyors látogatások után a király és kísérete a pályaudvar felé ve  e az irányt. Az állo-
másra tartó kocsisor a bevonulás sorrendjében haladt, a királyt lelkes tömeg éljenezte és 
búcsúzta  a. Az állomáson újra összegy ltek a f urak, a városi és megyei notabilitások s 
a küldö  ségek tagjai, akik sorfalat álltak a pályaudvar bejárata és a peron közö  . Az ural-
kodót, a szárnysegédjét és néhány fontosabb tisztet, valamint Bán  y Dezs  miniszterel-
nököt szállító különvonat pontban délután 3 órakor gördült ki a kolozsvári állomásról, 
Bán  yhunyadra tartva. Ferenc József utolsó kolozsvári látogatását nem örökíte  e meg 
emléktábla, de tiszteletére 1899-ben átnevezték Ferenc József útnak az egykori Nagy (ma 
Horea) utcát, amely az állomástól vezete   a Szamos-hídig. 

131. A király és kísérete bevonul a Híd utcán (1895)
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UTÓHANG

Á  ekintve a kolozsvári Bán  y-palota történetét, szépen kirajzolódik az a két periódus, 
amelyekben az épület a korabeli uralkodókat is vendégül látva, a fénykorát élte: az els  
az épí  et , gróf Bán  y György (1747–1822) nevéhez és életéhez köt dik, míg a második 
körülbelül az 1860–1900 közö  i évekre tehet , amikor a báró Bán  y család tulajdonában 
volt a palota. Az els  periódusban az erdélyi kormányzó családja által vi   fény z  élet-
módhoz a palota els rangú bútorai, a bálok, a koncertek és a tanácsülések is hozzátartoz-
tak, de a fénypontot I. Ferenc (1768–1835) császár 1817-es látogatása jelente  e. Bán  y 
György halála után egy több évtizedes, bizonytalan állapot következe  , amely ala   a 
gróf Þ ai többször is megpróbálták eladni az épületet. Ezt a helyzetet egy újabb „fénykor” 
válto  a fel, amikor az 1860-as években báró Bán  y Albert (1818–1886) le   a palota tulaj-
donosa.  és a leszármazo  ai csupán az épület legdíszesebb emeleti termeit használták 
lakás céljára, a többi helyiséget pedig bérbe adták, de a 19. század második felében két-
szer is vendégül lá  ák Ferenc József (1830–1916) császárt. 

Bár a bárói család a 20. század els  felében alapvet  módosításokat te   a barokk épü-
leten (a hátsó gazdasági udvar lebontása, mozi építése a bels  udvarra), a palota tovább-
ra is f úri rezidenciaként szolgált. 1956-tól azonban az épület elveszte  e a korábbi funk-
cióit: az egykori f nemesi lakosztályok, a szolgálók szobái, a földszinti üzletek és a bér-
lakások helyét irodák, kiállítóterek és raktárak ve  ék át, s azóta a palota a Kolozsvári 
M vészeti Múzeum székhelyeként a kultúra és a tudomány szolgálatában áll. A napjaink 
egyik legjelent sebb gy jteményével rendelkez  erdélyi múzeumot a változatos progra-
mok, valamint a barokk palota épülete és története teszik vonzóvá a közönség számára. 

Jelen monográÞ a elkészítése a Kolozsvári M vészeti Múzeum számára is fontosnak 
bizonyult, így köszönet illeti az intézmény vezet ségét, amiért lehet vé te  e a kézirat 
el készítését, és rendelkezésre bocsáto  a számos festmény reprodukcióját. A kézirat gon-
dozásáért és javításáért dr. Kovács András professzornak, dr. Kovács Zsolt m vésze  ör-
ténésznek és Dávid Gyula irodalomtörténésznek; a hasznos információkért és forrásokért 
Bán  y Bélának, Ferenczi Szilárdnak, Murádin Jen nek, Nicolae Sab unak és Vécsei Hu-
nornak; a fényképekért Biszak Szabolcsnak, Dariana Bucurnak, Feleki Istvánnak és Rozs-
nyai Józsefnek; az alaprajzok átrajzolásáért pedig Tatár Lehelnek tartozunk köszöne  el. 
A 4. oldalon felsorolt intézményeknek és azok munkatársainak (Mircea Albu, Kopcsay 
Ágnes, Kovács Eszter, Irina Leca, Ana Mirea, Molnár Lehel, Alexandru Sonoc, Tibori Sza-
bó Zoltán) a rendelkezésünkre bocsáto   archív felvételeket és más illusztrációs anyago-
kat, illetve az ügyintézésben és kutatásban nyújto   segítséget köszönjük meg, Ioana 
Filipescunak és Szaló Rékának pedig a román és angol kivonatok fordítását és javítását. 
Végül, de nem utolsósorban, hálával gondolunk mindazokra a családtagokra és barátok-
ra, akik munkánkban támoga  ak, valamint a Polis Könyvkiadó lelkes munkatársaira.
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MELLÉKLET

A PALOTA LELTÁRA

„Nagy Méltóságú Gubernátor Gró   Bán    György Úr e  Excellentiája Kolosvári és 
más Udvaraiban tanáltató Mobiliainak Arany és Ezüst edényeinek és egyéb minden név-
vel nevezend  eszközeinek Generale Inventariuma”, [1822]372

Az inventáriumot a korabeli helyesírással írtuk át, a sorszámok közö   szögletes záró-
jelben megjelen  számok az eredeti dokumentum oldalszámait jelölik. A d lt bet vel 
szede   megjegyzések, összefoglalók a szerz  betoldásai. A gyakran el forduló vagy fon-
tosabb kifejezéseket külön jegyzetekben magyaráztuk meg.

folyó-
szám 

A Tárgynak le írása
milyen állapot

jó közép rossz

[60.]  1. A Palotán
Az Óratoriumba lév  Eszközök

1. Egy Ebenum fa Keresztre feszíte   mintegy 10. czolos ezüst Cru-
ciÞ xus melly az ezüstök közö   mérték szerént is inferaltato  

1

2. Egy ovális czérnás szél  ezüst Tángyér, melly az Ezüstök közö   
mérték szerént inferaltato  

1

3. Egy széles Talpu, gombos Szárú, sima, kivöl bel ll aranyos, ezüst 
kehelly, Tokjával 

1

4. Egy ehez való kisded aranyozo   Tángyér 1
5. Négy Ebenum fa gyertya tartók, a Talpán és Szárán mintegy 8 

loth ezüst virágokkal, és Þ gurákkal 
4

6. Szentség tartók formája, Ebenum fából. Ezen vagyon Sz. Josef-
nek viaszból való kisded képe üveg ala   

2

7. Cánon Táblák Ebenum fa rámákba üveg ala   3
8. Missale Könyv aranyos B r táblával 1
9. Ehez való Sellyem Párna 1
10. Kaszten forma oltár, márvány K  portátilével, és három Þ ok-

jaival, réz ki huzokkal
1

11–
47.

Az oltárterít k, textíliák, miseruhák és kelyhek felsorolása következik, 
amelyet nem írtunk át. 
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[61.] Magában a Palotában
48 Pondusos, pendulumos, csenge  y  musikás, aranyazo   Tokú óra 1
49. Az ablakok közö   fejér festékes lábokon álló Fekete márvány K  

asztalok, az edgyik a közepén ke  é van hasadva 
2 1

50. Ezek fele   a falba tsinált Fa rámás két nagy táblából, és egy fels  
toldalékból álló nagy Tükrök 

3

51. Kemen  e el   álló fellyül veres alól kék szél , virágos, zöld 
olaszfal

1

52. Arannyal platirozo  , Réz abrantsokra tsinált, hasonló aranyos 
urnákkal fel ékesíte   me  ze   Krisztály Luszter373

2

53. Tisza fa kártyázó asztal fekete kopo   b rrel bé vonva 2
54. Veres festékes Bükfa zöld b rrel boríto   egyes székek 36
55. Gyöngy szín festékes fekete b rrel boríto   szék 1
56. Fejér festékes pök  Láda, az u  za fel ll való Szobákban edgyü  8
57. Négy ablakba csigákon járó fejér Vorháng374, két két vas vessze-

jivel 
4

58. Öntö   sárga réz, gazdagon aranyazo   a Tükrök szélére ke  n-
ként fel függeszte   virág forma gyertyatartók 

6

59. A Téli és nyári ablak közö   lév  F rész poros kanafász375 párnák 4
60. Asztal takaró nagy zöld posztó 1

[61v.]
61. Hasonló, kisebb asztal takaró, zöld posztó 3

Az U  za fel l való el  Szobába
62. Kisded garnyéros oldalán nyíló ajtójú záros Secretaire bük fából 3
63. Kisded oldalán nyíló záros ajtós Mahone376 fával furnírozo   

Secretaire377

1

64. Ezen Secretairebe vagynak: 
a.) Fekete kerek aranyozo   Pléh já  ó Tá  ák378, 4. kerek pléh 
tsont Fischekkel tele fekete skatulyaival …  1
b.) Hasonló ovális Zöld csiku já  zo Ta  ák, fedeles Skatuláival és 
Fischekkel … 1 
c.) Hasonló kék Tá  ák, Fedeletlen Skatulyáival és Fischeivel … 1
d.) csipkés szél  Fekete pléh kisebb Tá  átskák, egy egy Ovális 
Kosárkájával, és Fischeivel … 6
e.) Fa fonalból font já  ó kosárkák Fischeikkel … 7
f.) Lumbrázáshoz valo papiros Skatullyákban lév  Blokkok … 6

1

65. A Bükfa Secretairekba való 4. szeg  cseresznye zöld posztós ját-
szóasztalok, Fel hajló lábaikkal, kellene lenni 8, hibázik 2. va-
gyon. NB. ezek mind megvagynak

8



131

66. Ugyan ezen fennebb írt Secretairenek alsó részébe járó, fel hajt-
ható lábú zöld posztóval boríto   Mahoné fa 4. szeg  asztalok 

4

67. Ugyan azokba való 3. szeg  posztóval boríto  , cseresznyefa asz-
talok 

4

68. Az el bbi asztalok Szegele  yeire fel srófolható vas srófos réz 
küpüs fa gyertya tartók 

42

[62.]
69. A 3 Szegelet  asztalokhoz való, 3 szegelet  asztal lábok 14
70. Egy muzsikális Val  enes asztali óra 1
71. Nagy darab üvegekb l való Luszter 1
72. Egy Kemen  e elibe való veres olasz fal 1

Az Altán379 szobába
73. Az egész szoba padimentumát bé borító ko  káson egybe vart 

szürke posztó 
1

74. Mahoné fa Tokba lév  Flotás Musikalis Nagy óra 1
75. Diófa Tokba lev  Val  enes musikalis Pendulumos Nagy óra 1
76. Magossan fenn álló, cseresznyefa, záros Secretaire, 14. gombbal 1
77. Sárga k ris fa fekete szél , három ágos lábú kerek asztal 1
78. Réz csigákon járó négy lábú Mahoné fa asztal triktrák380 1
79. Fejéren feste   lábakon álló, veres, kék, és több színekkel játszó 

márvány asztal 
3

80. Ezen asztalok fele   az ablakok közein lév  három-három táblák-
ból álló Nagy tükrök 
NB. Két Tükörbe egy egy tábla el van törve 

1 2

81. Ezen Tükrök szélleire ke  nként applicált, urnás, gazdagon ara-
nyozo  , öntö   Réz, két küpüj  gyertya tartók 

6

82. Fejéren feste   Bükfa virágos veres atla  zal bévont, Ló sz rrel 
töltö   kanapé 

1

[62v.]
83. Ehez való karos, hasonló töltö   székek 3
84. A Kanapéra való kisded hasonló borítékú párnák 2
85. Ugyan e féle hasonló atla   überzugos381, töltö   egyes szék 17 
86. Japáni feste   aranyos száraz virág tartó nagyobb edények fede-

leivel, az edgyiknek Fedele el van törve, s egyberagasztva 
1 1

87. Hasonló kissebb japáni virág tartó edények, fedelest l, az 
edgyiknek az alsó tála el lévén törve, öszve van ragasztva 

1 1

88. Ugyan e féle kissebbetske edények, mellyeknek fedeleik egybe 
vannak ki  elve382

2
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89. Egy fedeles és más fedetlen, öblös hasú, száraz virág tartó kék 
Saxoniai edény 

2

90. Ugyan saxoniai Por  ellán töltsér szájú sugár, magos, száraz vi-
rág tartó Pohár, az edgyiknek ajaka el van törve. 

1 1

91. kihúzva
92. Ónból öntö  , feketén feste   Fejérnép f  1
93. Socratesnek Fejér Gypszb l öntö   feje 1
94. Egy Kanapé eleibe való töltö   atla  al boríto   zsámoly szék 1
95. A Kanapénak és Párnáinak sárga csíkos kanafász überzugja 1

[63.]
96. A Kanapé Párnáinak hasonló kanafász überzugja 2
97. A Három karos szék kanafász überzugja 3
98. A 17. edgyes szék kanafász tokja 17
99. Egy Kemen  e elibe való virágos veres Damaszt olasz fal 1

100. Az Altán ajtaji eleibe való F rész poros hosszú vászon párnák 2
101. 12 aranyozo   réz küpüs nagy me  zet kristálly üveg luszter 1

A Nappali Szobába
102. Tisza fa Tokba lév  Pendulumos nagy óra 1
103. Négy aranyozo   réz lábú, aranyozo   réz pléhvel beschlagolt383, 

chinai kaszten 
2

104. Fejér lábú Fekete Márványk  Asztal 2
105. Az Ablakok közin három három darabból álló Nagy Tükrök 2
106. Ezen Tükrök szélire adplicalt öntö   Réz, gazdagon aranyozo  , 

ke  s küpüj , gyertyatartók 
4

107. A Márvány asztalokon Fekete márvány Posztamenten álló gaz-
dagon aranyozo   réz talpú és szájú Alabástrom Urnákból kin  , 
rosa szálat ábrázoló hármas küpüj  gyertyatartók 

2

108. Ezeket bé fed , me  ze   üveg, nagy harangok 2
[63v.] 
109. Sugár, hosszú nyakú, ord.384 Bétsi Por  ellán, száraz virág tartó 

edények 
4

110. Kemen  e eleibe való virágos veres atla   olasz fal 1
111. Fejéren feste   fa, virágos veres damasztal boríto  , ló sz rrel töl-

tö   kanapé 
1

112. Hasonló karos nagy szék 2
113. Ugyan e féle edgyes székek 11
114. A Kanapé sárga csíkos kanafász tokja 1
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115. A Karos székek hasonló Tokja 2
116. Az edgyes székek - // - 11
117. 8 Réz küpüj  nagy üveg Luszter 1
118. Néhai Gró   Bán  y Dénes Úr e  Ngának arany paszomántos kék 

magyar köntösben természeti nagyságában lefeste  , aranyos rá-
májú képe 

1 

119. Az egész szoba pavimentumát385 bé borító rosás szél  zöld sz -
nyeg

1

120. Egy Kártyázó Tiszafa asztal, meg hasadozva 1

A Biliárd szobába
120 ½ Egy 8 napos üt  fali bronz óra 1
121. Három subládás386 lakirozo   chinai kaszten, egy rajta lév  ha-

sonló ládával 
1

122. Fejér feste   lábú veres tarkás márvány k  asztalok 2
123. Az Ablakok közein lév  három-három Táblákból álló Nagy Tük-

rök 
2

124. Ezeknek széleire alkalmaztato   aranyozo   öntö   réz 2 küpüj  
gyertya tartók 

4

125. Aranyozo   réz, és Alabástrom posztamentre állíto   aranyos réz 
gyer-

[64.] mekek keziben lév  Tulipanto   ábrázoló ke  s küpüj  gyertya 
tartók 

2

126. Ezeket bé fed  me  e   üveg nagy harangok 2
127. Alabástrom posztamentre állíto   gyermeket ábrázoló ke  s ara-

nyozo   küpüj  Gyertya tartó, árnyék tartójával edgyü   
1

128. Fejér márványból való két aranyos réz küpüj  gyertyatartó, 
lakírozo   bokrétás árnyéktartójával 

1

129. Luszter forma, Brillantinozo   Kristálly, asztali, 3 küpüs gyertya-
tartó 

2

130. Fejér festékes virágos veres Damasz  al boríto   kanapé, egy nagy 
alsó, három hátulsó és két végs , hasonló borítású, párnáival 

1

131. Ugyan eféle szegeletes Karos szék 4
132. Hasonló kerek hátú karos szék 1
133. E féle edgyes szék 13
134. A Kanapénak 6. darabból álló sárga tsikos kanafász überzugja 1
135. A Karos székek überzugja 5
136. Az edgyes székek überzugja 13
137. Esztergába me  e   K risfa lábú tisza fával fornirozo   Biliárd 1
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138. Ehez való férÞ  Dákok 4
139. Dáma Dákok 8
140. Nagyobbatska Gollyobisok fekete b rtokba 5
141. aprobb Gollyobisok fekete b rtokba 16
142. Billiard körül való 3. lábú fa, ke  s vas küpüj  Gyertya tartók 3 1
143. Feren   császár e  Felségének iÞ onkori387, magyar köntösben öl-

töztete  , melly képe, aranyos rámába. 
1

144. Veres virágos, keskeny kék sz nyeg 1
145. Kemen  e eleibe való kisded virágos veres atla   olasz fal 1

[64v.]
A Legények el  Szobája

146. Bükkfa lábon Feny fa asztal 1
147. Feny fa festetlen Pad 1
148. Egy Vas Kalány 1
149. Réz rámába foglalt t szegelet  éjjeli csigás lámpás 1

A Kammerdienerek szobájába
150. Toile  e Asztal Tükrös fedelével

NB. Ebbe vagynak: egy ezüst pohár, egy Por  ellán Mosótál hoz-
zá való Kannával, és egy rakás Beretvák annak idejében Inscri bá-
landók388 az ezüstök közé

1

151. Náddal font ajjú, és hátú Toile  e szék 1
152. Egy veres festékes Kanapé, kanafász borítékú 4. párnáival 1
153. Két b r s régi székek 2
154. Három Schubládás hasas Tölgyfa záros Kaszten 1
155. Hármas lábú magos réz Rechamier389 1
156. Feny fa kék festékes kisded ord. asztalok 2
157. Csigán fel húzható ablak Vorhang, viseltes zöld selyemb l egy fa 

és más vas rudgyaival 
1

158. Két ablak közé való Kisded Vapeur Vorhang, vas vesszejével 1
159. Egy régi módi kisded F részes Fali óra 1
160. Pléh ajjú Fejérnem  melegít  egy szén hordó pléh serpeny vel 1

A Zöld, és háló Szobába, és a Cabinetba
161. Török magyaró fa két felé nyíló 
[65.] tükrös ajtójú, záros fenn álló könyves almáriumok 4
162. Egy Mahoné fa Diván virágos zöld Damaskal390 boríto  , egy 

nagy alsó három hátulsó, és két végs , lósz rrel töltö   párnájival
1
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163. Egy Mahoné fa Secretaire, aranyos réz beschlagal 1
164. Más Mahoné fa hasonló virágos zöld Damaskal bé vont ló sz r-

rel töltö   Kanapé 
1

165. Diófával furnirozo   kívül belöll zöld b rrel bérle   sebes Karos 
szék 

2

166. Mahoné fa Karos szék Veres Damaszt párnával 2
167. Fekete pá  olt körtve fa, Kazimirrel391 varro   karos szék 1
168. Náddal bé font ülés  Mahoné fa edgyes székek 12
169. Ezekhez való Zöld Damaskal boríto  , viseltes, ló sz rrel töltö   

párnák 
12

170. Mahonéfa arannyal platirozo   réz párkányú, feljül b rrel borí-
to  , 7. Schubládás, író asztal 

1

171. Négy Schubládájú feketén pa  olt Körtvéj fa aranyozo   lábú író 
záros kaszten 

1

172. Az Ablakok közzé hellyheztete   fekete márvány Táblájú, két 
Þ óku, Török Magyarófa régi módi kaszten 

2

173. Mahonéfa réz rostéllyal granirozo   Író asztal 1
174. Machinára készíte  , mahoné fa triktrák asztal 1
175. Zöld damaszkal bé vont kemen  e eleibe való 5. Táblájú olosz fal 1

