
XVIII-XIX. SZÁZADI 
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK 

IKONOGRÁFIÁI ÁBRÁZOLÁSAI

Az országgyűlésekkel egyidőben keletkező, színvonalas, hiteles ábrázolások csak a 
XVIII. századtól ismeretesek. Ezek több csoportra oszthatók fel. Legértékesebb talán 
az országgyűlések színhelyéül szolgáló épületek belső alakját, külső formáját megörö
kítő képi forrásanyag.

Az országgyűlések helyét egészen a múlt század közepéig törvény nem határozta 
meg, előírás csak arra vonatkozott, hogy az ország határain belül kell lennie. Így ezekre 
az eseményekre különböző városokban került sor (Besztercebányán, Nagyszebenben, 
Sopronban, Tolnán). Többször került sor országgyűlések tartására olyan épületekben, 
melyeket más célokra emeltek. Esetenként országgyűlés tartására alakítottak át más 
épületeket.

Feltétlenül meg kell emlékeznünk a pozsonyi országgyűlésekről. Az akkori magyar 
fővárosban az üléseket kezdetben a várban tartották, majd 1609—1635 között emeltek 
egy országgyűlések céljára szolgáló épületet, mely a későbbiekben vámház lett, nem 
maradt fenn régi ábrázolása.

A második országház épületét eredetileg királyi kamara céljaira emelték 1753-1756 
között (Johann Baptist Martinelli tervei alapján Franz Kari Römisch építette). 1772- 
ben alakították át (Franz Anton Millebrandt). Jelenleg egyetemi könyvtárként használ
ják. Mindkét pozsonyi épületben külön termet biztosítottak az alsó- és a felsőtábla szá
mára. Szükséghelyzetekben a felsőtábla a prímási palotában, esetleg a nádor házában, 
az alsótábla a főtéren álló ún. „Zöldházban” ülésezett.

A budai Várban levő egykori klarissza kolostort Franz Anton Millebrandt alakította 
át országgyűlés céljaira 1783-1785 között. Itt tartották az 1790-es, 1792-es, 1807-es 
országgyűlést. Ma a Tudományos Akadémia több intézetének székhelye.

A későbbiekben az ülések színhelye ismét Pozsony lett, s az is maradt a feudalizmus 
végéig. Mivel a budai épület már nem állt rendelkezésre, az első népképviseleti ország- 
gyűlés üléseit 1848-ban Pesten a Vigadó (1849-ben elpusztított) épületében, illetve a 
Nemzeti Múzeumban tartották.

A szabadságharc leverését követően egészen 1861-ig nem hívtak össze országgyűlést. 
Ekkor még ideiglenes üléstermeket használtak (pl. Nemzeti Múzeum, Kereskedelmi 
Testület háza). 1865-ben, a következő országgyűléssel kapcsolatosan kapott megbíza
tást Ybl Miklós a felsőháznak helyet adó Nemzeti Múzeum közelében az ún. régi képvi
selőház felépítésére. Bár az építkezés rendkívül rövid idő alatt befejeződött, mégsem 
lett kész időben, s csak két év múlva lehetett használatba venni. Ez az intézmény a 
XX. század elején -  a végleges Parlament elkészültekor -  feleslegessé vált. Ezt követő
en különböző kiállítások, bazárok színhelye volt. 1918-ban itt ülésezett a Katonata
nács. 1920 novemberétől filmszínházként hasznosították, majd néhány év múlva a Fő
városi Statisztikai Hivatal foglalta el. 1942-ben adományozással az olasz állam tulajdo
nába került, s napjainkig is az Olasz Kultúrintézet központja.
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A XIX. század végén került sor az országgyűlések végleges otthonának, a Parlament
nek felépítésére. Steindl Imre kiemelkedő értékű alkotásával e helyütt nem kívánok 
részletesebben foglalkozni.

Az országgyűlésekkel kapcsolatos képi forrásanyag jelentős részét az ülések, politi
kai események stb. hiteles ábrázolásai alkotják. Ilyen anyag a XIX. századtól áll a ku
tatás rendelkezésére. A reformkor, az 1848-1849-es szabadságharc eseményeit többen 
is megörökithették (pl. Borsos József, Engel Mór, A. J. Groitsch, August Pettenkofen, 
Walzel Ágost). A forrásanyag a XIX. század második felétől jelentősen megnőtt. Érde
kes, hogy az erdélyi országgyűlésekről igen kevés a képes forrásanyag.

