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Köszöntőt mond:

Reicher Péter főtitkár - Nemzeti Portrétár

Náray-Szabó Gábor – kémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

Szirmay Gábor – a család részéről

Basics Beatrix - Művészettörténész

Jankó István - képviselő, Újbuda Önkormányzat Kulturális és Köznevelési Bizottságának elnöke

Kérjük, szíveskedjen jelezni részvételi szándékát

2016. május 2-ig 

nagyhazi.szilvia@gmail.hu drótpostán!
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A SZIRMAY CSALÁD TÖRTÉNETE

A Borsod vármegyei eredetű szirmai és szirmabesenyői Szirmay 
család első okleveles említése 1290-ből maradt fent. A família 
első ismert őse Saul volt, az ő fia, Márk használta első ízben a 
família által birtokolt Szirma falu után a Szirmay nevet. Egyik ne-
mesi előnevüket is ezen faluról vették. A család a második előne-
vét a szintén Borsod vármegyei Szirmabesenyő falu után kapta. 
1417-ben Zsigmond király címert adományozott a hadjáratai-
ban részt vevő Zirmay Györgynek és több rokonának, valamint 
még ugyanebben az évben új adományt adott nekik Szirmára. 
1454-ben V. László király is új adományt adott a családnak Szir-
mára, amelyet 1461-ben Mátyás király is megerősített. A família 
egyik ágát I. Lipót király 1695-ben magyar bárói rangra emelte 
Szirmay István udvari tanácsos és ítélőmester, valamint adop-
tált fia, Dessewffy Tamás személyében. 1707-ben I. József király 
ugyancsak őket magyar grófi rangra emelte. 1802-ben az uralko-
dó örökjogon Szirmay (II.) Ádámnak adományozta Tolcsva és 
Erdőbénye településeket, valamint feljogosította őt a „tolcsvai és 
erdőbényei” előnevek használatára. A magyar királyi belügymi-
niszter a család nemességét többször is igazolta. A Szirmay család 
grófi ága férfiágon Szirmay Ottóval 1939-ben, majd leányágon 
Ottó leányával, Júliával 1983-ban kihalt. A família három nemesi 
ága napjainkban is él.
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A családtörténetek azért is kitűntetett jelentőségűek, mert ezek 
összességében egy nemzet története is összegződik, amennyi-
ben a nemzedékek és nemzetségek történetének halmaza képle-
tesen és leegyszerűsítve a nemzet történetének tükre.
Nézzenek a tükörbe-tükrökbe az utánunk következők, okulja-
nak belőle, ám ne feledjék, hogy jövőjük nem pusztán az abból 
megismert értékek függvénye.” 
(Hajdú Péter: Ad futuram memoriam Bp. 1995. kézirat)

A Szirmay család címerpajzsa
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A SZIRMAY-HÁZ 

A Borsod vármegyei eredetű szirmai és szirmabesenyői Szirmay 
család első okleveles említése 1290-ből maradt fent. A família 
első ismert őse Saul volt, az ő fia, Márk használta első ízben a 
família által birtokolt Szirma falu után a Szirmay nevet. Egyik ne-
mesi előnevüket is ezen faluról vették. A család a második előne-
vét a szintén Borsod vármegyei Szirmabesenyő falu után kapta. 
1417-ben Zsigmond király címert adományozott a hadjárataiban 
részt vevő Zirmay Györgynek és több rokonának, valamint még 
ugyanebben az évben új adományt adott nekik Szirmára. 
1454-ben V. László király is új adományt adott a családnak Szir-
mára, amelyet 1461-ben Mátyás király is megerősített. A família 
egyik ágát I. Lipót király 
1695-ben magyar bárói rangra emelte Szirmay István udvari ta-
nácsos és ítélőmester, valamint adoptált fia, Dessewffy Tamás 
személyében. 
1707-ben I. József király ugyancsak őket magyar grófi rangra 
emelte. 
1802-ben az uralkodó örökjogon Szirmay (II.) Ádámnak ado-
mányozta Tolcsva és Erdőbénye településeket, valamint feljo-
gosította őt a „tolcsvai és erdőbényei” előnevek használatára. A 
magyar királyi belügyminiszter a család nemességét többször 
is igazolta. A Szirmay család grófi ága férfiágon Szirmay Ottóval 
1939-ben, majd leányágon Ottó leányával, Júliával 1983-ban ki-
halt. A família három nemesi ága napjainkban is él.