[65v.]
176. Kemen  e eleibe való Zöld Damaszkal bé vont Pléh Schirm392 1
177. Ajtó eleibe való Zöld sz r materiával bé vont Fa Schirm 1
178. Feketén Platirozo   aranyos Aufsá  393 vas Pléh Urnák 4
179. Régi Görögök és Rómaiak Gypsz Fejei 4
180. Potpouri tartó fedeles nagy csont üveg Poharak 2
181. Bétsi Por  ellán virágos aranyos virág tartó nagy váz, fedél nél-

kül 
1

182. Virágos aranyos Bétsi por  ellán virág tartó Poharak fedeleikkel, 
az edgyiknek fedele el van törve 

1 1

183. Négy szegelet  talpú Fedeles kisded fáin alabástrom Urnák 2
184. Négy szeg  talpos töltsér csipkés szájú fain alabastrom nagy po-

harak 
2

185. Sébbeli óra tartó oszlop forma tetején egy fedeles éjjeli lámpás 
urnáival fel ékesíte  , fejér alabástrom aufsa   

1

186. Két Banatusi Zsiványok feleségeikkel viaszból 4
187. Ezeknek Boritekjokhoz való Cámpánák394 4
188. Erdéllyi alabástromból farago   Jupiter, és Junó egybe ölelkezve 1
189. El nyúlva hever  fain Alabástrom Merkurius 1
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190. Chinai Por  ellánból való Chinai Madonna 1
191. Pech-Steinból farago   chinai Þ gurák épen 2
192. Hasonló k b l farago   chinai Þ gurák el törve 2 
[66.]
193. Pech-Steinból való Fedeles kisded Urnák, kék k b l való 4. szeg  

posztamentel 
2

194. Alabástrom Posztamenten álló aranyos Réz Þ gurák 
195. Ezekhez való üveg boríték Campanák 2
196. 12 aranyozo   réz küpös nagy üveg Luszter 1
197. Falra függeszte   Schildkrotra395 aranyozo   Tokú, nagy Fran  ia 

óra 
1

198. Aranyozo   Figura feje tetejére állíto  , kis fureszes pendulum óra 1
199. Három Táblákból álló Nagy Tükrök 2
200. Ezeknek szélére alkalmaztato   ke  s Sirándolból való aranyal 

platirozo   czifra réz gyertyatartó 
4

201. Egy Elefánt csont Ember formára farago   Figurájú Schach396 
Tábla 31. Figurájával edgyü   

1

202. Kívül furnirozo  , bel l posztóval borito   Triktrák ostáblák hoz-
zá tartozó Calculusokkal és Ko  kákkal edgyü   

3

203. Gyertya eleibe való kisded virágos- és más Zöld Schirmek 2
204. Térdeplésre alkalmaztato   feketén pá  olt va  kor fa zöld sza-

Þ ánnal boríto   szék 
1

205. Zöld Damask supellatos397 mahoné fa régi módi ágyfa 1
206. Egy Nagy aloll két felé nyilo ajtoju Fa Galériás Mahoné fa iro-

asztal 
1

207. Más kisebb egy Þ oku mahoné fa iro asztal 1
208. Ablak közzé hellyheztete   régi Mahoné fa tükrös 3 Þ oku Toi-

le  e398

1

209. Felyül galériás aranyozo   réz beschlagos Nagy Sécretaire 1
[66v.]
210. Egy Zöld Sz r matériával bé vont ló Sz rrel töltö   ord. Kanapé 1
211. Három lábú Tiszafa Koridon 2
212. Négy egymás alá járó Kis asztal Mahonéfából 4
213. Ablak közzé való 3. Táblájú nagy Tükör 1
214. Egy Nagy Fran  ia Bronz 15. napba egyszer fel húzandó óra 1
215. Ehez alkalmaztato   hajlású Üveg Campána 1
216. Fejér Márvány posztamentre csinált két aranyos Bronz geniussal 

körül ve   asztali üt  óra 
1
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217. Négy szegelet  Bronz, úti, üt , régi módi óra, viseltes b r tokjá-
val 

1

218. Egy kissebb réz alkotványba készíte   repetáló, és serkent  úti 
óra tokjával 

1

219. Üdvezít nknek régi formájú mejj képe aranyozo   rámába 1
220. Gro   Eszterháziné asszony e  Exja mejj képe cseresznye fa rá-

mába 
1

221. Gro   B. Feren  né Asszony e  Nsga mejj képe cseresznye fa rá-
mába üveg ala   

1

222. Contesse Mathildénak kitsin korában való képe 1
223. Doctor Quarinnak fekete portréjja, fornirozo   rámába, üveg ala   1
224. Két kisded Florentiai Mosaikból kirako   olosz paraszt férÞ , és 

asszony képe, Bronzirozo   rámába 
2

225. Néhai Gro  né e  Excjanak kisded ovalis portréjja 1
226. Gro   Eszterházi Josefa kisasszonynak képe 1
227. Egy Öreg embert ábrázoló Pergamentre ezüst plajlvajsszal399 fes-

te   kép 
1

228. A Falba lév  kisded arnyékszék b rrel borítva hozzá tartozandó-
ival 

1

229. Egy kisded Mahoné fa Nac  eig400, felhajtható lábaival 1
230. Diófa Irás tartó négy szeg  Pol  ok 2
231. Tükrös ajtójú írás tartó Mahonéfa almárium 1
[67.] 
232. Egy Mahonéfa Secretaire 1
233. 7. Fiókú b rrel borito   réz párkányu Mahonéfa iro asztal 1
234. Firhang oldalú Könyvtartó Mahoné fa pol  , also Fiokjával 1
235. 3-4 rekeszes írás tartó Mahonéfa állás 1
236. Három contignatios401, felyebb és alább emelhet  Mahonéfa iro 

asztal 
1

237. Schmukkos402 kisded záros régi modi furnirozo   asztal 1
238. Kisded ovalis réz párkányú Mahoné fa asztalka 1
239. Mahoné fa hosszuko Schmukkos Schatul403 1
240. Falra valo Bronz Tokurepetir Ora 1
241. Fejér márvány posztamentre készíte   asztali, nyol  z napig járó 

repetir óra, két kisded fejer márvány Þ gurákkal 
1

242. Papiros nyomtato alabástrom posztamenten ül  Bronz Þ gurák 3
243. Két kisded füles gyertya tarto, az edgyik aranyos, másik ezüstös 2
244. Oszlop forma gazdagon aranyozo   virágos réz gyertya tarto 2
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245. Egymásba járó kinyujthato száru ezüstel platirozo   réz gyertya 
tarto 

2

246. Kisded ezüstel platirozo   réz gyertya tarto, Schirmtarto két fel 
álló vessz kkel 

1

247. Schrégen álló, ke  s száru, rugos, sárga réz gyertya tarto, hasonlo 
réz arnyék tartojával 

1

248. Egy gyöngyházas tört, és más por  ellán jo gyertya Tartotskák 1
249. Mahonéfa iro asztalra valo kerek kisded gyertya Tarto Pol  ok 2
250. Károly f  Her  egnek por  ellánból valo mejj képe 1
251. Brillántirozo   üveg függ lámpás, aranyozo   réz Lán  aival, és 

réz tetejével 
1

[67v.]
252. Vas pléhb l valo Zöld Damaszkal bé vont kemen  e eleibe valo 

Schirm 
2

253. Horgokkal fel ruházo   Þ ókos kisded Mahonéfa Zsebbeli ora ál-
lás 

1

254. Iro eszközöket tarto 3. rekeszü füles Mahoné fa négy szegü Tá  a 2
255. Aranyozo   csatorna szájú, Fain por  ellán fedeles Nagy kalamá-

ris 
1

256. Ehez valo hasonló massáju portartó tál 1
257. Cseresznye fa Nagy Kalamaris porozójával  2
258. Egy Tisza fa réz por tarto Tál 1
259. Porozó fa kalányok 2
260. Batizi veres Steingut Kalamaris porozojával, és tár  ájával 3
261. Mahoné fa három águ egy lábu, fel hajto   szél , kerek asztal 1
262. Kisded Négy szeg  Fejér márvány Táblájú Schubládás Mahoné 

Fa kis asztal 
1

263. Veressen pá  olt Bükfa pök  láda 4
264. Fejér márvány posztamenten álló Minotaurus 1
265. Közönséges úti repetálo, és serkent  ezüst ora, b r Tokjával 1
266. Fellyebb, és alább emelhet  Mahoné fa Gyermek Szofa veres 

Damaszkal borito   párnájával 
2

267. Beteg ágyba valo kisded rövid lábú pá  olt fa, b rrel borito   asz-
talka 

1

268. Két réz fogantyu, s uti Schatulok, edgyik pa  olt fekete, más Ti-
sza fa 

2

269. Egy magossan Fenn álló keskeny sok Þ oku Mahoné fa, réz 
galeriás Almarium 

1

270. Egy Nagy Potpouri tarto fáin por  ellán fazék, fedelest l 1
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271. Közönséges kék üveges Potpouris edény 2
272. Alabástrombol metsze   Urna forma fedeles Vás 2
[68.]
273. Láb alá valo kisded Sámolykák viseltes boritékkal 2
274. Egy arany Kokos fáin Nád Pál  a404 1
275. Kereszt perspectivás egy ezüst és más aranyáz   réz Kokos Nád 

pál  a 
2

276. Kok nélkül valo Fekete perspectiva pál  a 1
277. Vad ketske Szarv Kokos, Szarándok nád Pál  a 1
278. Szarvas Szarvba me  e   egy Fér    és Fejér Nép f vel ekesite   

Kókos nád Pál  a 
1

279. Krongold Kokos vékony nád Pál  a 1
280. Ezüst Kokos Erdéllyi Bambusz Rór Pál  a 1
281. Egy Kisded Nád, és Hal tsont Pa  iko 2
282. A bé kötö   szem  czélozó Cupido által tarto   három lábu urná-

ban hellyheztete   Üveg Kalamárisnak gazdagon aranyozo   
Bronz kalamáris Tokja 

1

283. Krisztus Urunknak ezüst rámába foglalt képe 1
284. Gro   György e  Nsgának Kapitány kori rámába lév  ovalis képe 1
285. Néhai Gro  né e  Exja gypszb l készíte   kerek kisded Bas re-

liefe405 képe fekete rámába 
1

286. Egy Landschaft406 diofa rámába 1
287. Krisztus Urunknak a keresztfárol valo le vétele, fára feste   kép 

fekete rámába 
1

288. Az e  Exja Háza népe, aranyra feketén szilotirozva 1
289. T z üt  cs  nélkül való Pistolyok 2
290. Erdélly országnak Kapitány Bougetól valo mappája 1
291. Aranyozo   ezüst Kókos Mahonéfa re  és Basa Pál  ák 2
292. Egy Kisded Fejér Nád pál  a 1
293. Czifra réz kokos fain Vaskalán és fogo 2

[68v.]
294. Közönséges Üveg Kalamáris, csont-üveg porozojával 2
295. Egészszen Zöld b rrel borito   lo Sz rrel töltö   hátra botsátható 

hátu, ki huzhato lépts ju, csiga talpu, beteg Embernek valo Ka-
ros Szék, vas és Sárga rézre alkalmaztato  , egy iro, és más olvaso 
Þ okos záros, pá  olt Diofa Asztalkáival 

1
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A Zöld Szobába a Diván ala   vannak még 
296. A Diván Schubládájába egy Mahoné fa utazó Schatul, b r bori-

tékjával Zár ala   
1

297. Egy utazó Karmazsin b rbe tekert, 2 fekete nyel  anglus beretva, 
két üveg kalamáris, és porozó, egy Frizir füsü és egy olló

1

298. Egy Körtvély fa utazo Schatul Zár ala  , B r tokjával 1
299. Egy b rrel bé vont Kalamárisos irás tartó Schatulotska 1
300. Flaschinetel, feny fa Tokba 1
301. Záros, b rb l való írásos Táska Kalamáris nélkül 1
302. Záros b rb l való Irás hordó Táska, egy pár Kalamarissal 1
303. Hosszúkó henger forma szárú Kalamáris porozójával, és papiros 

tartójával fekete b rbe foglalva
2

304. Karmazsin b rbe alkalmaztato   két üveg úti Kalamáris Czilinder 
formába

1

305. Edgyik almárium tetején ég  viasz Gyertyára való Küpük, körü-
lö  e való réz abrantsokkal, és felibe járó árnyéktartójokkal

306. Kémény párkányára való öt darab chinai por  ellán Figurák 5
307. Pechsteinból való, czigányoson ül , potrohos, ka  agó, chinai Þ -

gura
1

[69.]
A Néhai Gro  né e  Exja Szobájába

308. A Gro  né e  Exja Szobájába vezet  gángba négy Falravalo gyer-
tya tarto megévalo Üveg viragos Tükör 

1

309. Kemen  e eleibe valo veres Damaszkal borito   pléh Schirom 1
310. Mahonéfa felyül üveges alol Fa két felé nyilo ajtoju Könyves 

almarium 
1

311 Csigás lábu réz párkányu Fiokos 4. szeg  kisded Mahoné fa asz-
tal 

1

312 Két Þ oku Mahonéfa réz beschlagos záros Kaszten 1
313 Ezen egy kis Stufa tarto Tiszafa záros almariumotska 1 
314 Agy eleibe valo sárga Márvány Tábláju Mahonefa nach  eig 2
315 Fejéren feste   Bükfa Kanapé veres Damaszkal borito  , Lo sz r-

rel töltö   egy nagy és más kisebb párnáival, s két hasonlo val-
 eneivel 

1

316 Ehez valo, hasonlo feste  , veres Damaszkal borito  , Kanapé for-
ma Zsámolly Székek 

2

317 Ugyan e féle fa, és hasonlo boritéku kerekhátu, karos székek, 
Párnájokkal 

6

318. Két egymás mellé hellyheztete  , aranyos oroszlány lábu forni-
rozo  407 Diofa Agyak 

2
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319. Furnirozo   kisded imátkozo oltár veres Damaszk térdepl jével 1
320. Egy Kisded Kerek fel hajthato, két lábu diófa asztal 1
321. Fejér festékes pök  Ládák 3
322. Társasági játékokhoz valo két skatullyák minden hozzá tartozo 

eszközeikkel 
2

323. Falra függeszte   aranyos czirádás toku ora 1
324. Sz z Máriának igen szépen feste   mejj képe, aranyos rámába, 

üveg ala   
1

[69v.]
325. Mahonéfa 7. Þ oku közepén ki vágo   iro asztal, aranyos réz be-

schlagal 
1

326. 3. Þ oku aranyozo   réz beschlagos záros Mahonéfa Toile  e 1
327. Sárgán pá  olt K risfa gyökér Secretaire 1
328. Ebben egy gazdagon ezüstel platirozo   Kalamaris tartóba két 

üveg Kalamáris, és porozo, közbül pedig egy kisded gyertya 
tarto 

1

329. Egy náddal font ajju Mahonéfa kanapé sárga Damasztal borito   
lo sz rrel töltö   párnáival 

1

330. Ehez való Mahonéfa náddal font ülés  edgyes székek 6
331. Ezekhez való sárga Damaszkal borito   ló sz rrel töltö   párnák 6
332. Láb alá valo Mahonéfa sárga Damaszkal borito   töltö   zsámoly 

szék 
1

333. Kemen  e eleibe való négy táblájú sárga damaszkal borito   Ma-
ho né fa Schirm 

1

334. 3 táblájú ablak közibe valo Nagy Tükör 1
335. A Gro  né e  Exja szobája háta mege   lév  gángba, egy fali gyer-

tya tartó, virágos Üveg Tükrével 
1

A Jungfer szobájába
336. Garderob feny fa két felé nyilo ajtoju fejér festékes záros Alma-

rium 
3

337. 3 Schubládás Tiszafa záros kaszten 1
338. --//--      veres festékes  --//-- 2
339. Egy Kisded cseresznye fa varo asztal 1
340. Viaszszos vászonnal bé vont festetlen Bikfa lábú Kártyázó feny  

asztal 
1

341. Nagyobb Bükfa lábu Feny fa asztal 1
342. Rosákkal gárnirozo   Zöld olosz fal 1
343. Tisza fával fornirozo   széllyel szedhet  ágyfa 1
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344. Éjjeli márvány táblájú Diofa asztalka 1
345. Tükör rámáju nagy Tükör a rámája meg csonkulva 2
346. Orát, és fertállyt üt  aranyozo   Toku asztali ora 1
[70.]
347. Egy aranyos rámájú Landschaft, és más papirosból kivágo   fe-

kete rámáju kép 
2

348. Fekete b rrel borito   töltö   szék 1
349. Fejéren feste   kerek ülés , és hátu Lo sz rrel töltö   székek 2
350. Réz gombos fogo, vas kalány és Szén vonó 3
351. Karikás ágyok Dészka fedele 1
352. Keskeny magos fejér festékes Almarium 1
353. Vas pántokkal meger site   magy vasláda 1
354. Oszlop forma réz gyertya tarto 2
355. Egy szén hordo vas serpeny  1
356. Szemét mer  Pléh 1

A Gro   Thurné Asszony e  Nsga szobájába
357. Öszve hajthato ke  s Tábláju réz csiga Talpu Tiszafa asztal 1
358. Kanapé eleibe valo diófával fornirozo   négy szeg  asztal 1
359. Fejér festékes Zöld b rrel borito   frizirozo408 szék 1
360. Egy kisded három águ, egy lábu fornirozo   asztalka 1 
361. Egy Kanapé eliben valo Négy szeg  Tisza fa asztal 1
362. Egy ugyan azon czélra valo diofa asztal meg hasadva 1
363. Viaszas vászonnal bé vont zöld festékes régi modi asztal 1
364. Mahonéfa fekete virágos szél , három ágra oszlo  , egy lábu, 

nagy kerek asztal 
1

365. Réz párkányos szél , mélly közep  kisded dolgozo Mahonéfa 
kétlábu aszt.

1

366. Cseresznye fa veres Damaszkal bé vont lo Sz rrel töltö   kanapé 1
367. Ehez valo hasonlo Székek 5 

[70v.]
A Gouvernante szobájába

368. Három Þ okos, záros, réz beschlagos Tiszafa Kaszten 1
369. Kanapé eleibe valo Tisza fa asztal 1
370. Viaszos vászonnal bévont Cseresznye fa asztal 1
371. Kisded dolgozo, két lábu, két fel ll fel hajthato tábláju asztalka 1
372. Diófával furnirozo   ágyfa 1
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373. Fejér festékes Kanapé, Zöld csikos fél sellyem lo Sz rrel töltö   5. 
Párnáival 

1

374. Veres festékes Zöld csikos lo Sz rrel töltö   4. párnáju 2. személy-
re valo kanapé 

1

375. Fejer festékes, náddal bé font ajju, edgyes székek, Lo Sz rrel töl-
tö   Zöld csikos párnájival 

4

376. Kisded tiszafa pök  Ládák 2
377. ½ Dunyha 1

A Frajok szobájába
377. Veres festékes két felé nyilo ajtoju záros almarium 1
378. az elébbire téve egy kisded veres festékes kétfelé nyilo ajtoju po-

hárszék 
1

379. Bükfa lábu feny fa Fejér asztal 1
380. Veres festék  kopo   kisded asztal 1
381. Ennél is kisebb hasonlo feny  asztal 1
382. Veres festékes fekete b rrel borito   töltö   székek 1 3
383. két ord. Olosz falak 2
384. Gyertya tarto 