Az adott kollekcióban jelentősek azok az ábrázolások, melyeken az uralkodó is 
megjelenik (így országgyűlések megnyitása, királykoronázás).

A tanácskozó termeken kívül is történtek olyan események, melyek szorosan ösz- 
szefüggnek az országgyűlés tevékenységével (pl. szűkebb körű tárgyalások, az ország- 
gyűlés és az uralkodó érintkezését fenntartó küldöttségekkel kapcsolatos ábrázolások, 
követválasztás és az ezzel kapcsolatos korteskedés).

A múlt század 60-as éveitől kezdődően egyre nagyobb mértékben kerülnek ország- 
gyűlési témák, illetve az ott szereplő személyiségek a különböző élclapok hasábjaira, 
gazdagítva ezzel a politikai karikatúra anyagát.

Az alábbiakban közreadunk egy csokorra valót, a XVIII-XIX. század, kevésbé is
mert országgyűlési vonatkozású ábrázolásaiból.

összeállításunknál Rózsa György: Vázlat a magyar országgyűlések ikonográfiájához. 
In: „Fólia Historica” Nr. 1. Bp. 1972. 81-93. alapvető munkájára támaszkodtunk.

P. A.

1 Azon Palotáknak fekvések, mellyekben 1790 és 1791dik észt. Budán és Possonyban 
Ország-Gyűlés tartatott
Ismeretlen mester rézkarca. Magyar Hírmondó, 1792. május 22. 736., május 29. 
753.

2. Az országrendei házának alakja Possonban
Fáy Mór fametszete. Ábrázolt folyóirat, 1848. január 1. „Honunk országgyűléseinek 
eredete” c. írás, 2 -3 . illusztrációja 4.

3. A képviselőház ülésterme a nemzeti múzeumban
Ismeretlen mester fametszete. Vasárnapi Újság, 1861. junius 23. „A képviselőház 
ülésterme a Nemzeti Múzeumban” c. írás illusztrációja 293.

4. A főrendek tanácskozási terme a kereskedelmi testület házában
Ismeretlen mester fametszete. Vasárnapi Újság, 1861. junius 30. „A főrendek ta
nácskozási terme. A pesti kereskedelmi testület házában” c. írás illusztrációja 304- 
305.
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5. A nemzeti muzeum, a főrendek ülésezési helye
Haske Ferenc fénykép utáni rajza Rusz Ferenc fametszetében. Hazánk s a külföld, 
1865. október 1. „Az ideiglenes képviselőház s a főrendek ülésterme Pesten” c. írás 
illusztrációja 633.

6. A pesti új képviselőház homlokzata
Haske Ferenc fénykép utáni rajza Rusz Ferenc fametszetében. Hazánk s a külföld, 
1865. október 1. „Az ideiglenes képviselőház s a főrendek ülésterme Pesten” c. írás 
illusztrációja 632.

7. Az új országház ülésterme Pesten
Haske Ferenc rajza alapján készült fametszet. Vasárnapi Újság, 1865. november 19. 
„Az új képviselőház gyűlés-terme” c. írás illusztrációja 593.

8. Az erdélyi országgyűlés megnyitása Kolozsvárott
Haske Ferenc eredeti vázlata alapján készült fametszet. Hazánk s a külföld, 1865. 
december 17. „Az erdélyi országgyűlés megnyitása, s a pesti uj országház terme” c. 
írás illusztrációja 809.

9. Az országgyűlés megnyitása ő  Felsége által a budai várpalotában 1865. decz. 14-kén 
Székely Bertalan helyszínen készült rajza alapján készített fametszet. Vasárnapi Új
ság, 1866. január 21. 29.

10. A képviselőház 67-es bizottságának ülése az akadémia gyüléstermében
Gregus Ágost rajza nyomán készült fametszet. Vasárnapi Újság, 1867. február 24. 
„A közösügyi 67-es bizottság ülései” c. írás illusztrációja 89.
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