Részlet Szirmay Gábor: A szirmai és szirmabesnyői 
Szirmai család története könyvéből

A SZIRMAY CSALÁD TÖRTÉNETE

 Nagyapámtól hallottam az első történetet családunk múltjából. 
Fiatalkori olvasmányaim során egyre több olyan regény került a 
kezembe, amelyben valamelyik Szirmay ősöm szerepelt. Gimna-
zista koromban már összeállítást készítettem a Szirmayaknak a 
magyar történelemben előfordult szerepléseiről.
Antikváriumokban, könyvesboltokban a vásárlást befolyásoló 
döntő szerep volt: a könyv végén szereplő névmutatóban szere-
pel-e a Szirmay név. Így gyűjtöttem össze a könyvtáram Szirmay 
vonatkozású szép számú könyvét, melyekből újabb és újabb epi-
zódot, tényt ismerhettem meg a Szirmay család történetéből.
Nagyapán 1977. évi halála után megkaptam a család történeté-
vel kapcsolatos iratokat, feljegyzéseket. Az iratok többsége az 
1900-as évekből származott, a feljegyzések nagyapám bátyjának, 
Szirmay Józsefnek levéltári kutatásait tartalmazták.
Ekkor kezdtem írásban rendszerezni meglévő ismereteimet csa-
ládomról. Többszöri nekibuzdulás után készült el egy százoldalas 
összeállítás karácsonyi ajándékként szüleimnek, testvéreimnek. 
Célom az volt, hogy a meglévő adatokat, tényeket rendszerez-
zem, és családunk meglévő és leendő tagjai képet kapjanak a 
Szirmay nemzetség tagjainak történelmünkben betöltött sze-
repéről, vallásukról, kultúrájukról, gazdagságukról, vagy éppen 
szegénységükről, a Szirmay névhez köthető meglévő emlékek-
ről, kastélyokról, sírokról. 
         Szirmay Gábor

 9



GRóF SZIRMAY ISTVÁN
1640 előtt – Pozsony, 1711. május 8.

Szirmay Péter (1608 – 1659) legidősebb fia. 
Feleségét vinnai Eödönffy Zsuzsannát, 1667-ben vette el.
1659-ben a törökök ellen harcol 200 fős Zemplén vármegyei 
lovassereg élén.
1675-ben Zemplén vármegye táblabírája, majd I. Lipót követe 
1676-ban III. Sobieski János koronázásán. 
1681-ben és 1683-ban országgyűlési követ a soproni és a kassai 
országgyűlésen. 
1682-ben Thököly Imre követe volt Bécsben, majd 1683-ban 
Kara Musztafa török nagyvezírnél. 1685-ben Thököly megbízá-
sából Bécsben járt. Ebben az időben Thökölyt a váradi pasa elfo-
gatta, erre a hírre az osztrákok börtönbe vetették ahonnan csak 
1687-ben szabadult. Börtönében katolizált.
1687–1698-ig országbírói ítélőmester, majd 1698-tól 1701-ig 
nádori ítélőmester.
1690-ben, gyermeke nem lévén, örökbe fogadta Dessewffy Ádám 
és Butkay Margit fiát, Dessewffy Tamást.
1695-ben Lipót király bárói címet adományozott Istvánnak. 
A bárói diploma jóváhagyta Dessewffy Ádám örökbefogadását, 
egyúttal a cserneki és tarkeöi Szirmay név használatát.
1701 áprilisában, II. Rákóczi Ferenccel, együtt Lipót parancsára 
lefogták szervezkedésben való részvétel miatt, csak 1704-ben 
engedték szabadon. 
1704-től a császári udvar békebiztosa, részt vett a Rákóczival tör-
ténő béketárgyalásokon. 
1707-ben szolgálatai elismeréseként a császár grófi címet 
adományozott neki.
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XVIII.sz.-i ismeretlen mester:  gróf Szirmay István 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, vászon, olaj



SZIRMAY JÁNOSNÉ 
POttORNYAY ANNA MÁRIA

 12

Liptó vármegye ősrégi nemesi családja. 
Pottornyay Imre, és Máriássy Apollónia leánya. 
Anna 1800-ban ment feleségül Szirmay Jánoshoz. 
Két fia, és egy leánya született. 