A Gro   Dénes e  Nsga szobaiba
385. Török Magyarofa ágy mellé valo, éjjeli Schubládás Almariumotska 1
386. Tölgyfa vas, Schupellatos409 Karton Firhangos ágyfa 1
387. Török magyarofa pultos iro asztal 5 Þ ókjával 1
388. Három Schubládás Tiszafa Kaszten 1
389. Négy Þ oku Toile  e Tiszafa asztal 1
[71.]
390. Kanapé eleibe való Török Magyarofa asztal 1
391. Ugyan Kanapé elibe valo Tisza fa záros fekete párkányu asztal 1
392. Bükfa lábu Feny fa Fejér asztal 1

392 ½ Egy Cseresznye fa kanapé. Ennek két Nankin Uberzugját Gro   
Dénes e  Nsga csinálta  a töltésével edgyü   

1

393. Ehez valo 6. Székek. Ezeknekis kék Nánkin Überzugja a Gro   
Dénes e  Nsgáé 

6

394. Fejér festékes Bükfa nyugvo Ágy karton Überzugjával 3. párnái-
val, viseltesek 

1

395. Három Schubládás, fekete párkányos, Tiszafa kaszten 2
396. Kanapé eleibe valo Tisza fa asztal 2
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397. Kisded kerek sárga Márvány k  tábláju bronzirozo   Mahonéfa 
asztal 

1

398. Diofával Fornirozo   Karton boritekos Ló Sz rrel töltö   kanapé 1
399. Ehez valo karos töltö   székek 2
400. Hasonlo edgyes székek 12 
401. Két nagy aranyozo   rámájú tükrök 2
402. Falra függeszte   aranyozo   Toku nagy repetir ora 1
403. Kemen  e eleibe valo Papiros ord. Olosz fal 1
404. Aranyozo   rámáju olajos feste   képe Maria Theresiának, és 

Jose   Császárnak 
2

405. Mahonéfa kisded Négy Szeg  asztal 1
406. Kanapé eleibe valo négy szeg  Diófa asztal 1
407. Kitsin kerek három lábu bronzirozo   szél  Mahonéfa asztal 1
408. Fejér festékes kerek hátú, és ülés  Lo sz rrel töltö   edgyes szé-

kek 
2

409. Éjjeli edény tarto ágy mellé valo cseresznye fa asztalka 2
[71v.]
410. Egy Nagy Diófa rámáju Tükör 1
411. Mahonéfa felyüll sárga márvány tábláju Sécrétaire 1
412. Kemen  e eleibe valo Kisded papiros ord. olosz Fal 
413. Ablakra valo kék selyem róle  e 5
414. Zöld Lin  erzeig ord. Vorhangok 3
415. Egy Tiszafa Schubládás Kaszten 1
416. Fejér festékes Feny fa Köntös tarto két fele nyilo ajtoju Almarium 1
417. Alabástrom három bronz lán  on függ  nagy éjjeli lámpás 1
418. 8. küp s aranyozo   Czifra Luszter 1
419. Cseresznyefa Tükrös Toile  e asztal öt Þ okjával 1
420. Veres festékes 3 Schubládás ord. Kaszten 1
421. Bükfa lábu feny fa hoszszuko asztalok 2
422. Bükfa lábu veres festékes Feny fa ágy 2
423. Madarakkal feste   zöld olasz fal 1
424. Rosás párkányu ord. olasz fal 2
425. Fornirozo   Diofa, Sárga Márvány Táblás, Þ okos kamara Szék 1
426. Veres festékes ord. 3 Suchládás Kaszten 
427. Fejér festékes Náddal font hátu edgyes Szék, Zöld csikos Kradel 

párnájával 
1

428. Fejér festékes Fekete b rrel borito   edgyes Székek 2



145

429.  Régi modi Ketske lábu töltö   szék 1
430. Ord. Réz gyertya tarto 1
431. Oszlop forma platirozo   kopo   réz gyertya tarto 2

A Praesidis Cancellarián
A Praes. Cancellaria Vorzimmereiben

432. Három Þ ókos feny fa rosz kaszten 1
433. Festetlen egésszen Tölgy fa ágy 1
434. Egy Vászon és más Papiros olosz falak 2
[72.]
435. Papirossal bé borito   keskeny fenn álló almárium 1
436. Öt szegelet  Üveg éjjeli Lámpás Csigájával 1

 
A Gro   György e  Nsga Szobájába

437. Egy Pultos 7. Þ ókos Cseresznye fa író asztal 1
438. Diófával fornirozo   3. Þ ókú réz beschlagos Kaszten 
439. Régi modi Ketske lábu Körtvéfa asztal 1
440. Tölgyfából készült régi módi ágyfa 1
441. Ágy mellé való éjjeli edényt tarto Diofa asztalka 1
442. Fejér festékes, náddal bé font kanapé, hamuszín csikos Kradellel 

bé vont, lo Sz rrel töltö  , 5 párnájival 
1

443. Fejér festékes kerek ülés , és hátu Kradellel bé vont, Lo sz rrel 
töltö  , edgyes székek 

6

A Küls  Szobába
444. Bükfa lábú feny  asztalka 1
445. Veres festékes réz beschlagos 3 Þ ókos feny fa Kaszten 1
446. Kék festékes két felé nyilo ajtojú záros Köntös tarto almarium 1
447. Egy Dio szin, és más veres Bükfa lábú ágyfák feny  fából 2
448. Egy Kék oloszfal 1
449. Veres festékes régi módi töltö   székek 3

A Gro   Jose   e  Nsga Szobájába
450. Pultos 7. Þ ókos régimódi Tölgy fa iro asztal 1
451. 3 Þ ókos Tisza fa Kaszten 1

[72v.]
452. Kanapé eleibe valo viaszszas vászonnal borito   Tiszafa asztal 1
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453. Régi módi Tölgyfa ágy vas supellá  yával, és zöld sellyem visel-
tes Vorhangjával 

1

454. Három ágra oszto   egy lábu Tölgyfa asztalka 1
455. Aranyos fa tokba lév  régi modi kisded asztali ora 1
456. Aranyos fa tetejére helyheztete   f részes asztali ora 1
457. Fejér festékes Hamuszin Boritékos ló Sz rrel töltö   Kanapé 1
458. Hasonlo ehez valo Székek 6

A Garderóbba
459. Fejér festékes két felé nyilo ajtoju köntös tarto záros almári 2
460. Festetlen két felé nyilo ajtoju Köntös tarto záros almárium 2
461. Fejér festékes két felé nyilo ajtoju Zöld virágos almarium 1
462. 16 Tojokáju Négy ketske lábu fejér festékes almarium 1
463. ajto nélkül valo 7. pol  u feny  fa állás 1
464. Sárga festékes 3. Schubládás ord. Kaszten 1
465. Egy réz beschlagos Pincze Tok forma záros furnirozo   Schatul 1
466. Réz beschlagos lapos chirurgicum Instrumentumokkal tellye 

schatul
1

467. Egy ord. Ostábla a calculussaiból hibázik 1
468. 3 ½ Schuh410 hosszúságú kék Márvány k  asztal tábla 2
469. Kemen  ébe Fa alá való vas lábak réz Þ gurákkal fel ekesitve 2
[73.]
470. Aranyozo   Réz gombos szén vono 1
471. Galvanismushoz valo fél réz, és fél on platlik öszveséggel 100. 

darab minden hozzá való készületekkel 
1

472. Veres b rrel bé vont réz beschlagos úti Tok 1
473. Tiszafa aranyozo   Réz beschlagos Záros fáin Schatul 1
474. Pin  etok forma vas Beschlagos úti ezüst Tok 1
475. Tepsi forma fa nyelu nagy réz melegit  vas széntartoval 1
476. Úti kisded Szeker  e 1
477. Egy Harapo fogo 1
478. Piros urna forma pléh, négy üveges küpüjü éjjeli métses 1
479. Feketén feste   Pléh egy küpüs árnyék tartos éjjeli métses 1
480. Egy kisded vasas ord. Ládátska 1
481. Nádból tsinált Zöld Tafotával be vont oloszfal 1
482. Mahonéfa, tetején réz Gombos Zöld tafotával bé vont gyertya 

eleibe valo Schirm 
1
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483. Ugyan tsak Mahonefa rámáju Zöld Tafota hasonlo Schirm 1
484. Két Mahonéfa és egy Török Magyaro fa könyv tarto olvaso állá-

sotskák 
3

485. Egy fedeles és két fedetlen pléh Tubák reszel k 3
486. Fel veretlen hever  ajtora valo rezes ujj zárok koltsaikkal, és 

kilintsekkel 
3

487. Kék üvegb l valo Hydrogeniumos gyertya gyujto Machina 1
488. Három szegelet  éjjeli Lámpások 2
489. Egy Ord. Feny fa lábu asztal 1
490. Egy aranyozo   rámába üveg alá foglalt 60. nevezetes Romaiak-

nak gypsz fejei Romulustol fogva Tacitusig 
1

491. Hasonlo Rámába foglalt 60. Romai császárok Florianustol Irénéig 1
[73v.]
492. Hasonlo rámába ujjabb 60. Romai császárok N. Károllytol 2-k 

Feren  ig 
1

493. Hinto Bakra valo úti Nagy Ku  er 1
494. Egy b r párna Zsák, más Kitsin a Legények kezibe 1
495. Egy vas Droth Rosta 1
496. Brillantirozo   a  éllal ekesite   fekete b r Toku, és markolatu, 

a  él bojtos, nagyobb kard, bársonyal bérlelt Futrálba411

1

497. Hasonlo kisebb Kard, Futrál nélkül 1
498. Ugyan e  éle Kard a  él bojt nélkül Futrálba 1
499. Ko  kásu me  e   a  él maroklatu rosz toku kisded kard 1
500. Zamán  ozo   a  él maroklatu kisded ujj kard 1
501. Hasonlo valamivel kisebb 1
502. Elefánt tsont nyelu Hirschfänger412, egy nagy villával egy pár ele-

fántcsont nyel  ev  késsel, egy ezüst kalánnal, és egy Srofos 
a  éllal, tokjával edgyü   

1

503. Elefánt tsont kokos stilétes és ezüst villás fáin Nád Pál  a 1
504. Elefánt tsont kalamaris, és perozos koku fáin nád pál  a 1
505. Elefánt tsont Kokos Fáin vékony nád pál  a 1
506. Egy elefánt tsont kokos czérnával bé sz   más fekete csont kokos 

Méz nád, és 3-k Réz kokos fekete Lakiros pál  ák 
3

A Tafeldekkereiba413

507. Egy hosszú feny  lábakon álló 8 Suchos fejér Deszka asztal 1
508. Egy hosszu mintegy 3 ölös feny  fából valo három rekesz , két 

felé nyilo vas sarkokon forgo záros ajtoju felyül viaszos vászon-
nal bé vont Ta  eldekken almarium 

1
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[74.]
509. 7. Schuh magosságu három vas sarkas és záros ajtoju alabastrom 

asztali aufsa  hoz valo Þ gurákat tarto feny fa festetlen almarium 
pol  okkal 

1

510. Egy Zöld festékes széles por  ellány edényt tarto almarium fels  
pohár tarto részével, és két, két fele nyilo, vas sarku Záros ajtajá-
val edgyü   

1

511. Egy kisded szegeletben ill  ajtos pol  os záros zöld festékes al-
márium 

1

512. Egy más mellé helyheztete   aloll Conservatoriumos s két fele 
nyilo záros ajtoju Ta  eldekkeri fejér asztal 

1

513. Egy étel melegit  láda hozzá valo vas rostéllyal, és a Szenes lába 
sok alá valo Pléhvel 

1

514. Edény dörgöl  furész por tarto alol jukatos pléh fenek , feny fa 
Láda 

1

515. Széllyel szedhet  Feny fa ebédl  egész asztalok Lábaikkal 5
516. Kanta tarto négy lábu pol   1
517. Luszter takari  áshoz valo grádits, egy nagyobb, és egy kisebb 2
518. asztalném  szorito Tölgyfa Sro   1
519. Edeny mosogato cseber alá valo széles karos feny fa Szék 1
520–
805.

A Ta  eldekkereiban található Réz Edények, és Eszközök (520–557. sor-
számig), Vas, és Fa Eszközök (558–585. sorszámig, f leg tálcák, ev esz-
közök), Gypsz és Alabástrom Afsa  zok (586–592. sorszámig tartó, Þ -
gurás asztaldíszek), Por  ellán (593–628. sorszám közö  , porcelánból 
készült tálak, étkészletek, díszek leírása), Üvegek (629–713. sorszám 
közö  , üvegek, kancsók, poharak), valamint a Bibliothecába a Gro   Dé-
nes Úr e  Nga Szobájába nyiló Ajtónak rejtekében helyheztete   Por-
 ellán Edények (714–805. sorszámok ala  , különböz  porcelán dísztár-

gyak, gyertyatartók, edények leírása) listájának átírásától helyhiány 
mia   eltekintünk. 

[81.]
A Ta  eldekkeri also magazinumba

806. Nagy feny fa fenn álló két felé nyilo ajtoju záros pol  os almarium 2
807. kisebb hasonló záros almarium 1
808. Egy hosszu feny fa ord. asztal 1
809. Fürész por tarto Verschlagok 4
810. Aranyos Réz abrantsokra tsinált üveg Nagy Luszter, reparalhato 

rossz állapotban 6 küpüjivel 
1

811. Kisebb hasonlo 3 küpüs Luszter 1
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812. Csigás nagy Z d materia Vorhang fájával 1
813. Sátoros Ágyhoz való görbe vasrudak, vas Srofos fa lábaikkal 4
814– 
987. 

A továbbiakban az alsó magazinumban (raktárban) található edények, 
csészék, ev eszközök, tálcák felsorolása következik, majd külön fejezet-
ben az asztalterít k, fehérnem k és ágynem k listája.

2

[84.] 
A Moso Házba

988. Veresfestékes Bükfa lábu fa ágy 1
989. Egy Bükfa lábu feny  asztal 1
990. Egy Tölgyfa Táblájú Feny fa viseltes Nagy Mangorlo 1
991. Egy kisded feny fa lábu asztal 1
992. Egy vak ablakba valo almarium két felé nyilo záratlan 1
993. Ovalis szappanyozo cseber 2
994. Egy nagy fa Kalamaris Réz porozojával 2
995. Víz melegit  Réz Üst 1

A Czukker Bakkereiba
A Bels  Házba

996. Almaszínre feste   három Þ okos feny fa Kaszten edgyik réz, a 
másik vas Beschlaggal és Zárakkal 

2

997. Hosszu a Szobába végig ér  két fel osztásu Czukkerbakkeri Po-
hárszék, mind a ke   két felé nyilo vas sarkokon forgo ajtoval 
két felé rekesztve 

2

998. Ezekre alkalmaztathato Pol  ok Zöld festékes 2
[84v.]
999. Egy hosszú feny fa asztal 1
1000. A Falra függeszte   kisded két Þ oku Pol   1
1001. Egy vak ablakba valo feny fa nagy pol   öt rekesszel 1
1002. Egy kerek kemény k  asztal Négy lábokra 1
1003. Carmel – Márvány k  Czukkerbakkereihez valo 1
1004. Egy felé nyilo ajtoju Záros pohár Szék 3 pol  ai 1
1005. Régi modi ketske lábu fekete b rrel borito   töltö   szék 1
1006. Egyenes Bikfa lábu Fekete b r s, töltö   szék 2
1007. Kemény fából valo régi modi Srofos ágyfa 1
1008–
1082. 

A következ kben a leltár az édességek, sütemények elkészítéséhez és tá-
lalásához való edényeket és eszközöket (Þ ndzsák, tálak, csészék, fazekak 
stb.) veszi sorra.

41
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[86.] A Czukker Bakkeri küls  szobába
1083. Fenn álló két felé nyilo záros ajtos Zöld feny fa almarium 1
1084. Más egy felé nyilo záros ajtos zöld festékes Feny fa almarium 1
1085. Keskenyebb zöld egy ajtos záratlan almarium 1
1086. Egy három Þ oku otska feny fa Kaszten 1
1087. Egy hosszú konyha asztal 1
1088. Egyes seszlis töltötlen fa szék 3
1089. Feny fa táblás ágy 1
1090. Edény tarto falon függ  hosszu Pol   1
1091. egy Nagy k  mosár T ke allyával 1
1092. Sárga réz nagy mozsár fába tsinálva réz üt j  1
1093–
1135. 

Ezek után a szobában lév  gyertyatartók, üstök, konyhai eszközök és 
edények felsorolása következik. 

2

[87.]
A Klavir Mester Pol   szobájába

1136.  Vak ablakba valo két felé nyilo záros ajtoju ko  kás rekeszes, irás 
tarto, nagy feny fa almarium 

1

1137. Kisebb falba valo pol  os, felyül egy tojokás almárium záros 1
1138. Bükfa lábu, veres festékes feny  ágy fa 1
1139. Egy kanafász überzugos veres festékes rongyos Kanapé 1
1140. Ehez valo töltö   Székek 2
1141. Más forma régi modi töltö   Székek 3
1142. Kemen  e eleibe valo oloszfal forma Schirm 1
1143. Bükfa lábu feny fa festetlen asztal 1
1144. Egy vas kalán, és egy fogo 2
1145. platirozo   réz gyertya tarto 2 2
1146. Egy A  él koppanto 1

A Kammerdiener Trats Szobájába
1147. Egésszen Bükfa szélyel szedhet  srofos ágyfa 1
1148. Egy rako   asztal 1
1149. Veres festékes 3. tojokás feny fa kaszten 1
1150. Pin  e torka felibe tsinált pol  os feny fa asztal 1
1151. Kerek hátu és ülés  fejér festékes töltö   szék 2
1152. oszlop forma platirozo   Réz gyertya tarto 1
1153. Ehez valo koppanto 1
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Az Inspectoralis bels  Szobába
1154. Falba valo gyöngy szin festékes, ko  kás Þ okos, két felé nyilo zá-

ros ajtoju, irástarto almarium 
1

1155. Vak ablakba valo Zöld festékes pol  os ajju asztal 1
1156. Zöld festékes Bükfa lábu ágyfa 1
1157. Bükfa lábu négy szegelet  Þ okos asztal 1
1158. Három tojokás zöld festékes feny  Kaszten a beschlag rajta az 

Inspector Uré 
1

1159. Réz gyertya tarto 1
[87v.]

Az Inspectoralis küls  Szobába
1160. Fenn álló két felé nyilo ajtoju Számadás tarto festetlen almarium 1
1161. Vak ablakba valo két felé nyilo ajtoju pol  os gyöngy szin festé-

kes almarium 
1

1162. Régi modi furnirozo   ketske lábu asztalkák 1 1
1163. Egy Gyöngy szin ord virágos olosz fal 1
1164. Régi modi rongyos b r szék 2
1165. Veres festékes fekete b rrel borito   töltö   szék 2
1166. Bükfa lábu veres festékes ágyfa 1
1167. Egy réz gyertya tarto 1
1168. Tört fogantyus A  él koppanto 1

A Secretariusi bels  Szobába
1169. Ablakba valo zöld festékes irás tarto Bükfa lábu feny fa asztal 1
1170. Zöld festékes Bükfa lábu dolgozo asztal 1
1171. -- // ---               Ágyfa 1
1172. Zöld festékes vak ablakba valo két felé nyilo ajtoju záros almári-

um 
1

1173. Vas pántokkal meg er site   kisded vas cassa láda 1
1174. Aranyos Fa rámáju Schatirozo   nyomtato   képek 8
1175. Zöld festékes vas horgos fogasok 2
1176. Három Schubládás beschlagos Zöld kaszten 1
1177. Egy vas kalán és egy rugos fogo 2
1178. Ehez valo szén huzo 1
1179. Zöld überzugos Kanapé 1

A Secretariusi küls  Szobába
1180. Két Þ okos Bükfa lábu feny  asztal 1
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1181. Bükfa lábu rongyos ágyfa 1
1182. Táblás fedel  ki huzo ágyfa 1
1183. Régi b rös székek 3
1184. Vas kalán és fogo 2
1185. Szemét mer  pléh 1
1186. Két felé nyilo ajtoju zöld almárium 1
[88.]

