
 

Somogyi Gréta 
Barabás Miklós levelei 

a nagyenyedi kollégiumban 
 
Az alábbiakban közölt három Barabás Miklós-levél Farnos Dezső hagyatéká-
ban található (358-as raktári jelzet) a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 
szakkönyvtárában. Ez a levéltári anyag még publikálatlan, bár érdekes infor-
mációkat rejteget az irodalomtörténész számára is.  

Sok forrás említi, hogy az alapító fejedelem képmásait kollégiuma nagy 
becsben tartotta és a könyvtárban, illetve a múzeumban őrizte, ahol a diákok és 
a kollégium látogatói megtekinthették. Kazinczy Ferenc is említést tesz egy 
portréról enyedi élménybeszámolója kapcsán. A nagy írót a festmények közül 
csak Bethlen arcképe ragadta meg: „Itt függ a derült fejű, szelíd lelkű embert 
mutató Bethlené is; kisded ember, s nem sovány testű.”1  

1889 tavaszán befejeződött a kollégium új szárnyának belső berendezése is, 
és a szószék fölé, a közönséggel szemben az alapító fejedelem nagy, díszes 
portréjának kellett kerülnie.  

Hogy ki legyen a portré festője, azt könnyű volt eldönteni: Barabás Miklós, 
a kollégium egykori tanítványa, aki innen indult művészi pályára, itt kapta az 
első biztatást Hegedűs Sámuel professzortól, és itt festette első portréit a kör-
nyék előkelőségeiről. 

A már idős művész vállalta a megtisztelő feladatot, és a Bethlen-kép 1889 
májusára pontosan elkészült. A felavatási ünnepély ugyanis június 3-ra volt 
kitűzve, és így az előre elkészített tölgyfakeretbe idejében el lehetett helyezni a 
portrét. A felavatási ünnepély a mester nélkül zajlott, a kollégium elküldte a 
tanulók filléreiből és az esti mulatság jövedelméből összegyűlt 507 forintot, a 
kép árát és költségeit, és a diákság ezrei egy egész életre szóló élményt vihet-
tek onnan magukkal. Erről a pillanatról így ír Makkai Sándor: „A nagyenyedi 
Bethlen-kollégium dísztermében, a szószék fölött magasan, egyedül áll a feje-
delem képe. Barabás Miklósnak idealizált, de lélekkel és lelki igazsággal teljes 
alkotása. 

Ahogy kisgyermek koromban először megláttam azt a képet, soha többet 
nem hagyott nyugodni. A homlok sápadt fensége, a szemek sötét, mély ragyo-
gása, az arc királyi nyugodtsága teljesen ellentétben állnak Bethlen Gábor 
valamennyi arcképével.”2 

                                                        
1 KAZINCZY Ferenc: Erdélyi levelek. II. Kolozsvár, 1944. 98. 
2 MAKKAI Sándor: Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. Kolozsvár, 1929. 5. 
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1. 
Barabás Miklós levele Farnos Dezsőnek 

 
Tekintetes Rector professor Úr!  Budapest 889. Maj. 21 

Muzeumutcza 3. 
 
Van szerencsém jelenteni, hogy Bethlen Gábor fejedelem arczképét ma 

délelőtt mint gyors fuvart a vasutra adattam. Mikor levelem megérkezik, azt 
hiszem hogy akkor a kép is már ott lesz. Így Majus 23-tól kezdve 8 nap idő 
marad a kép felállítására, igyekeztem a lehető legjobbat készíteni, reméllem ki 
fogja elégíteni az érdeklődőket. 

Ide jegyzem egyúttal, hogy a láda, pakolás, vasutra vitel, és vasutra feladás 
összes költségeire, az aranyozóm kivel mind szakemberrel pakoltattam 7 ftot 
számított, melyet neki azonnal, mint a vasuti feladási vevényt elhozta ki is 
fizettem. 

A vitelbér ott lesz fizetendő. A kép úgy van pakolva, hogy a két óldalára 
két olyan magas lécz van erősítve, mint a láda mélysége, melynél fogva a ki-
pakolásnál, miután a födél el lett távolítva, nem kell csórokI kicsavarásával 
vesződni, hanem egyszerűen ki emelni kell a képet a léczekkel együtt, melyek 
aztán könnyen el távolíthatók. 

Hogy én az Ünnepélyekre leútazzam, abból nehezen lesz valami: mert nem 
tudom úgy béosztani időmet, másrészt nagyon kell óvnom egészségemet. 

Utólsó levelem datum nélkül ment, ez akkor jutott eszembe, mikor már a 
postára feladva volt, ezen vétségének oka az vólt, hogy egy vendégem jött 
éppen mikor végeztem soraimat, és a datumót a levél végére akartam tenni; de 
vendégem folyton beszélt, míg a levelet leragasztottam, nem akarván le késni a 
postáról, így mikor vendégem elment. jutott eszembe, azt hiszem hogy ezen 
véletlen nem zavarta meg a többi határidők értelmét. 

Óhajtván hogy a kép szerencsésen érkezzék meg kiváló tiszteletem mellett 
maradok 

A Tekintetes Urnak 
alázatos szolgája 
Barabás Miklós  

2. 
Barabás Miklós levele Csató Jánoshoz 

 
Tekintetes Csató János Urnak mint a N. Enyedi ev. ref. Bethlen főiskola 
algondnokának 

N. Enyed 
 
Az ev. ref. Bethlen főiskola Tek: Elöljáróságának az iskola újj épülete fel-

avatási ünnepélyére, igénytelen személyem szíves meghívásával, nagyon meg-
tisztelve érzem magamat. 

                                                        
I csavarok 
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De fájdalmas érzéssel kell kijelentenem, hogy bármennyire óhajtanám is N. 
Enyedet – hol ötven éve lesz ősszel, hogy utólszor vóltam – látni, hol nem 
mondhatom gondtalan, mert nagyon is gondtelyes, hol keserü, hol sanyaru, de 
azért néha kellemes ifjuságomat töltöttem, nem tudom az erre szükséges időt 
kiszakítani. 

Eltekintve koromnak egészségem fentartása iránti követelményeitől, Junius 
hó közepe táján fürdőre szándékozom utazni, és addig megrende-lőimmeli 
ügyeimet rendezni óhajtom annyira, hogy a fürdőn nyugton lehessek. 

Szivemből köszönve a Tek: Elöljáróság kitüntető meghívását, kiváló tiszte-
lettel maradok 

 
Ugy a Tek: Elöljáróságnak 
Mint a Tek: Algondnok Urnak 

tisztelője 
Barabás Miklós 

Budapest, 1889. 
Május hó 29-én 
 

3. 
Barabás Miklós Farnos Dezsőnek 

 
Tekintetes Rector professor Úr!  Budapest 889. Jun. 13. 

Muzeumutcza 3. 
 
A Bethlen Gábor fejedelem arczképeért járo festési díjj fejében küldött 500 

ftot az az Ötszáz forintot osztrák értékben, valamint a pakoltatási költségekért 
járó 7 ftot, így összesen 507 ftot, az az Ötszázhétforintot pontosan kézhez vet-
tem, fogadja köszönetem a pontosságért. 

Kérem tudatni velem, hogy szükséges é bélyeges nyugtát küldenem?, mert 
tudtommal ez nem az Igazgatóság számlajára van készítve, és így véleményem 
szerint nem szükséges. Kiváló tisztelettel  
a Tek: Úrnak alázatos szolgája 

Barabás Miklós 
 