Első gyermeke Miklós, 1800-ban született, 
felesége gróf Szécsen Paula. 

Leányát, Amáliát, báró Zeisberg Károly, császári tábornok, 
Josip Jelačić táborkari főnöke vette el. 

Harmadik gyermeke Pál, 1804-ben született, 
felesége alsó-mátyásfalvi Mattyasovszky Klotild volt.
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XVIII.sz.-i ismeretlen mester:  Pottornyay Anna Mária 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, vászon, olaj



SZIRMAY SÁNDOR 
Eperjes, 1704. március 12 – 1776

 14

Szirmay Sándor András, zempléni követ, és királyfavi Róth Júlia 
fia volt. 
Kétszer nősült: 
első felesége Máriássy Erzsébet, Máriássy Miklós, Thököly Imre 
ezredesének és Berzeviczy Évának leánya. Második felesége 
Horváth-Stansith Klára.
Végrendelete valahogy Bécsbe került. 
Birtoka, kastélya Lazonyban és Rákóczon volt. 
Népes családja született, hét fiú és egy leány. 
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XVIII.sz.-i ismeretlen mester:  Szirmay Sándor 
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, vászon, olaj



MÁRIÁSSY ANDRÁS V.
Berzéte, 1788. február.17. – Rozsnyó, 1854. június 30.

Máriássy V. Sándor és Okolicsányi Borbála fia.
Császári és királyi kamarás. A 60. gyalogezred parancsnoka.
Felesége Szirmay Adél, akivel 1813-ban kötött házasságot. 

Öt gyermekük volt, aki közül Albert, András, és Gyula nevelője 
Dianiska Dániel, evangélikus lelkész, költő volt.
Batizfalván temették el, 1854.július 2-án.

Fia, VI. András, császári és királyi tábornok.
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Vandrák Károly (1803-1882): Máriássy András V.
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, elefántcsont, vízfestmény
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SZIRMAY ÁDÁM
1710 – 1810

 18

Szirmay Ádám Zemplén vármegye táblabírája volt. 
Báró Podmaniczky Sándor leányát, Teréziát vette feleségül. 

1802-ben kapta I. Ferenc császártól a tolcsvai és erdőbényei 
Rákóczi javakat, ezzel együtt 
a „Tolcsva és Erdőbénye örökös ura” címet. és előnevet. 

1810-ben halt meg Erdőbényén.
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Ismeretlen festő (XVIII. sz.): Szirmay Ádám
Bajmóc, Vármúzeum, vászon, olaj



       

Szirmay András és gradeczi Horváth-Stansith Anna leánya.

Máriássy András V. -höz ment feleségül 1813-ban.
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SZIRMAY ADÉL
Nagyőr, 1794. november 6.– Rozsnyó, 1858. február 5.

id. Vandrák Károly (1803-1882): Szirmay Adél
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, elefántcsont, vízfestmény
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SZIRMAY JóZSEF
Pazdics, 1811 – Nagymihály, 1903

József és Bégányi Jozefa fia.

Zemplén vármegye alügyésze, főszolgabíró, 
Nagymihályon alispán, országgyűlési képviselő.

A Kassai kaszinó elnöke.
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Ismeretlen festő: Szirmay József
magántulajdon, vászon, olaj