A Konyha Szolgálók Szobájába
1186. Egy zöld festékes más festetlen Bükfa lábu ágyfa 2
1187. Egy Bükfa lábu rongyos feny  asztal 1
1188. régi modi b rös szék 1

A Szakátsok szobáiba, és Konyhába
1189. Három tojokás festetlen feny  rongyos Kaszten 2
1190. Ablakba szabo   Bükfa lábu feny  asztal 1
1191. Egy nagyobb Bükfa lábú feny  --// -- 1
1192. Veres festékes Bükfa lábu fa ágy 1
1193. Más festetlen   -- // -- 1
1194. Ord. festetlen fa szék 4
1195. Fen álló melegit s alol pléhvel borito  , két fele nyilo ajtoju záros 

almarium 
1

1196. két felé nyilo ajtoju rongyos almárium 1
1197. Almariumos tészta nem  tsinálo asztal 1
1198. Nagy veres rézöntö   mozsár vas üt jével meg hasadva 1
1199. Két pléh serpeny j  Kompona, vas lán  al 1
1200. Ehez valo nagy szegelet  2. 4. és 6. fontos mérték vasak 3
1201. Nagy konyha asztalok 4
1202–
1241.  

A konyhai eszközök, kondérok, tepsik, rostélyok, edények felsorolása.

[88v.]
A Tiszti Ebédl  Házba

1242. Egy hosszu Bükfa lábú festetlen feny  asztal 1
1243. Bükfa lábu Tángyér moso kisded asztal 1
1244. Bükfa lábu ablakba pohár moso feny  asztal 1
1245. Három ko  kás rekeszes tojokáju feny  záros kaszten 1
1246. Fels  és alsó részre oszto  , két két felé nyilo ajtoju Pohár szék 1
1247. Rámás bükfa lábu, és karu, feny fa ülés  székek 11 8
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1248. Két fa Fogas 2
1249–
1264.

Következik a szobában lév  tálak, tányérok és ev eszközök felsorolása.

[89.]
A Hofmesteri szobába

1265. Egészen Tölgyfa kisded iro asztal 1
1266. Bükfa lábu feny fa nagyobb asztal 1
1267. Fenn állo két felé nyilo Spaléros ajtoju záros pol  os, fejér festé-

kes köntös tarto almárium 
1

1268. Ablak közzé szabo   pol  os lábu feny fa asztal 1
1269. Landschaftos olosz fal 1
1270. Náddal bész   ülés  hátul Kordovánnal bérle  , és töltö   kerek 

réz csigás lábakon állo Toile  e szék, kordován also töltö   párná-
jával 

1

1271. Veres festékes fekete b rrel borito   töltö   szék 1
1272. Vorhang vas vessz  rajta függ  két darab rása Vorhanggal 1
1273. Oszlop forma Réz gyertya tarto 1
1274. Réz gombos vég  rugos Szén fogo, hozzá valo szén huzo horog-

gal, és vas kalánnal 
3

1275. Szemét mer  pléh 1
1276. Kefe sepr  1
[89v.]
1277. Veres lagiru Koppantó Hajotska 1
1278. Zöld vizes kanta 1 1

A Legények Szobájába
1279. Zöld festékes három tojokás beschlagos feny fa záros kaszten 1
1280. Feny fa festetlen záros kaszten 2
1281. Bükfa lábu feny fa ágyfák 6
1282. Vorhang vas vessz  zöld rása két darab Vorhanggal 1
1283. Töltö   b r s szék 2
1284. Vas szén fogo 1
1285. Vas kalán 1
1286. Pléh otska gyertya tartó 1
1287. Zöld festékes fa fogas 1

A Portás szobájába
1288. Ketske lábu feny  kisded asztal 1
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1289. Két tojokás záros kaszten 1
1290. Bükfa lábu feny fa ágy 1
1291. Bükfa karu feny fa ülés  szék 2
1292. Portási két él  spádé 1
1293. --// --  Ezüs  el fu  ato   réz gombos nád pál  a 1

A Szalonnás Kamarába
1294. Két 28 tojokás feny fa almárium 2
1295. Bükfa lábu rongyos feny  asztal 1
1296. Vas lán  akon függ  ónozo   pléh serpeny j  Compona, öt darab 

mér  vasaival 
1

1297. Sir [zsír] mér  vas lapát 1
1298. Egy pléh fertállyos 1
1299. Pavimentumra valo, közbül veres virágos sz nyeg materiából, a 

szélin pedig szürke kétszer ványolt posztóból való nagy sz nyeg 
1

1300. Szürke Czondra posztobol készíte   Padimentomra való sz nyeg 3
1301. Apró veres, zöld és szederjes ko  kás sz nyeg 1
1302. két rendbéli virágos materiából, és czondra posztóból való ron-

gyos sz nyegek 
2

[90.]
A Vas kamarában

1303. Konyhába valo nagy Vas matska 1
1304. Kisded vas matskák 1 1
1305. Allás készítéshez valo vas kaptsok 10
1306. Ugyan eféle kisebb kaptsok 8
1307. Az e  Exja Cabine  yába volt régi kemen  e vas táblája, egy vas 

rostélyal edgyü   
2

1308. Két nagy ujj vas nyárs, egy ölösnél hosszabbak 2
1309. Görbe és egyenes Malom kerék tengellyek 2
1310. Egy vas Schalukater négy táblákból, fel horgolhato vas rámájával 1

A Fels - és Also Torná  okba
1311. Az e  Exja Cabine  yából, a néhai Gro  né e  Exja szobájába ve-

zet  gangba, falra függeszte   tükrös gyertyatarto 
1

1312. Az árnyékszék rekeszébe fejér festékes töltö   ülés  7. lábú 3 juku 
retirád szék 

2

1313. öszve hajthato feny fa kerek ebédl  asztal hasonlolag egyben 
hajthato lábaival 

1
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1314. egy négy szegelet , és más kerek egyben hajthato, feny fa nagy 
ebédl  asztalok, ugyan egybe foghato Tölgyfa lábaikkal 

2

1315. Hofmesteri számadásokkal tellyes két felé nyilo ajtoju almarium 1
1316. Egy rongyos Toile  e asztal 1
1317. Processiokor oltár készí  ésre valo nagy feny fa asztal több hoz-

zá valo készületekkel 
1318. Musikalis orához valo val  enekkel tellyes almárium 1
1319. Az els  kapu közö   csigán járo, kerek gombos éjjeli üveg függ  

lámpás 
1

1320. Az els  kapuval szembe, a hátulso kapunál két fel l felfüggesz-
te  , az els  udvart világosito onozo   pléh fedel  négy szegelet , 
sárga réz kerek tükrös, éjjeli nagy Lámpások  

2

[90v.]
1321. A hátulsó kapu közö   egy pléh fedel  négy szeg  Falra függesz-

te   éjjeli Lámpás 
1

1322. A Portás ajtaja el   egy rugós öntö   réz csenge  y  1
1323. A konyha ajtaja el   egy nagyobbatska vas fogantyus réz csen-

ge  y  
1

1324. E  etes üvegeket tarto ajto nélkül valo pol  os feny  téka 1
1325. Vasas Bival szekerek, vas köt  lán  aikkal b r l ts patingjaikkal, 

vas járom pál  aikkal, vas tengelyvég szegeikkel, és egyéb hozzá 
tartozandóikkal 

2

A számtartó szobába
1326. Egy zöld festékes scriptorium záros fels  része 1
1327. Bükkfa lábu festetlen feny  ágyfa 1
1328. Veres festékes ágyfa 1
1329. zöld festékes réz beschlagos két Þ oku záros kaszten 1
1330. veres festékes két felé nyilo ajtoju záros almárium 1
1331. fejér festékes kerek ülés  náddal befont szakadozo   frizérozo szék 1
1332. Ugyan fejér festékes szakadozo   náddal béfont edgyes szék zöld 

Krádel boriték  ló sz rrel töltö   párnájával 
1

1333. Veres festékes fekete b rrel borito   edgyes székek 2
1334. E  etes üvegeket tarto pol  os állások 2
1335. nagy kerek e  etes üvegek 33
1336. kisebbetske kerek e  etes üvegek 7
1337. négy szegelet  e  etes üvegek 5
1338. egy réz gyertya tarto 1
1339. tört orru a  él koppanto 1
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1340. egy vas kalány egy fogo, és egy szén huzo 3
1341. sz r s e  etes pléh töltsér 1
1342. fa vágó fejsze a darabontoknál 3
[91.]

A Szekér színbe
1343. Az e  Excja arannyal platirozo   réz beschlagos zöld lagiros414, 

bel l fel l alolról zöld posztoval, felyül zöld b rrel bérle  , sz -
nyeggel borito   fenek , két vas nyujtoju, vastengely , négy fé-
der , városi batárdgya, feny fa záratlan ládájával, két négy 
szegelet  lámpásaival, ülésben valo két párnájival kotsis bak sal-
langos zöld takarójával, és egy sro   koltsával egyetemben 

1

1344. ugyan az e  Exja zöld lagiros, bel l zöld posztóval bérle  , allol 
sz nyeges, félig vas, félig fa ke  s nyujtos fa tengelly  négy 
Fédera, régibb városi batárdgya, feny fa záros ládájával, és két 
párnájival 

1

1345. Ugyan az e  Exja gesztenye szin lagiros aranyos párkányú virá-
gos szél  hamuszin sz r materia béllés , ke  s fába ereszte   vas 
nyujtoju, fa tengelly  az also Tengellyre tsinált kotsis ülés , vá-
rosi régi modi Batárdgya feny fa ládájával, és a szerszámos 
hiuba lév  két párnájival 

1

1346. Az e  Exja, kívül b rrel borito  , belül alolrol hamuszin Kazimir-
rel, fellyül hamuszin vessz s Atla  zal bérle  , fába ereszte   
vasnyujtoju fa tengely , utazó Batárdgya feny fa bels  ládájával, 
egy b rrel, és két posztóval bérle   párnáival, irástarto Þ ókjával, 
egy also deszkájával, els  és hátulsó ku  ereivel, bak borító b r-
rel, a kotsis üléshez valo spi  léderrel, kerék köt  két szijjaival, 
vaslán  on függ  kerékvas talpalójával, kerék ken  héberével, 
két üveg lámpássaival, két rendbéli sro   koltsaival, és egy utazó 
B r árnyék székkel 

1

[91v.]
1347. Ugyan az e  Exja kívül b rrel borito  , bel l zöld sz r matériával 

bérle  , fába ereszte   két vas nyujtoju, fa tengely , nagy féder  
utazó régi Batárdgya, els  ku  erével, kerék köt  két szijjaival, 
bels  ládájával, két párnáival, fel hajtható ágy deszkájával, és írás 
tarto két tojokájival 

1

1348. Zöld lakiru fekete b rrel borito   fedel  bel lr l alol szürke posz-
tóval, feljül zöld b rrel bérle   vasazo   fa nyujtoju, fa tengely , 
négy féder  tiszti utazó Bombé, els  ku  erével, levehet  els  fe-
delével, 3 b r Vorhangjaival, két bels  feny fa záros ládájival, 3 
posztos párnájival egy sziju kerék köt jével, kotsis ülésbe való 
b r párnájával, és 2 sro   kultsaival 

1
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1349. két féder  kívül b rrel, bel ll szürke posztoval borito   posta ko-
csi, egy záros ládájával két posztóval borito   párnáival, és kerék 
köt  szijjával 

1

1350. Kotsis István keze ala   6. rezes Hám minden készületeivel 6
1351. Ehez valo Felejtár nyereg 1
1352. Két ló vakaró, és 2 kefe 4
1353. Négy ló itató vasas veder 4
1354. A nagy istállóba függ  drót lámpás csigával 1
1355. Egy vendég vas tengely 1

A süt  házba
1356. bükfa lábú nagy czipo gyuro feny  asztal 1
1357. bükfa lábu rongyos ágyfa 1
1358. Más Bükfa lábu karikás ágyfa 1
1359. Dagasztó szék láb 3
1360. Dagasztó kisebb, és nagyobb Teken k 1 6
1361. Kemen  e szája eleibe való vas Tábla 1
1362. S r  szita 2
1363. Ritka szita 2
1364. Sz r  szita 2
1365. Fa vágó Nagy Fejsze 1
[92.]

A gabonásba
1366–
1381.

A gabonásban különböz  tárgyakat (rosta, ládák, csészék, üvegek, ló-
szerszámok) raktároztak, ezek felsorolásától eltekintünk.

A zabos hijúba
1382. Tölgyfa talpu és lábu feny fa bölts  1
1383. egy tábori sátor hozzá való készületeivel 1

A szerszámtartó hijúba
1384. gri   madarat repraesentáló aranyozo   szán kas, talpával edgyü   1
1385. régi hintók tetejére való lapos b r s ku  erek 3
1386. ugyancsak régi hintó fenekére aplicálható hajó forma b r s kuf-

fer 
1

1387. utazó kocsira való, els  tengelyre aplicálható b r s ku  erek 2 1
1388. két más ócska ord. ku  erek 2
1389. Egy vasas két kerek  Lektika 1
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1390. Két Lóhoz való Fejér gyapo   Gyepl k, és Bojtok 
1391. két Lohoz való Platirozo   rezes Hám Kantárjával, Gyepl jével 

Sziju Istrangjaival 
2

[92v.]
A veteményes pincébe

1392–
1397.

A veteményes pincében egy cipó tartó két fele nyíló almárium, illetve 
több különböz  méret  cseber volt, amelyeket i   nem sorolunk fel. 

A nagy pincébe
1398–
1442.

A nagy pince különböz  helyiségeiben f leg boroshordók, ászkok, külön-
böz  eszközök (tölcsérek, csapok) voltak.
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194 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár 1781. nov. 25. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 448–449.) 

195 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1781. dec. 26. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 452–455.)

196 Bán  y György levele ismeretlen címze  hez, Bécs, 1782. febr. 15. (B�nffy LvT, 1273. 
csomó, 3–5.)

197 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. febr. 27. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 171–172.)

198 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1782. márc. 4. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 458–459.) A levélre utal Birî 1933, 11. 

199 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. ápr. 15. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 468.) A levélre (rosszul értelmezve azt) hivatkozik Birî 1933, 11.

200 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1782. ápr. 6. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 462–465.) A levélre utal, azonban az i   bemutato   részleteket nem említi: 
Birî 1933, 11. 

201 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. jún. 12. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 475–476.) A levélre utal Birî 1933, 11. 

202 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. júl. 10. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 249–250.) A levélb l kevés információt idéz: Birî 1933, 11.

203 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. aug. 1. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 479–480.)

204 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1782. szept. 14. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 481–482.)

205 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1782. szept. 21. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 484–485.) A levélb l röviden idéz: Birî 1933, 11.

206 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. okt. 12. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 489–490.) A levél egyes részleteit említi: Birî 1933, 11.

207 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1782. nov. 22. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 494–495.) A levélb l egy rövid idézetet közöl: Birî 1933, 11.
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208 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1783. jan. 10. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 221–222.) 

209 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1783. márc. 19. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 223–226.)

210 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1783. máj. 11. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 233–234.) A fenti három levélre hivatkozik Birî 1933, 11.

211 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1783. nov. 16. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 266–268.), a levélre hivatkozik: Birî 1933, 12.

212 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1783. aug. 22; Károlyvár, 1783. 
szept. 22; Kolozsvár, 1783. nov. 16. (B�nffy LvT, 1249. csomó, 251–253.; 258–261.; 
266–268.) – A levelekre hivatkozik: Birî 1933, 12. 

213 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. febr. 19. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 287–290.)

214 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1784. febr. 27. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 293–294.) Márgai a következ képpen érvelt a változtatások ellen: ha „meg 
változtatik az u  cza fel l lév  szegelet ház [sarokszoba], de kivált a nagy Paloták 
[els  emeleti dísztermek] rekesztéset, mind félelmesnek, mind penig, nem igen dí-
szesnek látom”. A levélre hivatkozik, de másképp értelmezi azt: Birî 1933, 12. 

215 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. ápr. 30. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 299–302.) 

216 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. máj. 5., Kolozsvár, 1784. 
máj. 15. (B�nffy LvT, 1249. csomó, 303–304, 305–306.) 

217 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. szept. 8., 1784. okt. 16. 
(B�nffy LvT, 1249. csomó, 311–312, 317–318.) 

218 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. okt. 16. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 317–318.)

219 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1784. okt. 22. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 319–320.)

220 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1785. márc. 17. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 333–334.) Ugyanezt a javaslatát ismétli meg 1785. okt. 21-én Bonchidán 
kelteze   levelében is (B�nffy LvT, 1249. csomó, 353–356.). Biró József utóbbi levél-
b l azt érte  e, hogy sszel a szobákat már lakták, lásd Birî 1933, 13. 

221 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1785. aug. 25. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 368–369.)

222 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1785. okt. 21. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 353–356.)

223 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1786. júl. 26. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 367.)

224 Nagy 1959, 113–114; a kiadásokat alaposabban ismerteti: B. Nagy 1970, 208–209.
225 Nagy 1959, a Blaumann-nal kötö   szerz dés átirata ugyano  , a 118–120. oldalakon. 

A szerz dés és a mesteremberekkel való elszámolások (Generalis Computus 1774–
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1780, Computus 1780–1782) az illet  tanulmány megjelenésének idejében az Akadé-
miai Levéltárban rzö   iktári Bethlen család fondjában voltak, a szálas iratok kö-
zö  , lásd Nagy 1959, 108, 1. lábjegyzet. Ezek az iratok kés bb átkerültek a Román 
Állami Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságára, jelenleg a Bán  y család fondjának 
415. csomójában találhatóak meg. B. Nagy Margit megállapításait veszi át, a forrá-
sok rzési helyének feltüntetése nélkül: oca 1983, 80; Weisz 2006, 5–6. 

226 A Blaumann életér l és tevékenységér l szóló összefoglaló adatait a következ  
munkák szolgálta  ák: Roth 1915; Birî 1933, 6–7, 11–13; Nagy 1959, 106–108; Weisz 
2006, 4, 7.

227 Elszámolás Blaumann k faragói munkájáról (B�nffy LvT, 415. csomó, 97–97v.) B. 
Nagy Margit is felsorolta ezen munkák egy részét (Nagy 1959, 108; B. Nagy 1970, 
205.). Weisz A  ila Blaumann-nak tulajdoníto  a a mennyezeti stukkók elkészítését is 
(Weisz 2006, 5.), ezekr l azonban nem tesz említést az elszámolás. 

228 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1780. szept. 30. (B�nffy LvT, 
1249. csomó, 388–389.)

229 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1781. dec. 26. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 452–455.), a levélre utal Birî 1933, 11.

230 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, keltezetlen, feltehet en 1782 októbere kö-
rül (B�nffy LvT, 1249. csomó, 500–502.)

231 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. okt. 12. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 489–490.)

232 Uo. 
233 B. Nagy 1970, 205. A k m vesek száma nagyon ingadozo  , Márgai egyik levelében 

például azt írta, hogy Blaumann „Váltogatja a k miveseket, de hamar oda hadják, 
néha volt hat is, de némelykor alig akad, csak két k míves is”. Lásd Márgai Ferenc 
levele Bán  y Györgyhöz, Kolozsvár, 1782. okt. 12. (B�nffy LvT, 1249. csomó, 489–
490.)

234 Nagy 1959, 110. 
235 Generalis Computus, Kolozsvár, 1780. október (B�nffy LvT, 415. csomó, 66–73, 72.)
236 Nagy 1959, 109. 
237 Hartmann munkáinak felsorolását lásd Generalis Computus, Kolozsvár, 1780. októ-

ber (B�nffy LvT, 415. csomó, 66–73.); Computus az 1780 október óta folyt munkák min -
ségér l, áráról és kiÞ zetésr l, Kolozsvár, 1782. nov. 30. (B�nffy LvT, 415. csomó, 
52v–53v.); Computus, 1784. október 20–21. (B�nffy LvT, 415. csomó, 59v–60.) E mun-
kák egy részét felsorolja: B. Nagy 1970, 206.

238 A szobrász munkásságát legalaposabban Nicolae Sab u m vésze  örténész dolgoz-
ta fel, lásd Sab u 1979, 21–71.

239 Sab u 1979, 65–68.
240 Nagy 1959, 109; Sab u 1979, 52. 
241 „Képfaragó Suchpaur” szerz dése (B�nffy LvT, 415. csomó, 1–4.)
242 Weisz 2006, 6. 
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243 Nagy 1959, 111. 
244 Lásd Überlacher szerz dését: B�nffy LvT, 415. csomó, 38–39.
245 Nagy 1959, 110–111. 
246 Az erre vonatkozó, 1780. szept. 11-én kelt szerz dés lel helye: B�nffy LvT, 415. cso-

mó, 28. 
247 Német nyelv , 1774. jún. 23-án Nagyszebenben kelt szerz dését lásd B�nffy LvT, 

415. csomó, 34. Ennek magyarra fordíto   változata: B�nffy LvT, 415. csomó, 25.
248 Asztalos Richter elszámolása 1777-ig te   munkáiról (B�nffy LvT, 415. csomó, 13–

18.); Generalis Computus, Kolozsvár, 1780 október (B�nffy LvT, 415. csomó, 66–73.); 
Computus az 1780 október óta folyt munkákról, Kolozsvár, 1782. nov. 30. (B�nffy LvT, 
415. csomó, 50–55.); Computus, 1784. okt. 20–21. (B�nffy LvT, 415. csomó, 58v–59.)

249 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. szept. 8. (B�nffy LvT, 1249. 
csomó, 311–312.)

250 B. Nagy 1970, 208. 
251 Nagy 1959, 112. Lakatos Matkó elszámolása munkáiról: B�nffy LvT, 415. csomó, 

5–8.
252 Generalis Computus, Kolozsvár, 1780. október (B�nffy LvT, 415. csomó, 66–73.); 

Computus az 1780 október óta folyt munkákról, Kolozsvár, 1782. nov. 30. (B�nffy LvT, 
415. csomó, 50–55.); Computus, 1784. okt. 20–21. (B�nffy LvT, 415. csomó, 56–58.)

253 B. Nagy 1970, 208.
254 Nagy 1959, 112; Szerz dés, Kolozsvár, 1780. máj. 10. (B�nffy LvT, 415. csomó, 36–

37.)
255 B. Nagy 1970, 208.
256 Nagy 1959, 113. 
257 Gróf Bán  y Dénes levele Þ ának, Györgynek, Kolozsvár, 1774. nov. 12. (B�nffy LvT, 

1215. csomó, 259–262.)
258 A 19. század végén és a 20. század elején a palota címe Mátyás király tér 29. szám 

volt, a két világháború közö   Unirii (Egyesülés) tér 29. cím ala   szerepelt, majd utá-
na az 1970-es évekig a Pia a Libert ii (Szabadság tér) 31. számú háza volt. A sorszá-
mozás megváltozásával páros házszámot kapo  , jelenlegi címe a Pia a Unirii (F tér) 
30. szám.

259 A leírásokban általában hét oszlop szerepel, de az íves alaprajzú erkély körül látha-
tó hét oszlop melle   még egy-egy oszlop található az erkély és a falazat találkozási 
pontjainál, s e két oszlophoz egy-egy hasonló formájú pilaszter is tapad. Az oszlop-
f k kialakítása alapján a kompozit oszloprendbe sorolhatjuk ezeket az elemeket, de 
fontos megemlíteni, hogy egyes 18. századi építészeti könyvekben, mint például 
Johann Baptist Izzo Elementa architecturae civilis in usum nobilium Collegii Regii 
Theresiani… (1764) cím  tankönyvében (amely gróf Bán  y György könyvtárában is 
megvolt!) az ilyen formájú oszlop a római oszloprend megnevezés ala   szerepelt. 
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260 Franz Jaschke: Biserica din Pia a Mare din Cluj [A kolozsvári f téri templom], 1836. 
Olaj, vászon;  51,5 × 76 cm; j. j. l.: „Fr. Jaschke [1]836”. Bru kenthal Múzeum, Nagy-
szeben, lelt. szám: 2171.

261 Rîzsa 1978, 443. 
262 Az ismeretlen helyen lév , 1812-b l datált vízfestményt 1932-ben elárverezték, de 

Rózsa György szerint a vízfestmény alapján készült egy olajfestmény, amely egykor 
Nagyszebenben, Julius Bielz (1884–1958) gy jteményében volt (lásd Rîzsa 1978, 
460.). Ez utóbbi alkotás valószín leg azonos a jelenleg a nagyszebeni Brukenthal 
Múzeum gy jteményében lév  olajfestménnyel (lelt. szám: 2171), amelyet a múze-
um 1962-ben vásárolt meg Erna Bedeustól, Bielz testvérét l. 

263 Josef Hofreit: Clujul sec. XVIII. [A 18. századi Kolozsvár]. Olaj, karton; 45 × 61,2 cm; 
jelzés nélkül. A kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár metszetgy jteménye, 
XVII/2. jelzet  metszet.

264 A fényképr l több másolat is ismert, közülük egy a Kolozs Megyei Könyvtár gy j-
teményében található. A fénykép alapján készült litográÞ a a Jakab Elek: Kolozsvár 
története világosító rajzai. Magyar Királyi Államnyomda, Buda, 1870. kiadvány XXVI. 
táblájaként jelent meg. 

265 Nagy Gábor 1889 körül Fülöp Károlynak adta át a Bán  y-palotabeli kávéház és ét-
terem bérleti jogát, míg  a szomszédos épületben megnyito  a 1891-ben a Központi 
Szállót (a jelenlegi Melody hotel helyén). Lásd Nagy Béla: Fizetek, f úr! Szabadság, 
XXIV. 73. (2012. márc. 28.), 3.

266 Gyarmati Zsolt: Kávéházak a dualizmus kori Kolozsváron. Korunk, XIV(2003). 5. sz. 
29.

267 Lásd például Hankó János 1924-ben készült rajzát a Pásztort z, X(1924). 14. sz. 129. 
oldalán. 

268 Kováts István: Az utca esztétikája. Korunk, XXIV(1965). 11. sz. 1486–1487.
269 oca 1967, 39.
270 Birî 1933, 17. 
271 Sab u 1976, 484. 
272 Birî 1933, 16. Átveszi: Nagy 1959, 109. 
273 Birî 1933, 17. 
274 B. Nagy 1970, 207. 
275 Dr goi 1970, 42. 
276 V t ianu 1970, 191. Megállapításait idézi: oca 1983, 81. 
277 Sab u 1976, 484–485. A szobrok és domborm vek részletes leírását és lehetséges 

el képeik bemutatását lásd a hivatkozo   tanulmány 484–496. oldalain. Ennek egy 
kés bbi összefoglalása: Sab u 2002, 70–72. Sab u megállapításait átveszi: Weisz 
2006, 15, 16. 

278 Ditrîi 1982, 19–21.
279 Ez Perszeusz esetében nem helyénvaló a  ribútum!
280 Sab u 1976, 487.
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281 Sab u 1976, 485. B. Nagy Margit meglátása szerint a Bán  y-palota homlokzati szob-
rain érezhet  a gyulafehérvári fejedelmi kapuk domborm veinek hatása, s ez legin-
kább Mars maszkos pajzsán érhet  te  en, hiszen hasonló szerepel az egyik gyulafe-
hérvári domborm  harcosának kezében. (B. Nagy 1970, 206.)

282 Ditrîi 1982, 24. Ezt a felvetést er síti meg Csiszér Alajos egykori uradalmi titkár 
1980-ban írt levele, amelyben azt közölte, hogy gazdája, Bán  y Albert (1871–1945) 
elmondása szerint a pajzson lév  portré a „tervez m vész” (nem világos, hogy a 
palota vagy a szobrok tervez jére gondolt) arcmása, lásd Ditrîi 1982, 25.

283 Sab u 1976, 487. 
284 Sab u 1976, 487.
285 Sab u 1976, 488. 
286 B. Nagy 1970, 206.
287 Ditrói Ervin értelmezésében (lásd Ditrîi 1982, 20.). Nicolae Sab u szerint ez a pu  ó 

a kezében b ségszarut tart, és melle  e egy t zcsóva által követe   ágyúgolyó jelenik 
meg (Sab u 1976, 488.), de a Þ gura kezében lév  tárgy inkább egy fáklyára hasonlít. 

288 Sab u 1976, 488; Ditrîi 1982, 20. 
289 Biró József girlanddíszes stukkó büsztökként említe  e ezeket (Birî 1933, 17.), de 

valójában mészk b l faragták ket (Sab u 1976, 491.). 
290 Sab u 1976, 491. 
291 A büsztök leírását és az ábrázolások párhuzamait ismerteti: Sab u 1976, 491–494. 
292 Bemutatásukat és értelmezésüket lásd Sab u 1976, 494–496.
293 Sab u 1976, 488. 
294 Weisz A  ila: Bán  y-palota, Kolozsvár. Romániai Magyar Lexikon, M emlékek. h  p://

lexikon.adatbank.transindex.ro/muemlek.php?id=197, letöltve: 2017. 10. 12. Ditrói 
Ervin felvete  e, hogy az épület kialakításában jelent s szerepe lehete   a számmisz-
tikának, s néhány általa vélt összefüggést is felsorolt, lásd Ditrîi 1982, 23–24.

295 Birî 1933, 14, 15.
296 Bán  y Albert 1886-ban bekövetkeze   halála után készült egy inventárium, amely-

nek mellékletében négy felmérési rajz is szerepel: helyszínrajz, pince-, földszinti és 
emeleti alaprajz (13, 14, 15, 16. számú lapok). A leltár címe: Losonczi báró Bán  y család 
II-ik hitbizományi leltára a kolozsvári palotáról, 1886. április 20. Az eredeti leltár, ame-
lyet vászonkötéses füzetbe írtak, a Bán  y család tulajdonában található. Megjegy-
zend , hogy a leltár egy másolata (1889. május 10-ére datálva) megtalálható a Bán  y 
család levéltárában is (B�nffy LvT, 622. csomó, 147–154.), de a felmérések hiányoz-
nak mell le. 

297 Lásd az 1886-os, korábban idéze   leltár 10. oldalán. 
298 Weisz 2006, 17. 
299 Birî 1933, 18.
300 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1784. okt. 16. (B�nffy LvT, 1249. 

csomó, 317–318.)
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301 Márgai Ferenc levele Bán  y Györgyhöz, Bonchida, 1785. márc. 17.; 1785. okt. 21. 
(B�nffy LvT, 1249. csomó, 333–334, 353–356). 

302 Jîsika 1924, 130. Idézi még: Weisz 2006, 8–9. 
303 Nagy Méltóságú Gubernátor Gro   Bán  y György Úr e  Excellentiája Kolosvári és más ud-

varaiban tanáltató Mobiliainak (…) Generale Inventariuma, datálatlan. (B�nffy LvT, 
1284. csomó, 59–93.) A leltár datálásában segíthet, hogy 1822. augusztus 9-én, egy 
hónappal a gróf halála után egy hasonló inventárium készült a bonchidai kastélyról 
(B�nffy LvT, 1284. csomó, 144–151.). Ennek alapján, továbbá ismerve azt, hogy álta-
lában a tulajdonos halála után vagy osztozkodás esetén készíte  ek ilyen alapos lel-
tárakat, joggal feltételezhetjük, hogy a kolozsvári palota inventáriuma is elkészült 
nem sokkal a gróf 1822. július 5-én bekövetkeze   halála után. A kolozsvári palota 
leltárának átírását lásd a mellékletben. 

304 Néhai (…) Gubernátor Loson  i Bán  y György Úr (…) Kolosvári Nagy Udvarában tanálta-
to   és közönséges Licitatio u  ján el-adato   Fel-kelhet  jovanak elada  atásáról készült 
Licitationis Instrumentum, Kolozsvár, 1823. febr. 1. (B�nffy LvT, 1284. csomó, 121–
143.)

305 Martin von Meytens: Bán  y Dénes képmása, 1750 körül. Olaj, vászon, 207 × 116 cm. A 
vászon hátulján a következ  feliratok találhatóak: „Comes Dionisius Bán  y / L. B. 
de Loson  ”, illetve „Meytens fecit”. (Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Kép-
csarnok, lelt. szám: MTKCs.54.13.) A portré aranyhímzéses kék dolmányt, nadrágot 
és prémes mentét viselve ábrázolja Bán  y Dénest, aki jobb kezével el remutat, bal 
oldalán pedig kard lóg. Baloldalt a há  érben egy nagy méret , soktornyos épület 
látszik, amely a bonchidai kastély ideálképe. Ezt a festményt Biró József még gróf 
Bán  y Miklós budapesti palotájában lá  a (Birî 1935, 12, 60. jegyzet; Birî 1943, 39. 
kép; Birî 1944, 207, 86. szám, 7. kép), és 1740–1748 közé datálta azt. A portré kés bb 
Bán  y Miklós letétjeként a Magyar Nemzeti Múzeumba került (Gy. D�vid 2011, 7. 
kép; Gy. D�vid 2014, 28, 9. szám.). Ha ez a portré valóban a kolozsvári Bán  y- 
palotában volt az épí  et , Bán  y György (1747–1822) kormányzó idejében, annak 
halála után vagyonával együ   elárverezhe  ék, és így kerülhete   át az újabb gróÞ  ág 
birtokába. Az is lehetséges, hogy a kormányzó 1858-ban elhunyt Þ ának, Józsefnek a 
birtokaival és a bonchidai nagy kastéllyal együ   Bán  y Miklós (1801–1894) vásárol-
ta meg a festményt, akinek unokája, Miklós (1873–1950) kés bb átvi  e azt a buda-
pesti palotájába.

306 Vélhet en Joseph von Quarin (1733–1814) bécsi orvosról és kórházigazgatóról van 
szó, aki Mária Terézia és II. József udvari orvosa volt. 

307 A Jungfer, Jungfrau (német) sz z leányt jelent, i   talán egy hajadon társalkodón  
vagy csak egyszer en a leányok szobájára utalhat. 

308 A palota lakrészekre való osztásának tervezete [Czirják Antal], 1822. szeptember 2. 
(B�nffy LvT, 407. csomó, 169–172.) 

309 Az emeleti tércsoporton kívül ehhez a I. számú lakrészhez tartozo   még a földszin-
ten az archivum melle   készítend  konyha, a konyhával szemben két szoba, pince-
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rész, a gazdasági udvarban pedig a nagy istálló fele, a kocsisok szobája, szekérszín 
a kocsisok szobája melle  , az ezek fölö  i szénatartó padlás és a gabonás egyharma-
da. 

310 A retiráda jelentése visszavonulás, lásd Szabî T. 2002, 420. Ebben a szövegkörnye-
zetben a kifejezés valószín leg mellékhelyiségre utal, amely szerepel is az 1886-as 
alaprajzon.

311 Ezekhez tartozo   volna még a földszinten a nagy konyha és az abból nyíló régi élés-
kamra (legények szobájának átalakítva), a konyha mögö  i két szakácsház; a nagy 
pince és régi grádicsa; a gazdasági udvaron pedig a számtartói ház fele cselédek 
számára, a gabonás alsó részének egyharmada. 

312 A III. lakrészhez járt volna a földszinten egy konyha, szakácsház és éléskamra (ame-
lyeket a cukkerbacherei két szobájából alakíto  ak volna ki), két pincerész, valamint a 
gazdasági udvarból egy istállórész, szekérszín a süt ház melle  , szénatartó és a ga-
bonás egyharmada. 

313 E szobákhoz tartozo   volna még a földszinten egy konyha és éléskamra, egy kapu 
közö  i szoba a szakács számára, fáskamra, egy pincerész, a gazdasági udvarban 
pedig a hátulsó kapu melle  i szekérszín, istálló, a gabonás fels  része egészen és 
fölö  e szénatartó, a süt ház (cselédháznak).

314 Losonczi báró Bán  y család II-ik hitbizományi leltára a kolozsvári palotáról, 1886. április 
20. (Lásd a 88. és 296. számú jegyzeteket.)

315 Ezek felsorolását lásd az 1886-os leltár 1-t l 22-ig terjed  sorszámai ala  .  
316 Ismert, hogy a bonchidai gróÞ  kastély biliárdszobájában függö   egy báró Bán  y 

Farkast ábrázoló portré (lásd Birî 1944, 198, 29. szám; Gy. D�vid 2011, 114. kép; Gy. 
D�vid 2014, 30, 16. szám), de a Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jteményében is 
található egy, az el bbit l eltér  olajfestmény (lelt. szám: MA. 4793.), amelynek ko-
rábbi helye ismeretlen (lásd Gy. D�vid 2014, 30, 15. szám; Bord�s 2016, 242, 6. kép). 
A válaszúti Bán  y-kastély emeleti galériáján is volt egy portré, amely hasonlíto   
ugyan az utóbbira, de teljesen nem egyeze   meg vele – ez alapján elképzelhet , 
hogy a múzeumban rzö   portré eredetileg a kolozsvári Bán  y-palotában függö  . 

317 Biró József tanulmányában hivatkozo   egy báró Bán  y Farkast (1724–1794) ábrázo-
ló festményre, amely a bonchidai gróÞ  kastély biliárdszobájában függö   (lásd Birî 
1944, 193, 3. szám), ennek változata lehet az a portré, amely a Kolozsvári M vészeti 
Múzeumban maradt fenn (lelt. szám: MA. 4795, lásd Gy. D�vid 2014, 31, 17. szám), 
és amely Livia Dr goi szerint Franz Anton Bergmann fest  alkotása (Dr goi 1995, 
172, 30. jegyzet). Utóbbi arcképr l elképzelhet , hogy az 1886-os leltárban szerepl , 
Bán  y-palotabeli kép. 

318 Ismert, hogy a bonchidai gróÞ  kastély biliárdszobájában két portréja is függö  , ame-
lyek közül a korábbi Franz Anton Bergmann m ve volt 1762-b l (Birî 1944, 194, 5. 
szám; Gy. D�vid 2014, 42, 54. szám), a kés bbinek fest je pedig ismeretlen (Birî 
1944, 193, 4. szám; Gy. D�vid 2014, 42, 53. szám). A kivágat, az alak tes  artása és 
ruházata, arcvonásai tekintetében sokban hasonlít az utóbbira egy, a Kolozsvári 
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M vészeti Múzeum gy jteményében lév  portré (lelt. szám: MAD. 47, irodalom: 
Gy. D�vid 2011, 238. kép; Gy. D�vid 2014, 41, 52. szám), amelyr l elképzelhet , hogy 
azonos a kolozsvári Bán  y-palota 1886-os leltárában szerepl  festménnyel. Livia 
Dr goi ez utóbbi portrét stíluskritikai alapon szintén Franz Anton Bergmann fest -
nek tulajdoníto  a (Dr goi 1995, 168, 8. jegyzet).

319 Egy báró Bán  y Mihálynéról készült, egykor a bonchidai gróÞ  kastély biliárdszobá-
jában függ , Franz Anton Bergmann-nak tulajdoníto   portré leírását és reprodukci-
óját Biró József közölte (Birî 1944, 194, 6. szám, 4. kép; átve  e Gy. D�vid 2011, 118. 
kép; Gy. D�vid 2014, 43, 56. szám). A hasonló öltözetben, de id sebb korában lefes-
te   hölgyr l egy másik portré maradt fenn a Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jte-
ményében (lelt. szám: MA. 4799, irodalom: Gy. D�vid 2014, 42, 55. szám; Bord�s 
2016, 242, 5. kép), amelyet Livia Dr goi szintén Bergmann-nak tulajdoníto   (Dr goi 
1995, 168, 8. jegyzet). E festményr l elképzelhet , hogy megegyezik a palota 1886-os 
leltárában szerepl  alkotással. 