 23



Szirmay Tamás, ezredes
 1688 – 1743

Szirmay Tamás 1688-ban született, tanulmányait Kassán, majd 
az Eperjesi Kollégiumban folytatta. 
1705-ben már a greifswaldi egyetem tanulója, melynek befeje-
zése után bejárta Dániát, Norvégiát, Svédországot és Németor-
szágot. 
Gróf Szirmay István rábeszélésére császári szolgálatot vállal és 
Savoyai Eugén herceg szolgálatába áll. 
1708-1712-ig Flandriában és Németországban harcol zászlós-
ként von Thüngen tábornok alatt. 
1712-ben visszatér Magyarországra, feleségül veszi 
Mednyánszky Mária Annát és leszerel. 
VI. Károly császár kinevezte Zemplén, Sáros és Gömör várme-
gye törvényszéki bírójának. 
Zemplén vármegye országgyűlési követe 1723-ban, 1729-ben 
és 1740-ben.
Amikor Mária Terézia 1741-ben az osztrák örökösödési háború 
idején fegyverbe hívta a magyar nemességet, Szirmay Tamást 
az ország hat legismertebb katonájaként rendelte be. 
1743-ban súlyos beteg lett, betegágyáról írta meg a greifswaldi 
egyetem rektorának a Szirmay ösztöndíj alapítására vonatkozó 
szándékát. 
Sírja Altdorfban, az evangélikus Laurentius templom szentélyé-
ben található. 
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Ismeretlen festő, (XVIII. sz.): Szirmay Tamás
magántulajdon, vászon, olaj
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SZIRMAY ANNA
1739 – 1786 

Szirmay Tamás és Mednyánszky Mária Anna leánya.

Férje Pottornyai András
Első férje Radvánszky István volt, akinek apja János, kuruc 
kincstárnok és titkos tanácsos volt. 
Radvánszky halála után ment feleségül Pottornyay Andráshoz. 
Anna 1786-ban halt meg a girálti Pothornyay-Szirmay kastély-
ban
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Ismeretlen festő (XVIII. sz.): Szirmay Anna

magántulajdon, olaj, vászon
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SZIRMAY JÁNOS
1776 –1839

Szirmay Sándor és Ottlik Krisztina első gyermekeként szü-
letett 1776-ban. 
1800-ban feleségül vette Pottornyay Annát. 
János és gyermekei a szirmabessenyői és csicsókai Szirmay 
nevet használták. 
Csicsóka Zemplén vármegyei falu, melyet Mária Terézia 
adományozott János nagyapjának, Sándornak 1776-ban. 
Szirmay János az eperjesi Evangélikus Kollégium felügye-
lője volt, vallásossága és tudományok iránti tisztelete kész-
tette nagylelkű adományokra.
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Ismeretlen festő: Szirmay János
fiatalkori arcképe 
magántulajdon, olaj, vászon
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Rombauer János (1782-1849): Szirmay János 
magántulajdon, olaj, vászon



KOSZTOLÁNYI LÁSZLó 
1770 –1834

 30

1821 – 1834-ig a Bars megyei evangélikus egyház bányai kerül-
etének a felügyelője.
Felesége Szirmay Ádám leánya, tolcsvai és erdőbényei Szirmay 
Anna Teréz. 

Szentbenedeken, 1823. május 2- án, a sérelmes adórendelet 
miatt lemondott Bars megye egész tisztikara. 
Az ügyek vezetésével megbíztak egy új, 12 tagból álló testületet, 
amelynek tagja Kosztolányi László is.

 Wagner József Frigyes: Kosztolányi László
Bajmóc, Vármúzeum, papír, pasztell
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SZIRMAY TERÉZ 
1776 – 1837

Apja Szirmay Ádám, anyja báró Podmaniczky Teréz. 
Férje Kosztolányi László. 
Három gyermekük volt: 
Anna (született: 1814), 
József (1794-1867) báró Podmaniczky Zsuzsa férje, 
és Mária (1805-1860),  aki Görgey Ferenccel kötött házasságot 
1826-ban.
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Christian Stetter: Szirmay Teréz
Bajmóc, Vármúzeum, vászon, olaj
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GRóF SZENDRőI TÖRÖK TERÉZ 
1815 –1891

Török József leánya. 
Teréz nagynénje, Török Sophie, Kazinczy Ferenc felesége volt.