320 Ismereteink szerint Bán  y György egyetlen fennmaradt ábrázolása a Kolozsvári 
M vészeti Múzeumban lév  portré (lelt. szám: MA. 4794), err l b vebben lásd 
Dr goi 1995, 172, 30. jegyzet; Gy. D�vid 2011, 235. kép; Gy. D�vid 2014, 32, 20. szám; 
Bord�s 2016, 242, 8. kép. Korabeli felvételek alapján elmondható, hogy a kép egy 
másik változata egykor a válaszúti kastély galériáját díszíte  e. 

321 Bán  y Györgyné Wesselényi Zsuzsanna egyetlen ismert és fennmaradt portréja 
szintén a Kolozsvári M vészeti Múzeumban található (lelt. szám: MAD. 142), lásd 
Gy. D�vid 2014, 39, 43. szám; Bord�s 2016, 242, 7. kép. A portré másolata vagy vál-
tozata egykor a válaszúti kastély galériáján függö  . A Bán  y-palota 1886-os leltára 
szerint az t ábrázoló olajfestményen kívül egy pasztellel készíte   portréja is megta-
lálható volt az ebédl ben. 

322 Az 1886-os, Bán  y-palota ebédl jében lév  portrékat felsoroló leltárban (hibásan) a 
bárói cím helye   gróÞ  címet írtak a neve elé. Egykor a bonchidai gróÞ  kastély bili-
árdszobájában függö   egy báró Bán  y Zsuzsannát, Bethlen Ádám gróf feleségét 
ábrázoló portré, amely esküv je után, mosolygó Þ atalasszonyként feste  e le mo-
delljét (Birî 1944, 196, 20. szám; Gy. D�vid 2011, 114. kép; Gy. D�vid 2014, 48, 73. 
szám). Egy teljesen más portré található a Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jtemé-
nyében (lelt. szám: MA. 4796), amelynek korábbi lel helye ismeretlen (Gy. D�vid 
2014, 49, 74. szám), és amelyr l elképzelhet , hogy 1886-ban a kolozsvári Bán  y-
palotában volt. Ez utóbbi festmény Livia Dr goi szerint Franz Anton Bergmann fes-
t  alkotása (Dr goi 1995, 172, 30. jegyzet).

323 A Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jteményében található egy gróf Bethlen Ádám 
generálist ábrázoló portré (lelt. szám: MA. 4797), amely vélhet leg az 1886-os leltár-
ban szerepl  m nek felel meg. A festményt Livia Dr goi Franz Anton Bergmann 
fest nek tulajdoníto  a (Dr goi 1995, 172, 30. jegyzet). 

324 Ezt az alkotást nem sikerült azonosítani. 
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325 Az 1886-os leltárban csak annyi szerepel, hogy „Báró Bán  y György pastell”, ezért 
nem tudni pontosan, hogy az illet  kép tényleg Bán  y Albert apját ábrázolta-e. 

326 A leltárban kétszer is Baja ZsóÞ a néven szerepel, de a családtörténeti munkák sze-
rint borbátvizi Bája Mária volt az illet  báró Bán  y György második felesége. 

327 Ilyen nev  személyt nem találtunk a Bán  y család kiterjedt családfáján, ugyanakkor 
a Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jteményében riznek egy szép n i portrét, 
amely a leltárkönyvben „Hockenpeckné, C. Bán  y” név ala   szerepel (lelt. szám: 
MA. 4798, lásd Bord�s 2016, 242, 3. kép). Dávid Gyula Hockenpeckné Bán  y Cecí-
liaként azonosíto  a az olajfestményen megjelen  személyt (Gy. D�vid 2014, 28, 7. 
szám), azonban nincs tudomásunk Cecília nev  Bán  y leányról. Az álló térdkép 
vörös és szürke szín , gyöngyökkel gazdagon kivarrt ruhában ábrázolja modelljét, 
egy Þ atal, barna szem  és rizsporos hajú hölgyet, aki jobb kezében egy aranyozo   
órát mutat fel, bal kezével pedig a ruhája dekoltázsába t zö   rózsaszálat tart. A 
festmény jobb oldalán, állmagasságban egy aranyozo  , vörös mezej  Bán  y-címer 
látható (a fölö  e lév  korona drágakövekkel van ékesítve, és szárai nem utalnak a 
gróÞ  vagy a bárói rangra), a címer ala   a következ , aranybet s felirat olvasható: 
„C. C. B. Anor 28(?)”. 

328 Buzád vagy Busadus a Bán  y család genealógiájában is szerepel. A római katoliku-
sok szentként tisztelik, ünnepnapja november 13-án van. A legenda szerint Buzád a 
nemes Bán  y famíliából származo  , de 1233-ban beállt a Domonkos-szerzetesrend-
be, hátrahagyva minden vagyonát. Amikor a tatárok betörtek Magyarországra, a 
szerzetesek elmenekültek el lük, de Buzád helyben maradt, szüntelen imádkozo  , 
és bátoríto  a a népet, mígnem 1243 decemberében a tatárok az oltár el   meggyil-
kolták egy dárdával, fejét véve. Buzád életér l tájékoztat Hevenesi Gábor: Régi ma-
gyar szentség avagy: Magyar-Ország bóldog emlékezet  ötven Szenteinek, és Bóldoginak 
le-képze   élete, kik Sz. István Király idejében Magyarországban voltanak … Nagyszombat, 
Hörmann János nyomdájában, 1695. 117–119. A Buzádot ábrázoló metszet a könyv 
116–117. oldalai közö   látható, és felt n  hasonlóságokat mutat a mártír egyetlen 
ismert portréjával, amely a Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jteményében találha-
tó (lelt. szám: MA. 4792, közli: Gy. D�vid 2014, 27, 6. szám). Ennek alapján megálla-
pítható, hogy az olajfestmény az említe   metszet alapján készült, feltehet en a 18. 
században. Az 1886-os leltár megemlíti, hogy a festményen a „B. Busadus Bán  y or. 
P.R. Palatini uno Þ lius a tartaris occisus 1243” felirat olvasható. Ez megjelenik a mú-
zeumban lév  festményen is, ezért nagy valószín séggel a leltárban szerepl  arckép 
azonos a múzeumban rzö   m vel. 

329 A leltárban „Petroczi István /1650–1704/ tábornok olajfestés  arcz képe” szerepel, az 
évszámok azonban valószín leg hibásak, ugyanis az egyik Petr czy István feltehe-
t en 1624–1680 körül élt, a kuruc bujdosók egyik jelent s vezére volt; Þ a pedig, 
Petr czy István (1654–1712) Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc generálisa volt. A 
leltár valószín leg az utóbbi személyre vonatkozik. A Kolozsvári M vészeti Múze-
um gy jteményéb l ismert egy portré (lelt. szám: MA. 4789), amely az arckép mel-
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le  i arany bet s felirat szerint 1664-ben, 31 éves korában festi le Petr czy István 
generálist – ez alapján az id sebb Petr czy lehete   a modellje.  

330 Ilyen nevezet  személyt nem sikerült azonosítani az Apor és a Bethlen családfákon. 
331 A Kolozsvári M vészeti Múzeum gy jteményében lév  olajfestmények listája, zá-

rójelben közölve a leltári számot, a következ : Beatus Busadus Bán  y (MA. 4792), 
id. Bán  y Farkas (MA. 4793), br. Bán  y György (MA. 4794), i  . Bán  y Farkas (MA. 
4795), br. Bán  y Zsuzsanna, Bethlen Ádámné (MA.4796), Bethlen Ádám (MA. 4797), 
Hochepochené / Hockenpeckné (MA. 4798), br. Bán  y Mihályné gróf Kemény Teré-
zia (MA. 4799), báró Bán  y Mihály (MAD. 47), br. Bán  y Györgyné Wesselényi 
Zsuzsanna (MAD. 142). 

332 Gy. D�vid 2014, 22–23.
333 A király útja. F városi Lapok, XXIV. 260. sz. (1887. szept. 22.), 1917–1918. 
334 I  . Szász Károly: Kolozsvár. Vasárnapi Ujság, XXXIV. 38. sz. (1887. szept. 18.), 623–

626. 
335 Hírek – A király-látogatás. Kolozsvár, I. 219. sz. (1887. szept. 20.), 2.
336 A chamois-szín vagy samoa a sárga szín egy tört, halvány árnyalata, zergeb rszín-

ként is ismert. 
337 A termek leírása a Kolozsvár cikkének alapján készült, lásd Hírek – A király-látoga-

tás. Kolozsvár, I. 219. sz. (1887. szept. 20.), 2. A leírást átveszi még: A király útja. F vá-
rosi Lapok, XXIV. 260. sz. (1887. szept. 22.), 1917–1918; Kolozsvár díszben. A Buda-
pesti Hírlap tárcája. Budapesti Hírlap, VII. 262. sz. (1887. szept. 23.), 2–3.

338 A király Kolozsvár   – A király lakása a Bán  y-palotában. Kolozsvár, IX. 216. sz. 
(1895. szept. 21.), 3.

339 A királyváró városok. Pesti Napló, XLVI. 247. sz. (1895. szept. 9.), 2. 
340 S. Szabî 1933, 359. 
341 Az 1817-es császárlátogatás eseményeit Jakab Elek írta le részletesen (Jakab E. 1888, 

709–712.), ennek átvételei: Junius: Habsburgok Erdélyben. Budapesti Hírlap, XV. 258. 
sz. (1895. szept. 21.), 1–3; Kelemen Lajos: Az óvári emlékoszlop. In: Kelemen 1984, 
94–99. Gaal György egy cikksorozatban összesíte  e a királyi pár látogatását és a 
Karolina-oszlop történetét, lásd Gaal György: Császárlátogatás Kolozsvárt. Szabad-
ság, XXIX. 190. sz. (2017. aug. 19.), 3.; (folytatása): XXIX. 191. sz. (2017. aug. 21.), 3.; 
(befejezés): XXIX. 192. sz. (2017. aug. 22.), 3.

342 Az emléktábla k rajzát, amelyen jól látszik az eredeti felirat és a hangszer is, publi-
kálta Jakab Elek: Kolozsvár története világosító rajzai. K re metsze  e Haske Ferencz. 
Budapest, 1888. X. tábla. Az emléktáblát leírja és egy ismeretlen, nem túl jó szobrász 
munkájának tartja: Birî 1933, 18. 

343 Az emléktábla szövegének magyar fordítását közli: Jakab A. 2012, 118, 196. sorszá-
mú felirat.

344 Birî 1934, 127, 9. lábjegyzet (127–128.).
345 A Cs rös-testvérekr l érint legesen ír még B. Nagy Margit több munkájában, illetve 

P�l 2015, 95–96. 
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346 Junius: Habsburgok Erdélyben. Budapesti Hírlap, XV. 258. sz. (1895. szept. 21.), 1–3. 
Az emlékoszlop felállításának menetér l részletes leírást ad: Jakab E. 1888, 713–719. 
Az emlékoszlop történetét összefoglalja, és elemzi a m vet: Kelemen Lajos: Az óvá-
ri emlékoszlop. In: Kelemen 1984, 94–99.

347 Az emlékm  tervez ir l és kivitelez ir l, valamint a fennmaradt tervekr l lásd 
Pusztai László tanulmányát (Pusztai 1983).

348 Gaal György: Ferenc József császár-király kolozsvári látogatásai. Szabadság, XXVIII. 
279. sz. (2016. nov. 30.), 3. 

349 Egy kés bbi cikk szerint a palotában akkor a katonai parancsnokság volt elhelyezve, 
lásd Bellaagh 1917, 24.

350 Hírek. Kolozsvár, I. 166. sz. (1887. júl. 13.), 2. 
351 Hírek – El készület. Kolozsvár, I. 169. sz. (1887. júl. 21.), 3; Hírek. Kolozsvár, I. 182. sz. 

(1887. aug. 5.), 3; Hírek – El készületek a király-látogatásra. Kolozsvár, I. 208. sz. 
(1887. szept. 6.), 3. 

352 Hírek. Kolozsvár, I. 212. sz. (1887. szept. 12.), 2.
353 Hírek – Hol van elszállásolva az udvar? Kolozsvár, I. 220. sz. (1887. szept. 21.), 3.
354 A témát érint  fontosabb újságcikkek: Hírek. Kolozsvár, I. 195. sz. (1887. aug. 22.), 2.; 

Hírek – A f úri bandérium tagjai. Kolozsvár, I. 205. sz. (1887. szept. 2.), 3.; A király 
Kolozsvár  . Kolozsvár, I. 211. sz. (1887. szept. 10.), 2.; A készül d  Kolozsvár. Kolozs-
vár, I. 216. sz. (1887. szept. 16.), 2.; Hírek – Az udvari váróterem… Kolozsvár, I. 218. 
sz. (1887. szept. 19.), 2.; El készületek. Kolozsvár, I. 218. sz. (1887. szept. 19.), 3.; Hírek 
– A király-látogatás. Kolozsvár, I. 219. sz. (1887. szept. 20.), 2.; Királyfogadás. Kolozs-
vár, I. 222. sz. (1887. szept. 23.), 1–6.; A király Kolozsváro  . Budapesti Hírlap, VII. 262. 
sz. (1887. szept. 23.), 2–3.; Kolozsvár díszben. A Budapesti Hírlap tárcája. Budapesti 
Hírlap, VII. 262. sz. (1887. szept. 23.), 2–3.; Kolozsvár – lázban. Budapesti Hírlap, VII. 
263. sz. (1887. szept. 24.), 1–2.; Udvari ebéd. Budapesti Hírlap, VII. 263. sz. (1887. szept. 
24.), 4.; A hol Mátyás király születe  . Budapesti Hírlap, VII. 263. sz. (1887. szept. 24.), 
4.; A király útja. F városi Lapok, XXIV. 260. sz. (1887. szept. 22.), 1917–1918.; A király 
útja. F városi Lapok, XXIV. 262. sz. (1887. szept. 24.), 1933.; A király útja. F városi La-
pok, XXIV. 263. sz. (1887. szept. 25.), 1941–1942.; A király Kolozsvár  . Vasárnapi Ujság, 
XXXIV(1887). 39. sz. 652.

355 Rudolf f herceg (1858–1889), az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse az 1880-as 
években többször is részt ve   a Görgényi-havasokban rendeze   medvevadászato-
kon, olyankor a szálláshelye az e célra pompásan átalakíto   görgényszentimrei kas-
télyban volt. A trónörökös vona  al érkeze   Marosvásárhelyre, ahol el kel  váróter-
met rendeztek be számára, s onnan kocsi vagy hintó vi  e a közeli kastélyba.

356 A korabeli sajtóban Andreyco Józse  ént szerepel a neve, de valószín leg Andrejka 
József (1859–1948) budapesti szobrászm vészr l lehete   szó. 

357 Birî 1933, 18, 103. lábjegyzet. A szöveget újraközli: Jakab A. 2012, 150, 250. sorszá-
mú felirat.

358 Rus 2011, 49. Az egykori emléktáblát és annak elt nését említi még: Weisz 2006, 11. 
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359 Hírek –  Felsége Kolozsvárt. Kolozsvár, IX. 172. sz. (1895. júl. 30.), 2.
360 Hírek –  Felsége Kolozsvárt. Kolozsvár, IX. 179. sz. (1895. aug. 7.), 3.
361 Hírek – Nem lesz diadalkapu. Kolozsvár, IX. 208. sz. (1895. szept. 12.), 3.
362 A király Kolozsvár  . Kolozsvár, IX. 216. sz. (1895. szept. 21.), 2–3. 
363 Forster Központ, Budapest, Pákei Lajos hagyatéka, lelt. jelzet: K 12061.
364 Közülük a legrészletesebbek: A király Kolozsvár  . Kolozsvár, IX. 217. sz. (1895. szept. 

22.); 218. sz. (1895. szept. 23.). A látogatást röviden összefoglalták a f városi lapok is, 
például: A király az ország keletén. Budapesti Hírlap, XV. 260. sz. (1895. szept. 23.), 
1–3.

365 A beszámolót lásd A király látogatása Kolozsvár  . Vasárnapi Ujság, XLII(1895). 39. 
sz. 637–638. A Dunky Þ vérek felvételei az illet  lap 39. számában (637, 644, 649. ol-
dalakon) jelentek meg, a 40. szám 656. oldalán pedig egy Jantyik Mátyás által készí-
te   rajzot közöltek. 

366 A küldö  ségek névsorát lásd A király fogadtatása. Kolozsvár, IX. 214. sz. (1895. szept. 
19.), 2.

367 A király Kolozsvár  . Kolozsvár, IX. 216. sz. (1895. szept. 21.), 2–3. 
368 A király Kolozsvár  . Kolozsvár, IX. 217. sz. (1895. szept. 22.)
369 Hírek – A király  felsége. Kolozsvár, IX. 198. sz. (1895. aug. 31.), 3.
370 Hírek – A király  Felsége a f téri templomban. Kolozsvár, IX. 214. sz. (1895. szept. 

19.), 3. 
371 A látogatások sorrendjér l és f bb mozzanatairól részletes beszámolót ad: A király 

Kolozsvár  . Kolozsvár, IX. 218. sz. (1895. szept. 23.)
372 B�nffy LvT, 1284. csomó, 59–93.
373 Kristálycsillár. 
374 Függöny (németül).
375 Kanavász, azaz színes, er sen sodro   fonalból készült len- vagy pamutszövet. 
376 Mahagóni. 
377 Szekreter, Þ ókos szekrény. 
378 Tálcák.
379 Áltány szóként is használták régen, erkélyt jelent. 
380 Az ostáblához hasonló társasjáték. 
381 Az Überzug németül huzatot, burkolatot jelent. 
382 Gi  el összeragasztva. 
383 A német eredet  Beschlag jelentése: sarokvas, vasalás, veret. I   aranyozo   veret  

szekrényre utal. 
384 Ordináré, azaz közönséges rövidítése. 
385 Helyesen padimentumát, azaz padlóját. 
386 A német Schublade szóból ered  kifejezés, Þ ókot jelent. 
387 I  úkori. 
388 Feljegyezend k. 
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389 A francia récamier szóból származó rekamié (há  ámlás, kárpitozo  , hever szer  
bútordarab). 

390 Damasz  al. 
391 A kasmírszövet régies neve. 
392 Ellenz . 
393 A német eredet  Aufsa   i   valószín leg toldást jelent. 
394 Harangok.
395 A Schildkrot németül tekn sbékát vagy annak a páncélját jelenti. 
396 Sakk. 
397 A szuperlát az ágy mennyezetét és a róla lelógó függönyt jelenti általában, a balda-

chinos ágyakra jellemz . 
398 Toale  asztal. 
399 A német eredet  plajbász ceruzát vagy íróónt jelent, ebben a szövegkörnyezetben 

lehet, hogy ezüstvessz re utal. 
400 Ez vagy éjjeliszekrényre, vagy pipereholmis szekrényre utal.
401 Háromszintes.
402 A német Schmuck szó átvétele, amely ékszert, díszt jelent. 
403 A német Schatulle szó (díszes) fadobozt vagy ékszerládikót jelent.
404 A kókos pálca i   kankós pálcára utal, azaz sétabotra. 
405 Basorelief, azaz domborm ves. 
406 Tájkép. 
407 Furnérozo  . 
408 Frizurakészít .
409 Superlátos, azaz baldachinos. 
410 A német Schuh szó i   a lábra mint mértékegységre utal. 1 láb 31,68 centiméternek 

felel meg. 
411 A futrály (kard)tokot jelent. 
412 Szarvast r. 
413 A holland Tafel dekkenb l helytenül átve   és összevont kifejezés, asztalterítést je-

lent. 
414 Lakkos, lakozo  .
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KÉPJEGYZÉK

1. A palota bels  udvara körüli emeleti loggia, kelet fel l nézve. (Biszak Szabolcs felv., 
2018)

2. Georg Johann Weikert: Gróf Bán  y György (1747–1822) portréja, 1793. Olaj, vászon; 64 
× 53 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MA. 710. Fotó: Feleki István)

3. Ismeretlen fest : Mária Terézia (1717–1780) portréja, év nélkül [18. század]. Olaj, vá-
szon; 151,5 × 119,5 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MAD. 171. Fotó: 
Feleki István)

4. Boér Márton: Zágoni Aranka György (1737–1817) portréja, év nélkül [19. század els  
fele]. Olaj, vászon; 71 × 51,5 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MAD. 70. 
Fotó: Feleki István) 

5. Ismeretlen fest : Gróf Bán  y Györgyné Palm Josepha (1754–1814) portréja, 1795. A portré 
jelenlegi helye ismeretlen, e fekete-fehér felvétel a Dézsi Lajos könyvéhez készült az 
akkor még a szurduki Jósika-kastélyban rzö   olajfestményr l. (A reprodukció forrá-
sa: D�zsi 1916, 36, 17. kép)

6. Ismeretlen: Gróf Bán  y György (1747–1822) gubernátor arcképe, datálatlan rézmetszet 
(MUEKGy, Pákei Lajos hagyatéka, 7.B. mappában). A metszet a Miklóssy József által 
1824-ben feste  , egykor a bonchidai kastély sárga szalonjában függ  (jelenleg ismeret-
len helyen lév ) egész alakos portré után készült, azonban a modellt csak deréktól 
felfele ábrázolta. (Miklóssy festményének leírását és reprodukcióját lásd Birî 1944, 
201–202, 49. szám, 8. kép; Gy. D�vid 2014, 32, 21. kép.)

7. MártonÞ  József (1746–1815) erdélyi római-katolikus püspök arcképe, datálatlan litográÞ a 
vagy rézkarc. (MUEKGy, Pákei Lajos hagyatéka, 7.B. mappában)

8. Gróf Bethlen Gergely (1760–1816) arcképe, év nélkül [1813 után], rézmetszet másolata. 
(MUEKGy, Pákei Lajos hagyatéka, 7.B. mappában) A 18. század vége – 19. század els  
fele közö  i id szakból két különböz  grófot ismerünk ezzel a névvel: id sebb Bethlen 
Gergely (1760–1816) 1794-t l guberniumi tanácsos volt, jelent s tudománypártoló, 
báró Bán  y Zsuzsanna férje. Unokaöccse, gróf Bethlen Gergely (1778–1835) rövid ide-
ig guberniumi hivatalnok volt, felesége gróf Bethlen Klára. A Jósika Miklós (1794–
1865) emlékirataiban el forduló személy (akit a szerz  szép méltóságos öregúrként és 
atyja jó barátjaként jellemez) minden bizonnyal az 1760-ban születe   gróf Bethlen 
Gergely, akit e rézmetszet (vagy rézmetszetet imitáló rajz) is ábrázol. Egy bizonyos 
Deutscher holicsi fest  (vélhet en Ignaz Deutscher porcelánfest ) 1813 körül elefánt-
csontra feste  e le a gróf miniat r portréját, amelyr l kés bb Nagy Sámuel rézmetsze-
tet készíte  . Az i   látható kép e metszet egyik változata vagy másolata. 
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9. Id. Pákei Lajos: Gróf Bán  y György gubernátor id skorában, 1822, színeze   rajz. Felirata: 
„rajz: Pákei Lajos az 1822-ik évben”. (MUEKGy, Pákei Lajos hagyatéka, 4.A. mappá-
ban) 

10. Gróf Bán  y György gyászjelentése, 1822. (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 
Plakát- és Kisnyomtatványtár, Gyászjelentések gy jteménye)

11. Id. Pákei Lajos: A Bán  y György temetése alkalmával a kolozsvári Farkas utcai refor-
mátus templomban felállíto   „castrum doloris” rajza, 1822. (MUEKGy, Pákei Lajos 
hagyatéka, 4.A. mappában)

12. Gróf Bán  y György (1747–1822) halo  i címere a kolozsvári Farkas utcai református 
templomban. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

13. Báró Bán  y Albert (1818–1886) fényképe, év nélkül [1886 el  ]. (B�nffy LvT, 1745. 
csomó, 8.) 

14. A kolozsvári Bán  y-palota udvarára építe   Corso Filmszínház tervrajza, 1927. (B�n-
ffy LvT, 915. csomó, 1.) Az 1927. február 10-én szignált tervrajzon szerepel egy bizo-
nyos Andrei Brant vagy Braun építész, valamint Bán  y Charlo  e bárón  aláírása. A 
rajzon feketével jelölték a palota eredeti alapfalait, sárgával az átalakítandó vagy le-
bontandó falszakaszokat, vörössel pedig az újonnan építend  részeket.

15. A Corso Filmszínház cégére, amely a mozi hivatalos papírjainak fejlécén szerepelt. 
(B�nffy LvT, 922. csomó, 25.)

16. A Bán  y-palota f homlokzata az 1930-as években, a bejárat fele   a Corso mozi cég-
táblája. (Octavian Goga Kolozs Megyei Könyvtár, „Régi Kolozsvár” fényképgy jte-
mény)

17. A Bán  y-palota f homlokzata az 1950-es években, a Progresul mozi reklámjaival. 
(magángy jtemény)

18. Ismeretlen fényképész: Díszmagyarba öltözö   f urak a Bán  y-palota ebédl jében, a 
báró Bán  y Dénes és báró Blomberg Karolina esküv jén, 1929. (B�nffy LvT, 1745. 
csomó, 23.)

19. A palota reprezentatív kapualjának déli hajója. A csehsüvegboltozatot tartó pillérek 
közö  i utólagos elfalazást az 1960-as évekbeli restaurálás során bonto  ák ki. (Biszak 
Szabolcs felv., 2018) 

20. A palota átfeste   f homlokzata az 1960-as évek végén. (Minerva Fotóarchívum, Mi-
nerva M vel dési Egyesület, Kolozsvár, jelzet: 1966-1972_c1_c17_004) 

21. „Római” (kompozit) fejezetes pilaszter a f homlokzati erkély falán. (Biszak Szabolcs 
felv., 2018)

22. A gróf Bán  y György és Johann Eberhardt Blaumann közö  i, a palota felépítésére 
vonatkozó szerz dés részlete ke  ejük pecsétjével, 1774. (B�nffy LvT, 415. csomó, 21.) 

23. A palota hátsó kapuja fölö  i, középs  gri  . (Biszak Szabolcs felv., 2018)
24. Földszinti árkádos folyosó a F tér fel li épületszárnyban. (Biszak Szabolcs felv., 

2018)
25. Egy padlásablak és egy kémény a palota tet zetén. (Biszak Szabolcs felv., 2018)



190

26. XVI. Lajos (balról) és XV. Lajos stílusú (jobbról) urnák a f homlokzat a  ikáján, közöt-
tük k keretes padlásablak. (Dariana Bucur felv., 2018)

27. A f homlokzati erkély k bábos mellvédje (részlet). (Biszak Szabolcs felv., 2018)
28. A f lépcs ház részlete az emeleti lépcs fordulóból szemlélve. (Biszak Szabolcs felv., 

2018)
29. A nyugati épületszárny emeleti folyosója. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
30. A palota udvara kelet fel l nézve. (Bordás Beáta felv., 2018)
31. A Bán  y-címerben látható gri  el díszíte   zárók  az egyik emeleti ablakkereten. 

(Biszak Szabolcs felv., 2018) 
32. Oszlop- és pilaszterfejezetek a palota f homlokzati erkélyén. (Biszak Szabolcs felv., 

2018)
33. A palota hátsó bejárata fölö   lév , középs  gri  . (Biszak Szabolcs felv., 2018)
34. Tükrökkel díszíte   falburkolat a f homlokzati erkélyre vezet  ajtó körül. (Biszak 

Szabolcs felv., 2018)
35. Empire hatású, füzérdíszes supraportájú bels  ajtók az erkélyes díszteremben. 

(Biszak Szabolcs felv., 2018)
36. A f lépcs ház mellvédjei, a há  érben a bels  udvarral. (Biszak Szabolcs felv., 2018) 
37. A F tér körüli épületek helyszínrajza, 1886. (A Bán  y család tulajdonában található, 

1886. április 20-ára kelteze  , Losonczi báró Bán  y család II-ik hitbizományi leltára a ko-
lozsvári palotáról cím  inventárium 13. oldalán)

38. A Bán  y-palota a Szent Mihály-templom tornyából fényképezve. (Rozsnyai József 
felv., 2018)

39. Az épí  et re utaló „GB” monogram a palota f kapuja fölö  . (Biszak Szabolcs felv., 
2018)

40. Kovácsoltvas kapu a palota középs  kapunyílásában, az 1970-es évek elején. (Miner-
va Fotóarchívum, Minerva M vel dési Egyesület, Kolozsvár, jelzet: 1965-1972_c1_
c26_012) 

41. Kovácsoltvas rács a palota dél fel li oldalsó kapunyílásában, az 1970-es évek elején. 
(Minerva Fotóarchívum, Minerva M vel dési Egyesület, Kolozsvár, jelzet: 1965-
1972_c1_c26_016) 

42. Stilizált zerge alakja az északi mellékkapu lune  ájában. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
43. Papp László m lakatos monogramja és a kapu készítését jelz  1970-es dátum a palo-

ta kovácsoltvas bejárati kapuján. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
44. Stilizált madármotívum a déli mellékkapu lune  ájában. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
45. A f homlokzati középrizalit fölé emelked  Bán  y-címer, két oldalán Mars, illetve 

Minerva istenségek szobrával. (Dariana Bucur felv., 2018)
46. A f homlokzati erkély részlete. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
47. Fesztondíszes ablakkeret a f homlokzat emeletén. (Dariana Bucur felv., 2018)
48. Franz Jaschke: Biserica din Pia a Mare din Cluj [A kolozsvári f téri templom], 1836. 

Olaj, vászon, 51,5 × 76 cm. (Brukenthal Múzeum, Nagyszeben, lelt. szám: 2171)
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49. Josef Hofreit: Clujul sec. XVIII. [A 18. századi Kolozsvár], év nélkül [1840 körül]. Olaj, 
karton; 45 × 61,2 cm. (A kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár met-
szetgy jteménye, XVII/2. jelzet) 

50. Veress Ferenc fényképe a Bán  y-palotáról, 1870 körül. (Octavian Goga Kolozs Me-
gyei Könyvtár, „Régi Kolozsvár” fényképgy jtemény)

51. A Bán  y-palota f homlokzata 1900 körül, balra a földszinten m köd  kávéház tera-
sza. (A fénykép forrása: Kolozsv�r 1942, 111.)

52. A palota f homlokzata az 1930-as évek második felében, a f bejárat fele   a Capitol 
mozi reklámjával. (Octavian Goga Kolozs Megyei Könyvtár, „Régi Kolozsvár” fény-
képgy jtemény)

53. A palota f homlokzata az 1940-es évek elején, a f bejárat fele   a Mátyás Király Moz-
góképszínház reklámjával. (Octavian Goga Kolozs Megyei Könyvtár, „Régi Kolozs-
vár” fényképgy jtemény)

54. A Bán  y-palota hátsó homlokzata. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
55. A hátsó homlokzat középtengelyében lév  kapu fölö  i három gri  ábrázolás. (Biszak 

Szabolcs felv., 2018)
56. Ablak a hátsó homlokzat középrizalitjának emeletén. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
57. Egész alakos gri   szobra a hátsó homlokzat kapujától jobbra, az erkély ala  . (Biszak 

Szabolcs felv., 2018)
58. A bels  udvari homlokzat egy része, el térben a keleti épületszárny emeletén húzó-

dó loggia mellvédjének egyik szakasza látszik. (Bordás Beáta felv., 2018)
59. A bels  udvart körülölel  emeleti loggia egyik oszlopának jón fejezete. (Biszak Sza-

bolcs felv., 2018)
60. A déli épületszárny földszinti folyosója keleti irányból. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
61. Az északi szárny emeleti loggiája. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
62. A nyugati és az északi épületszárnyak találkozásában, az emeleti folyosón található 

ajtók, amelyeknek k kereteit Bán  y-címeres zárók  ékesíti. (Biszak Szabolcs felv., 
2018)

63. A nyugati szárny emeleti loggiája észak fel l nézve. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
64. K keretes padlásablakok a palota tet zetén, a bels  udvarra nézve. (Biszak Szabolcs 

felv., 2018)
65. Szobrok és urnák a palota f homlokzatát lezáró a  ika fölö  , el térben Diána istenn  

szobra. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
66. Szobrok és urnák a palota f homlokzatát lezáró a  ika fölö  , el térben Apolló szob-

ra. (Biszak Szabolcs felv., 2018) 
67. Perszeuszt ábrázoló k szobor a palota f homlokzatán. (Feleki István felv.)
68. Apolló istent ábrázoló k szobor a palota f homlokzatán. (Feleki István felv.) 
69. Mars szobra a palota f homlokzatán. (Feleki István felv.)
70. Minerva istenn t ábrázoló szobor a palota f homlokzatán. (Feleki István felv.)
71. Diána istenn  szobra a palota f homlokzatán. (Feleki István felv.)
72. Herkules szobra a f homlokzat déli sarkában. (Feleki István felv.)
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73. A f homlokzati erkélyre nyíló ajtó, szemöldökében a Leveg t szimbolizáló dombor-
m vel. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

74. A T z elemet megszemélyesít  domborm  a f homlokzati erkélyre néz , bal széls  
ablak fölö  . (Biszak Szabolcs felv., 2018)

75. A Víz elem megszemélyesítése a f homlokzati erkélyre néz  bal oldali ajtó fölö  . 
(Biszak Szabolcs felv., 2018)

76. A Leveg t jelképez  domborm  a f homlokzati erkélyre néz  jobb oldali ajtó fölö  . 
(Biszak Szabolcs felv., 2018)

77. A Föld elem megszemélyesítése a f homlokzati erkélyre néz , jobb széls  ablak fö-
lö  . (Biszak Szabolcs felv., 2018)

78. Az Európát ábrázoló domborm  a nyugati épületszárny udvarra néz  homlokzatán 
lév , balról az els  félköríves ablak szemöldökében. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

79. Ázsia megszemélyesítése a nyugati épületszárny udvarra néz  homlokzatán lév , 
balról a második félköríves ablak szemöldökében. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

80. Az Afrikát jelképez  domborm  a nyugati épületszárny udvarra néz  homlokzatán 
lév , balról a harmadik félköríves ablak szemöldökében. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

81. Amerika megszemélyesítése a nyugati épületszárny udvarra néz  homlokzatán lév , 
jobb széls  félköríves ablak szemöldökében. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

82. A Tavaszt jelképez  domborm  a keleti épületszárny udvarra néz , középs  négy 
félköríves ablaka közül a bal széls  (észak fel li) ablak szemöldökében. (Biszak Sza-
bolcs felv., 2018)

83. A Nyár megszemélyesítése a keleti épületszárny udvarra néz , középs  négy félkör-
íves ablaka közül balról a második nyílás szemöldökében. (Biszak Szabolcs felv., 
2018)

84. Az szt megszemélyesít  domborm  a keleti épületszárny udvarra néz  középs  
négy félköríves ablaka közül balról a harmadik nyílás szemöldökében. (Biszak Sza-
bolcs felv., 2018)

85. A Tél megszemélyesítése a keleti épületszárny udvarra néz  középs  négy félköríves 
ablaka közül a jobb széls  nyílás szemöldökében. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

86. A hátsó kapu fölö  i középs  gri   oldalnézete. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
87. Antropomorf maszk a palota hátsó kapuja melle  , a bal oldali, erkélyt tartó gri   

ala  . (Biszak Szabolcs felv., 2018)
88. Mae   Frigyes: A palota földszintjének felmérési rajza, 1886. (A Bán  y család tulajdo-

nában található, 1886. április 20-ára kelteze  , Losonczi báró Bán  y család II-ik hitbizo-
mányi leltára a kolozsvári palotáról cím  inventárium 15. oldalán.) 

89. A palota mögö  i, egykori gazdasági udvar maradványa egy kisebb melléképüle  el, 
amelyen fennmaradt az eredeti, k b l farago   ajtó- és ablakkeret. (Biszak Szabolcs 
felv., 2018)

90. A palota ala   lév  pincerendszer részlete, az északi szárnyból levezet  lépcs vel. 
(Biszak Szabolcs felv., 2018)
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91. A pince részlete, egy alacsony, farago   kövekb l rako   ajtókere  el és a magas bol-
tozat egyik hevederívével. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

92. A f  kapualj részlete, a csehsüvegboltozatot tartó pillérekkel. (Dariana Bucur felv., 
2018)

93. A palota földszinti alaprajza az 1963-as restaurálás során javasolt állapotban (Tatár 
Lehel rajza az eredeti, beszkennelt tervrajz alapján). Az eredeti alaprajz forrása: 
DMASI Fond, 3606. számú iratcsomó (a M vészeti Múzeum restaurálása, 705/1963. 
számú projekt), A.15. számú tervlap (földszinti alaprajz, végleges állapot)

94. A f lépcs ház fordulója és az emeleti lakrész f bejárata. (Biszak Szabolcs felv., 2018)
95. A palota emeleti alaprajza az 1963-as restaurálás során javasolt állapotban (Tatár 

Lehel rajza az eredeti, beszkennelt tervrajz alapján). Az eredeti alaprajz forrása: 
DMASI Fond, 3606. számú iratcsomó (a M vészeti Múzeum restaurálása, 705/1963. 
számú projekt), A.17. számú tervlap (emeleti alaprajz, végleges állapot)

96. Egy tengelyre felf zö  , egymásból nyíló termek sora (enÞ lade) az északi épület-
szárny emeletén. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

97. Az északnyugati sarkon lév  emeleti nagyterem (az egykori ebédl ) ablakai körül 
lév  eredeti faburkolat, a nyílások közé beépíte   velencei tükrökkel. (Biszak Sza-
bolcs felv., 2018)

98. Báró Bán  y Dénes és báró Blomberg Karolina esküv i fényképe a Bán  y-palota 
egykori ebédl jében, 1929. (B�nffy LvT, 1746. csomó, 314.)

99. Az erkélyes egykori díszterem részlete, há  érben az északnyugati sarokszobában 
lév  székelyzsombori oltár. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

100. Archív felvétel a Bán  y-palota egykori dísztermében helyet foglaló családtagokról, 
vélhet en az 1920-as évekb l (B�nffy LvT, 1746. csomó, 113.). A jobb sarokban egy 
régi csempekályha látható, amely a kinézete alapján legkorábban a 19. század els  
felében készülhete  , tehát nem tartozo   az eredeti, barokk kori berendezéshez.

101. Pillantás az egykori díszteremb l dél fele húzódó két másik terembe, amelyek a F -
térre néznek, el térben egy pántlikával átf zö   koszorúval díszíte   supraportás 
ajtó. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

102. Az egykori díszteremb l a bels  udvar fel li traktusban lév  elegáns terembe vezet  
ajtó, há  érben az utóbbi terem két félköríves ablaka, amelyeknek küls  szemöldökét 
a földrészeket jelképez  domborm vek díszítik. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

103. Eredeti, farago   k keretes kandallószáj az északi szárny emeletén, az északnyugati 
sarokszoba utáni második teremben. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

104.  Falburkolat részlete az egykori „Palotában”, azaz a nagy ebédl ben, amely az eme-
leti, északnyugati sarkon lév  terem volt. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

105. Az egykori „altán szoba” (az emeleti, erkélyes díszterem, amelynek két ajtaja a F tér 
fel li erkélyre nyílik) nyugati fala, amelyet díszes falburkolat ékesít. (Biszak Sza-
bolcs felv., 2018)

106. Mae   Frigyes: Az emelet felmérési rajza, 1886 (A Bán  y család tulajdonában talál-
ható, 1886. április 20-ára kelteze  , Losonczi báró Bán  y család II-ik hitbizományi leltára 
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a kolozsvári palotáról cím  inventárium 16. oldalán). A rajz melle   feltünte  ük a ter-
mek egykori, a 19. századi inventáriumok alapján kikövetkeztete   funkcióit.