Szirmay Józseffel négy gyermekük született, 
Sándor, Mária, Géza és Gyula.
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Ismeretlen festő: gróf szendrői Török Teréz
magántulajdon, vászon, olaj



GRóF SZIRMAY ISTVÁN TAMÁS
1792 –1857

János Tamás és gróf Draskovich Zsuzsa fia. 
Császári és királyi kamarás, huszár alezredes. 
A Szent István Rend harmad, a Vaskorona Rend II. osztályának 
tulajdonosa és az orosz Szent Szaniszló Rend nagykeresztese 
volt. 
Első felesége gróf Wolkenstein Mária volt, kitől három gyerme-
ke született: Zsigmond Tamás, Félix Tamás és Lujza. 
Huszonnyolc év házasság után felesége meghalt Szentmihályon. 
Pár évre rá feleségül vette Gundelfinger Gyula özvegyét, Szinyei 
Merse Matildot. 
Második házasságából született Alfréd Tamás és Gizella Olga.
1857-ben, I Ferenc József miskolci látogatásakor halt meg szív-
roham következtében. 
Fia Alfréd még nem volt öt éves, amikor apja meghalt. A rokon-
ság és anyja, a nagy szirmay vagyon egyetlen örökösét furcsán 
nevelték: lehetőleg ne legyen a maga ura. Alfrédot a rokonság 
beperelte, az örökséget támadták. A perhez szükséges iratok 
azonban nem voltak meg a családi levéltárban. Alfréd sógorát 
vádolta az iratok ellopásával, amely ügy egy kettős párbajjal ért 
véget 1881-ben az Eperjes melletti erdőben. Elsőként sógora, 
Luzsénszky József lőtt, de cél tévesztett. Alfréd a kezén sérült 
meg. Másodikként Alfréd lőtt, aki lelőtte ellenfelét.  Egy év ál-
lamfogházra ítélték.
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Lántz József Antal.: gróf Szirmay István Tamás
Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, papír, litográfia



Reicher Péter beszéde a kiállítás megnyitóján

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Családtagok, Műtárgy Donorok, Szervezők, a Sajtó és a 
Média munkatársai, Kedves Meghívottak, és Kedves Szponzo-
runk!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Nemzeti Portrétár második 
időszaki kiállításán, amelynek címe: A Szirmay-ház
Nem tudtuk volna létrehozni ezt a kiállítást, és nem állhatnánk 
itt, ha az építőiparban ismert cég, óbuda-Újlak vezetősége nem 
ajánlotta volna fel azt az anyagi támogatást, amely nagyban 
hozzájárult kiadásaink fedezéséhez. Az óbuda-Újlak vállalat va-
lamennyi létesítményfajta komplex mérnöki feladatainak elvég-
zését - a projektek előkészítésétől kezdve a hatékony költség- és 
időkontrollon át a műszaki ellenőrzésig- végzi az építkezés során. 
Büszkék vagyunk tehát arra, hogy olyan cég támogatja alapít-
ványunkat, mely többek között az Audi és a Mercedes Autógyár, 
a K&H székház valamint a New-York palota megvalósításában is 
részt vett. 
Manapság még nem megszokott, hogy, magángyűjtők, 
magánerőből, magán szorgalomból történelmi és nem kortárs té-
makörben mutassák meg műtárgyaikat az érdeklődők számára.
Első kiállítónk a báji Patay család bemuatkozása után tán még 
nagyobb kihívás volt megtalálni azt a valakit, aki családi por-
tréin keresztül hajlandó megosztani a külvilággal felmenőinek 
történelmét. Miért is volt nehéz a kiállítót megtalálni? Mert ke-
veseknek volt és még kevesebbeknek maradtak meg magánkéz-
ben családi ereklyéik. 
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Mert akiknek megmaradt valami, azokban még mindig él a kom-
munizmus meghurcoltatás a, traumája és nem szívesen hozzák 
nyílvánosságra gyűjteményeik darabjait. Mert az eredendően 
bűnös kommunizmus kiirtotta a felmenők utáni kutatás, szá-
montartás, hagyományápolás kultúráját. 
Manapság még kevesen foglalkoznak családi értékeik, szokásaik 
gyűjtésével, bár a családfakutatók tábora szerencsésen egyre nő.
A második családi portrékiállítás donorának megtalálása a továb-
biakban azért is volt nehéz feladat, mert jó lett volna, ha olyan 
kiállítót találunk, aki már összeszedte a hagyományokat, netán 
könyvet is írt belőle. Rendelkezik izgalmas, nevesebb festőtől 
származó arcképekkel. Netán közgyűjteményekben is volna 
családhoz tartozó arckép, és ha – igen -, esetleg határon túlról is 
elkérhetnénk eddig ki nem állított, publikálatlan festményeket! 
És ha a 11. kerületben is lakna, hogy a helyi, kerületi lokálpa-
triotizmusunkat is kifejezésre juttahatnánk, valamint a család 
olyan személlyel is rendelkezne, aki fővédnökséget tudna válla-
lni a kiállítás felett közéleti személyiségként, az már az álom kat-
egóriába esne elvárásainkat illetően.
A magunk elé tűzött „szolid” elvárásainknak Szirmay Gábor jó-
voltából képviselt szirmabesnyői Szirmay család teljes mérték-
ben tudott eleget tenni! 
Gábor sok éve gyűjti családjára vonatkozó adatokat, amely-
eket több könyvben tett elérhetővé mindenki számára. Mégis 
miért vállalta ezek után, hogy egy kiállítás keretei között is be-
mutatkozzon? Mert a kiállítás teszi lehetővé a közönséggel, az 
érdeklődőkkel történő személyes találkozást.



A könyv esetében ő megírta, az olvasó a boltban megvehette 
és elolvashatta. Az alkotó így tehát nem kap visszajelzést az 
olvasótól. A Szirmay-ház kiállításra 500 fő látogatót várunk a 
három hónap alatt. A kiállítást megelőző kutatás során kiderült, 
hogy 5 olyan képre bukkantunk felvidéki múzeumokban, amely-
ek teljesen ismeretlenek voltak a család számára. Ezekből 3 képet 
tudtunk elhozni a Szlovák Nemzeti Múzeumhoz tartozó Bajmóci 
Vár gyűjteményéből. Hogy milyen nehéz is magyar vonatkozású 
portrékat felvidéki környezetből magyarországi kiállításra elhoz-
ni, azt az is mutatja, hogy kurátorunknak, Basics Beatrixnak - aki 
a Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokának vezetője volt -, 
ez annó nem is sikerült.
Az említett Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokából 6 ké-
pet kértünk el. A Nemzeti Portrétár számára első alkalom, hogy 
a Nemzeti Múzeum, talán soha ki nem állított képeit mutathatja 
be időszaki kiállítás keretei között. A képek bemutathatóságát 
számos műtárgyvédelmi követelmény kialakítása előzte meg itt a 
BB21-ben. Bízunk abban, hogy a Nemzeti Múzeum által támasz-
tott követemények betartása közelebb visz minket egy professzi-
onális boutique múzeum működtetéséhez, ahová a későbbiekben 
is bizalommal, és örömmel adják műtárgyaikat a kiállítók!
A Szirmay-ház kiállításunk célja az, hogy a családhoz, a térséghez, 
a szervezőkhöz, a Szirmay könyvek olvasóikhoz kötődő, valamint 
az ismeretlen érdeklődőkből egy újabb közösséget építsünk!
Találkozások, információ-  és adatcserék, kiscsoportos beszélge-
tések, levelezések, felfedezések és példák továbbadása a célunk. 
Jelen kiállítást csak a tárgyiasult gondolatébresztés eszközének 
tekintjük. Kiállításunk nem teljes, nem széleskörű, nem meg-
megkutatott. Nem ismerjük a festőket, a keletkezés, az őrzés, a 
származás körülményeit.
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A Nemzeti Portrétár erőforrásai végesek, de arra éppen 
elegendőek, hogy a kérdést feltegyük, illetve nyilvánosságra hoz-
zuk mindezt emberi léptékben, inkább lassabban, kevesebben, 
de szeretetteljes, meghitt környezetben. 
Ehhez mi, a Nemzeti Portrétár, a feltételeket szeretnénk bizto-
sítani a kiállítás, a nyitvatartás, az itt megnézhető, megvásárol-
ható könyvek keretében. A BB21-ben lehetséges találkozások, 
beszélgetések megszervezését kiállítótermünk vezetője, Kovács 
Ildikó örömmel vállalja. A sajtó, média jelenlévő képviselőinek 
segítségét abban szeretném kérni, hogy a Nemzeti Portrétár e 
cseppnyi kezdeményezését juttassák el minél szélesebb közön-
ség számára! Azt, hogy létezik egy ilyen intézmény, hogy ide be 
lehet térni, kérdéseket lehet feltenni, mind a Szirmay kiállítás, 
mind a családi portrék, vagy egyéb kutatás témakörében.
Egy tegnap kapott drótposta üzenet így hangzott: „Tisztelt Cím!  
Kérem ajánljanak restaurátort, aki árajánlatot adna dédnagyanyám 
több, mint 100 éves portréjának restaurálására. Üdvözlettel Z. Ma-
ria.” Igen, pontosan ez a Nemzeti Portrétár szerepe. A Szirmay 
kiállítás szervezése során is azonnal jött az a családi felajánlás, 
amely arról szólt, hogy a Nemzeti Múzeumban őrzőtt Szirmay 
kép restaurálását jelentős összeggel támogatná a családtag. Re-
méljük a restaurálásra sor fog tudni kerülni a közeljövőben.
E csodás Szirmay képek július 17-ig lesznek láthatóak nálunk. 
Használjuk ki, és becsüljük meg közösen, a kiállító adományozó 
családtagok: Szirmay Gábor és Szirmay Márkus, a Szlovák Nem-
zeti Múzeum Bajmóci Vára, és a Nemzeti Múzeum Történelmi 
Képcsarnoka, valamint szponzorunk, az Óbuda-Újlak által bizto-
sított lehetőséget, hogy rajtuk keresztül foglalkozhatunk családi 
és nemzeti múltunkkal!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!