107. A palota déli szárnyának emeletén található teremsor részlete, az egykori grófn i 
lakosztály mögö   húzódó folyosó ajtajával. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

108. Ismeretlen fest : Báró Bán  y Farkas (1700–1761) portréja, év nélkül [18. század máso-
dik fele]. Olaj, vászon; 90,5 × 71 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MA. 
4793, fotó: Feleki István) 

109. Ismeretlen fest : Báró Bán  y Farkas (1724–1794) portréja, év nélkül [feltehet en 1788–
1794 közö  ]. Olaj, vászon; 90,5 × 73 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: 
MA. 4795, fotó: Feleki István)

110. Ismeretlen fest : Báró Bán  y Mihály (1729–1777) portréja, év nélkül [18. század]. Olaj, 
vászon; 91,5 × 70 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MAD. 47, fotó: 
Feleki István)

111. Ismeretlen fest : Báró Bán  y Mihályné gróf Kemény Terézia (1739/1740–1806) portréja, 
év nélkül [18. század második fele]. Olaj, vászon; 91 × 72,5 cm. (Kolozsvári M vésze-
ti Múzeum, lelt. szám: MA. 4799, fotó: Feleki István)

112. Ismeretlen fest : Báró Bán  y György (1739–1805) portréja, év nélkül [18. század]. Olaj, 
vászon; 91,5 × 75 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MA. 4794, fotó: 
Feleki István)

113. Ismeretlen fest : Báró Bán  y Györgyné, Wesselényi Zsuzsanna (1743–1800) portréja, év 
nélkül [1800 körül]. Olaj, vászon; 91 × 75 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. 
szám: MAD. 142, fotó: Feleki István)

114. Ismeretlen fest : Gróf bethleni Bethlen Ádám (1719–1772) portréja, év nélkül [18. szá-
zad]. Olaj, vászon; 91,5 × 73,5 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MA. 
4797, fotó: Feleki István)

115. Ismeretlen bécsi fest : Hockenpeckné portréja, év nélkül [18. század]. Olaj, vászon; 92 
× 73 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MA. 4798, fotó: Feleki István)

116. Ismeretlen fest : Boldog Bán  y Busadus (†1243) portréja, év nélkül [18. század?]. Olaj, 
vászon; 90 × 78,5 cm. (Kolozsvári M vészeti Múzeum, lelt. szám: MA. 4792, fotó: 
Feleki István)

117. A Bán  y-palota földszintjén lév  egykori kávéház terasza, 1887. (Forrás: Vasárnapi 
Ujság, 1887, XXXIV. évf., 38. sz., 6280.)

118. I. Ferenc császár és Karolina császárné ke  s portréja a Státuán, azaz a Karolina-
oszlopon. (Biszak Szabolcs felv., 2019) 

119. Barabás Miklós: I. Ferenc (1768–1835) császár portréja, 1831. Olaj, vászon; 237,5 × 142 
cm; jelölve jobbra lent: „Barabás Miklós / fest. 1831ben”. (Kolozsvári M vészeti Mú-
zeum, lelt. szám: MA. 4873, fotó: Feleki István)

120. Haske Ferenc litográÞ ája a Bán  y-palota F térre néz  erkélyének falán elhelyeze  , 
I. Ferenc császár és Karolina császárné 1817-ben történt látogatásának emléket állító 
tábláról. (Jakab Elek: Kolozsvár története világosító rajzai. Budapest, 1888. X. tábla)
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121. A Bán  y-palota f homlokzati erkélyének falán elhelyeze  , I. Ferenc császár és Ka-
rolina császárné látogatását megörökít  emléktábla. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

122. A császári pár látogatását megörökít  emléktábla fölö   lév  n i alak, a há  érben az 
ablakok szemöldökét díszít  allegorikus ábrázolások látszanak. (Biszak Szabolcs 
felv., 2018)

123. A fenti emléktáblát koronázó n i alak részlete, szemb l nézetb l. (Biszak Szabolcs 
felv., 2018)

124. A kolozsvári F tér ábrázolása Sikó Miklós 19. század közepén készíte   rajzán (közli: 
Kolozsv�r 1942, 100.), amelyen a Státua (Karolina-oszlop) még az eredeti helyén áll. 

125. I. Ferenc császár és Karolina császárné Kolozsvárra való bevonulását ábrázoló dom-
borm  a Státuán, Josef Klieber alkotása. (Biszak Szabolcs felv., 2018)

126. F. Schlegel: Der Kaiser und König Franz Joseph von Oesterreich-Ungarn in Klausenburg 
(Siebenbürgen) [Ferenc József Ausztria–Magyarország császára és királya Kolozsvá-
ron], 1887. szeptember. Az eredeti rajz másolatát a Schegelt alkalmazó újság, a Lip-
csében és Berlinben kiado   Illustrirte Zeitung közölte az 1887. október 15-i (2311.) 
számában, a 380–381. oldalon. A három képb l alkoto   kollázs Ferenc József 1887-es 
kolozsvári látogatásának fontosabb eseményeit örökíti meg: bal fels  sarokban a 
császár áthaladását a diadalív ala  , jobb fels  sarokban pedig a szeptember 24-i 
népünnepélyen felvonuló, különböz  népviseletekbe öltözö   embereket. A középs  
nagyobb rajz a Bán  y-palota el   álló királyt ábrázolja, amint a tiszteletére felvonu-
ló f úri bandérium tagjainak szalutál.

127. Jantyik Mátyás (rajz): A király Kolozsvárt – megérkezés a Bán  y-palotához, 1895. Közli: 
Vasárnapi Ujság, XLII(1895). 40. sz. 656.

128. Pákei Lajos m építész tervének részlete, amelyet a kolozsvári régi városháza díszíté-
séhez készíte   Ferenc József 1895-ös látogatása alkalmára, 1895. (A budapesti egykori 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtára, Pákei Lajos hagyatéka, jelzet: K 12061.) 

129. Pákei Lajos m építész terve a kis vashíd feldíszítésére az 1895-ös királyi látogatásra, 
1895. (A budapesti egykori Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tervtára, Pákei Lajos 
hagyatéka, jelzet: K 12061.)

130. A Dunky Þ vérek fényképe a Híd utcai nagy diadalkapuról, amely ala   1895-ben 
Ferenc József császár és kísérete bevonult Kolozsvárra. A felvétel 1895-ben a Vasár-
napi Ujságban jelent meg (39. szám, 649.) „Diadalkapu a kolozsvári Híd-utczán, a 
király bevonulásakor” képaláírással. A felvétel bal szélén látható egy girlandokkal 
feldíszíte   dór oszlop, amelyet a korabeli leírások is említenek, a két hangsúlyos, 
magas elem pedig a vashíd sarkára állíto   két egyiptomias „pilon”, amelyek el   
egy-egy szÞ nx állt. 

131. 1895. szeptember 22-én Ferenc József és kísérete a Híd utcán keresztül vonul be Ko-
lozsvár központjába. A Dunky Þ vérek felvételét a Vasárnapi Ujság (1895, 39. sz., 
644.) „A bevonulás a Híd-utczán” képaláírással közölte. Az el térben a Postapalota 
nagy tömbje látszik, mögö  e pedig a Vashíd sarkán álló Széky-palota. Az utca men-
tén ünnepl  tömeg alkot sorfalat. 
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REZUMAT

PALATUL BÁNFFY DIN CLUJ-NAPOCA
TRECUT I PREZENT

Palatul Bán  y, construit în stil baroc târziu în inima Clujului, este una dintre cele mai 
importante i reprezentative cl diri de acest gen din Transilvania, datorit  în primul rând 
solu iilor arhitecturale deosebite (tratarea spectacular  a fa adelor, gangul carosabil cu 
bolt  calot  boem , irul de arcade i coloane pe de fa ada dinspre curte) i decora iei 
sculpturale de înalt  calitate. Palatul construit între anii 1774-1784 la ini iativa contelui 
Bán  y György (1747-1822) este capodopera arhitectului de origine german , Johann 
Eberhard Blaumann (1732-1786) n scut în Böblingen. Pe lâng  relevan a sa arhitectural  
i istoric , cl direa ocup  un loc special în via a cultural , politic  i social  a Transilva-

niei, servind în diferite momente ale istoriei ca sediu al guvernatorului transilvan, loc de 
g zduire a împ ra ilor, ori ca spa iu pentru recep ii fastuoase. De mai bine de 50 de ani, 
palatul este sediul Muzeului de Art  al ora ului, încorporând între zidurile sale pre ioa-
sele colec ii de art  maghiar , româneasc  i european . 

În anul 1933 istoricul de art  Biró József a fost primul care public  un studiu despre 
palatul Bán  y, care s-a concentrat cu prec dere pe reconstituirea etapelor de construc ie 
i pe Þ gura arhitectului Blaumann. Ulterior, în 1959 a ap rut studiul lui B. Nagy Margit 

despre me terii care au lucrat la construc ie, acesta Þ ind urmat de contribu ii din partea 
lui Nicolae Sab u despre decora ia plastic  a palatului. Weisz A  ila a publicat în 2006 o 
monograÞ e scurt  despre palat, iar în 2011 Ioana Rus a editat un articol despre restaura-
rea cl dirii din anii ’60 i ’70. Cu toate c  acest ediÞ ciu a primit o aten ie sporit  din partea 
istoricilor de art , pân  acum nu a fost redactat  o monograÞ e ampl  care s  cuprinde 
exhaustiv istoria cl dirii al turi de unele aspecte interesante despre care nu s-a scris pân  
acum (modul de via  a familiei Bán  y, amenajarea interioar  i mobilierul de odinioar  
sau vizitele împ r te ti). Lucrarea de fa  se bazeaz  pe revizuirea bibliograÞ ei i pe o 
cercetare îndelungat  în arhiva familiei Bán  y, oferind cea mai ampl  monograÞ e a pa-
latului de pân  acum, ilustrat  cu un bogat material fotograÞ c. 

Studiul este structurat în patru capitole, precedate de un cuvânt-înainte (pp. 7-8) i 
urmate de un scurt epilog (p. 128). La Þ nalul lucr rii se reg sesc transcrierea inventarului 
din 1822 care enumer  mobilierul i obiectele g site în camerele palatului (pp. 129-158); 
notele (pp. 159-182); bibliograÞ a (pp. 183-188); lista ilustra iilor (pp. 189-196), precum i 
rezumatul în limbile român  i englez . 
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Primul capitol înf i eaz  proprietarii cl dirii de la construc ia sa pân  în prezent (pp. 
9-33). Dup  o expunere general  despre cele mai importante ramuri ale familiei Bán  y, 
urmeaz  un subcapitol amplu ce trateaz  via a i activitatea variat  a contelui Bán  y 
György (1747-1822), comanditarul palatului, care a îndeplinit func ia de guvernator al 
Transilvaniei pentru cea mai îndelungat  perioad  din istorie (între anii 1787-1822). Via-
a contelui este prezentat  din mai multe puncte de vedere, cum ar Þ  activitatea sa de 

mecena a teatrului i a muzicii, a tiin elor, cariera sa politic , via a de familie, sau admi-
nistrarea gospod riei. Un alt subcapitol rezum  soarta palatului dup  decesul guverna-
torului Bán  y pân  în anii 1860, când cl direa a intrat în posesia baronului Bán  y Albert 
(1818-1886). Palatul s-a p strat în proprietatea succesorilor acestui baron pân  în anul 
1949, ace tia construind un imobil de raport (1904) în locul anexelor din curtea din spate 
i un cinematograf (1927) în curtea interioar  a palatului. Ultimul subcapitol prezint  is-

toria cl dirii dup  na ionalizare (1949), care a devenit în 1956 sediul Muzeului de Art , 
cu ocazia c reia au fost conduse restaur ri ample între anii 1962-1965 i 1970-1974. 

Al doilea capitol însumeaz  datele despre construirea palatului în secolul al XVIII-lea, 
prezentând detaliat etapele construc iei dintre anii 1774-1784 i opera me terilor care au 
lucrat la în l area i decorarea palatului (pp. 34-55). Construc ia poate Þ  urm rit  detali-
at datorit  scrisorilor adresate contelui Bán  y György de c tre administratorul Márgai 
Ferenc, iar pe baza decont rilor Þ nale putem identiÞ ca numele i sarcinile celor mai im-
portan i me teri angaja i (de exemplu, sculptorul Anton Schuchbauer, pietrarul Go  fried 
Hartmann sau dulgherul Anton Überlacher). 

Capitolul al treilea (pp. 56-112) cuprinde descrierea palatului din perspectiva istoriei 
artei, analizând planimetria i volumetria cl dirii, descrierea fa adelor, programul deco-
rului plastic i amenajarea interioar . Unul dintre subcapitole discut  utilizarea spa iilor 
i func iile ini iale ale înc perilor, reconstituite pe baza unor inventare descoperite re-

cent. Inventarul din 1822 cuprinde denumirea camerelor i descrierea mobilierului din 
timpul primului proprietar, în schimb cel din 1886 prezint  numai cele cinci înc peri re-
prezentative de la etaj (orientate spre Pia a Unirii). Cel din urm  atest  c  în sufragerie 
(camera din col ul de nord-vest) erau expuse 22 de portrete în ulei, reprezentând mem-
brii familiei Bán  y, formând o galerie de str mo i. Presa din acea perioad  ne ofer  de-
scrierea acestor cinci s li care ulterior au fost folosite ca spa iu de g zduire a Împ ratului 
Franz Iosif (1830-1916) cu ocazia ederilor sale din anii 1887 i 1895. 

Într-o strâns  leg tur  cu ultima tem , capitolul al patrulea evoc  evenimentele din 
timpul vizitelor împ r te ti, cu ocazia c rora suveranii au fost g zdui i în palatul Bán  y 
(pp. 113-127). În anul 1817, împ ratul Francisc I (1768-1835) i so ia sa, Karolina Augusta, 
au petrecut la Cluj o s pt mân , vizita lor Þ ind consemnat  de placa comemorativ  pla-
sat  pe fa ada palatului, între cele dou  u i ale balconului. În schimb, Franz Iosif a fost 
oaspetele palatului de trei ori (1852, 1887 i 1895), ultimele dou  vizite ale sale Þ ind do-
cumentate i în pres . Vizitele au însemnat cea mai înalt  onoare ar tat  locuitorilor pa-
latului i ora ului, acestea Þ ind preg tite am nun it i constituind spectacole în toat  re-
gula, Þ ind legate îndeaproape de palatul Bán  y.
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RESUME

THE BÁNFFY PALACE IN CLUJ-NAPOCA 
THE PAST AND THE PRESENT

Built in the late baroque style, Bánffy palace may be found in the very heart of Cluj-
Napoca. It is considered one of the most significant and representative town palaces in 
Transylvania due to its outstanding architectural solutions (the spectacular design of the 
façades, the impressive gateway with Bohemian spherical vaults, the courtyard façades 
with arcades and a colonnade) and the high quality sculptural ornamentation. The palace 
was commissioned by Count György Bánffy (1747–1822) and built between 1774 and 
1784 by the German architect Johann Eberhard Blaumann (1732–1786). Most art histori-
ans consider it his masterpiece. Besides its architectural and art historical relevance, the 
palace played an important role in the political and cultural life of Transylvania, as it was 
the home of Transylvania’s governor. It also hosted the brief visits of Hungarian kings, 
being also a place of elegant receptions and for the past 50 years it has been home to the 
Art Museum of Cluj-Napoca. 

In 1933 the first article about Bánffy palace was published, written by the art historian 
József Biró with a focus on the reconstruction of the building process and Blaumann’s 
activity. In 1959 Margit B. Nagy published a study about the artisans working on the 
building site, followed by Nicolae Sab u’s contribution about the palace’s sculptural 
ornamentation. In 2006 Attila Weisz published a short monograph about the building. In 
2011 Ioana Rus published a study about the palace’s restoration which took place in the 
1960s and 1970s. Although the palace has always been a subject of interest for art 
historians, nevertheless a comprehensive monograph hasn’t been published yet. Topics 
such as the detailed history of the building, the Bánffy’s way of life, the palace’s interior 
design and the rulers’ visits, are still yet to be addressed. The research presented in this 
paper is based on the review of earlier bibliography, archival material related to the 
Bánffys and a richly photographic material. 

The text is divided into four chapters preceded by a preface (pages 7–8) and followed 
by an epilogue (p. 128). At the end of the book one can find the transcription of the 
inventory from 1822 listing the furniture and objects from the rooms of the palace (pages 
129–158); notes (pages 159–182); the bibliography (pages 183–188); list of illustrations 
(pages 189–196) and the abstracts in Romanian and English. 

The first chapter presents the owners of the palace from its construction to our present 
day (pages 9–33). After a brief discussion of the most important branches of the family, 
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followed by a longer section about Count György Bánffy’s (1747–1822) life and activity, 
Governor of Transylvania between 1787–1822. The emphasis is on his activity as a patron 
of theatre, music and sciences, as well as on his career and family life. The next part 
summarizes the history of the palace between Count Bánffy’s death and the period when 
Albert Bánffy (1818–1860) became the owner of the palace in the 1860s. The palace was 
owned by Baron Albert’s descendants until 1949. They built an imposing tenement-house 
(1904) on the site of the demolished buildings in the backyard and a cinema (1927) in the 
palace’s courtyard. The last subsection presents the story of the palace after the 
nationalization, from 1949: the Art Museum was moved into the building in 1956 and 
extensive restorations were subsequently made (1962–1965 and 1970–1974). 

The second chapter summarizes the palace’s construction history in the XVIIIth century 
and it presents in details the construction phases between 1774–1784 and the craftsmen’s 
work (pages 34–55). The construction process can be reconstructed step by step based on 
the letters sent by Ferenc Márgai, the administrator of the property, to count György 
Bánffy, and the sums paid to the most important craftsmen (for example the sculptor 
Anton Schuchbauer, the stonemason Gottfried Hartmann and the carpenter Anton 
Überlacher) who are identified in the final accounts.

The third chapter (pages 56–112) contains the palace’s description from an art history 
point of view and it presents the arrangement of the ground plan, the spatial structure, 
the description of the façades, the program of the sculptural decorations and the interior 
arrangements. One of the subsections discusses the original function and usage of the 
premises according to the newly discovered inventory. The 1822 inventory presents the 
rooms’ names and their furniture from the period when it was inhabited by governor 
Bánffy’s family, as opposed to the inventory from 1886 which describes the five 
representative rooms from upstairs facing the main square. The last inventory mentions 
that there were 22 oil-paintings on the walls of the dining-room (north-western corner 
room), then some portraits of the Bánffy family’s members, which could be considered an 
ancestors’ gallery. These five rooms featured in the contemporary mass-media because 
they hosted the royal figure of Franz Joseph (1830–1916), Emperor of Austria, during the 
visits from 1887 and 1895. 

The last chapter, as a prolongation of the former, presents the events of royal visits to 
Cluj when high ranking visitors lodged in Bánffy palace (pages 113–127). In 1817 the last 
Holy Roman Emperor and first Emperor of Austria, Francis I (1768–1835) spent a week in 
Cluj with his wife, Princess Caroline Augusta of Bavaria, and their visit is celebrated by 
a memorial plaque placed between the doors leading to the balcony of the main façade. 
Franz Joseph was a guest in the palace three times (in 1852, 1887 and 1895) and his last 
two visits were well documented by the contemporary press. These visits meant the 
highest favour for the palace and the town’s residents. These were properly organised 
and prepared, events that are indelibly linked to the history of the Bánffy palace. 
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