Basics Beatrix beszéde a kiállítás megnyitóján
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Ha megnézzük a különböző lexikonok, vagy akár a wikipédia a 
portré művészeti műfajáról írott szócikkeit, lényeges különbsé-
ggel találkozunk a magyar és az angol meghatározások között. 
Míg az előbb általában technikai szempontból fogalmazza meg a 
jellemzőket, az angol változatok kivétel nélkül azt hangsúlyozzák 
a portré legfontosabb jellemzőjeként, hogy az ábrázolt arca, arck-
ifejezése a legfontosabb. 
A képmás céljáról is szót ejtenek, a fizikai és szellemi hason-
lóságot emlegetve legtöbbször, de arról sehol sem gondolkodnak 
el, miért alakult ki a műfaj, miért tartották szükségesnek, hogy 
megörökítsék az embereket. 
A festészet műfajában a képmás mind szándéka, mind pedig 
megvalósulása szempontjából sok változáson esett át. Mire 
elérünk a kiállításon látható arcképek keletkezésének korába, 
már régi hagyományokra támaszkodhatott a portrékészítő. És 
természetesen új elvárásokra is a megrendelők részéről.
A 18. századra a nemesi családok körében már általánossá vált 
az igény önmaguk megörökíttetésére. Ekkor már sok helyen az 
ősök képgalériája körében nőttek fel az újabb generációk, min-
tául véve azokat saját maguk megfestetéséhez. A rang, az anyagi 
lehetőségek persze megszabták a képek formáját is: az arisztokra-
ta családok tagjai egészalakos, reprezentatív, az uralkodói képmá-
sokat utánzó képei mellett a kevésbé jelentős, középnemesi csa-
ládok megelégedtek a mellkép formátummal. Ez utóbbi azonban 
a 18. század végére egyre divatosabb, mi több, praktikusabb lett, 
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és a 19. század intimebb, bensőségesebb portrédivatjának sokkal 
jobban megfelelt. Egyfajta demokratizálódást is jelentett, hogy a 
méret már nem volt többé kizárólagos mércéje a nagyságnak és 
gazdagságnak. 
Kik készítették a 18-19. században a portrékat? Külföldi, 
vagy külföldet megjárt híres, elismert művészektől egészen a 
rajztanár-vándorfestőkig terjedt a kínálat. Györgyi Giergl Alajos 
(1821-1863), a kiváló és sokra tartott művész például többször 
is leírta, mennyire vágyakozott a családja után, amikor heteket, 
hónapokat töltött egy-egy nemesi udvartartásban, ahol az összes 
családtagról képmást készített.  De kapott megbízást nála sokkal 
kevésbé jelentős „piktor” is számos vidéki családnál. 
A Szirmay család képei sorában a fentiek közül többre is találunk 
példát.  Báró Szirmay István képmása a hagyományos ősgaléria 
portré mintája, derékkép, díszes öltözékben látjuk az ábrázoltat, 
a reprezentatív arckép akár egy erdélyi fejedelemé is lehetne, 
formátumában, minőségében, részleteiben és egészében nem 
sokban különbözik egy ilyentől. Még abban sem, hogy nem ismer-
jük készítőjét – ez a 16-17. században mondhatni általános volt. 
Nagyon ritkán maradt fönn a festő neve, még a legjelentősebb 
famíliák leghíresebb portrégalériájának esetében is kevésszer.
Szirmay Tamás és leánya, Szirmay Anna portréi a műfaj 18. száza-
di történetének jeles, sőt különleges példái. Nem mellesleg jól 
illusztrálják azt a tényt, hogy a magángyűjtemények anyagának 
ismerete nélkül nem lehet pontos művészettörténetet írnunk.
Szirmay Sándor képmása jól érzékelteti az átmenetet az ősgaléria 
és a biedermeier portrétípus között. 



 44

Még díszöltözék, de már mellkép formátum, és az ábrázolt nem 
a semmibe mered, hanem fürkészően ránk néz, mintegy kapcso-
latba kerül a nézővel.
Rombauer János (1776-1839) az átmeneti kor egyik, szerencsére 
név szerint ismert kiválósága volt. Életművét nemrégiben remek 
kiállítás mutatta be.  Az ő élete jól példázza a nemzetközi kapc-
solatok fontosságát a művészi életpálya alakulásában: mestere a 
Dániából származó Stunder János Jakab volt, 1806-ban meghív-
ták Szentpétervárra, ahol a felsőbb körök kedvelt arcképfestője 
lett.  Másfél évtized elteltével tért vissza Magyarországra, és 
az eperjesi városi polgárok, valamint a környék nemeseinek 
megörökítőjeként vált híressé és elismertté.  Szirmay János if-
júkori portréja korai művei közé tartozik.
A Bajmóci vár gyűjteményében őrzött, Kosztolányi Lászlót és fe-
leségét, Szirmay Terézt ábrázoló pasztellek a rokokóba hajló késő 
barokk hosszú életének jó példái, egyúttal a műfaj szép darabjai. 
Készítőjükről egyelőre sajnos nem sokat tudunk. 
Szirmay Ádám térdképe áll talán a legközelebb az ősgaléria por-
trékhoz, de már a 19. század műfaji változásai is megfigyelhetők 
rajta.
Vandrák Károly (1803-1882) Markó Károllyal, Kiss Bálint-
tal, Brocky Károllyal együtt, egy időben látogatta a bécsi Aka-
démiát, ahol velük együtt a történeti, tájfestészeti osztályt 
látogatta – ekkor még a portrénak kisebb volt a rangja az aka-
démiai kánonban.  Tanulmányai befejeztével több helyen meg-
fordult Magyarországon, és nemcsak megrendelt, hanem tör-
téneti képmásokat is festett. 
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Máriássy András és felesége, Szirmay Adél arcképei akár a betléri 
kastély falán is függhetnének, nem csak festőjük és a képek 
minősége okán, de a családi kapcsolatok révén is.  A biedermeier 
portré szép példái, jóllehet Vandrák hosszú élete során később 
már a 19. század második fele ízlésének megfelelően festett. 
Az 1811-ben született Szirmay József portréjának készítője nevét 
ugyan nem ismerjük, de bizonnyal jó művész lehetett, akadémi-
ai képzettségű, aki jól ismerte a romantikus arckép megformá-
lásának szabályait. Az ábrázolt öntudatos magabiztossága feltűnő 
– nemcsak ezen a képen, de a korszak más hasonló művein is. 
Felesége, Török Teréz grófnő képmása méltó párja festmény mi-
voltában is – nagyon jó lenne kideríteni a festő kilétét, jelentősen 
gazdagítani a század festészetére vonatkozó ismereteinket.

A kiállítás anyaga egy nagyon fontos vállalkozás szép példája, és 
dokumentált emléke lesz majd. Egy viszonylag fiatal, de annál 
fontosabb műfaj változatos, érdekes és értékes műveinek kis körét 
bemutatva általános érvényű történetet illusztrál: az egyéneknek, 
egy-egy család tagjainak története a nemzeti történelem része.

dr. Basics Beatrix
művészetttörténész
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Képek a kiállítás megnyitójáról
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