
A nagyméltóságú főispán 
 
A Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti, klasszicista stílusú Megyeháza 
dísztermébe a rendszerváltozást követően visszakerült több egykori főispán képe. A 
festmények közül talán a legfigyelemreméltóbb  a reformkor kiváló művészének, 
Barabás Miklósnak (Márkusfalva, 1810-Budapest, 1898) 1841-ben készült alkotása, 
mely gróf Cziráky Antal Mózest (Sopron, 1772-Pozsony, 1852) ábrázolja. Fejér 
vármegye főispáni székét húsz éven át, az 1825 és 1845 közötti időszakban betöltő 
arisztokratát életnagyságban, egészalakos képen, díszmagyarban, számos 
kitüntetéssel jelenítette meg a festő. 
 
A Megyeháza épületében található irodahelyiségem falára Cziráky Antalnak egy 
méretét tekintve jóval szerényebb, de szintén művészi ábrázolását akaszthattam. Az 
ovális alakú rézmetszeten a főispán ugyancsak díszmagyarban, nyakában a Magyar 
Királyi Szent István Rend középkeresztjével látható, melyet 1823-ban kapott meg. A 
mellkép alatt a felirat: „Dienesfalvai és Cziráki Gróf Cziráky Antal Magyar Ország 
Tárnok Mestere Fejér Vármegyének Fő Ispánja s. a. t.” Tekintve, hogy Cziráky Antal 
a tárnokmesteri címet csak 1825 és 1827 között viselte, a metszet készítési ideje 
szinte évre pontosan megállapítható. Azonnal szembeötlik, hogy itt – Barabás 
festményéhez képest – egy érezhetően fiatalabb, élete teljében lévő, öntudatos férfi 
néz ránk. 
 
Alig olvasható, apró betűk azt is elárulják, hogy a képet Friedrich J. G. Lieder 
(Potsdam, 1780-Pest, 1859) német származású arcképfestő és litográfus alkotta. 
Róla tudjuk, hogy Párizsban tanult, aztán szülővárosában, Bécsben és Pozsonyban 
dolgozott. Végül 1820-tól haláláig Pesten működött, megörökítve kora magyar 
társadalmának számos alakját. A gondos kivitelezés, a pontos rajz jellemezte műveit. 
Cziráky Antalt ábrázoló rajzából Ehrenreich Sándor Ádám (Pozsony, 1784-Bécs, 
1844 után) közreműködésével lett metszet. Ehrenreich korának legkeresettebb 
metszői közé tartozott, réz- és acélmetszeteket készített, majd adott ki. Ő 1802-től a 
bécsi Akadémián tanult, aztán felváltva Pesten és Bécsben működött. 
 
Cziráky Antal ragyogó pályát futott be, Fejér megye főispánjai közül talán a 
legfényesebbet. Ez még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük, hogy konzervatív, 
feltétel nélküli Habsburg-párti, a reformkor és különösen a szabadságharc törekvéseit 
meg nem értő személyiségnek számított. 
Az életút legfontosabb állomásait a következők jelentették: a gimnáziumot 
Nagyszombatban végezte, bölcsészetet Pozsonyban, jogot Pesten tanult. 1793-ban 
Pest megye tiszteletbeli jegyzője, 1794-től a helytartótanács fogalmazója, később 
titoknoka, majd tanácsosa. 1808-ban következett az udvari kancellária, hol 
referendárius lett. A központi közigazgatás megismerése után jött a vármegyei élet. 
Ugyanebben az esztendőben Esztergom megye főispáni helytartója lett, mely 
tisztséget 1811-től Vas megyében viselte. A hierarchiabeli emelkedést jelzi, hogy 
1817-től a magyar királyi udvari kamara alelnöke és belső titkos tanácsos lett. 1825-
től tárnokmester, s ebben a minőségében a tárnoki szék elnöke, mely a tárnoki 
városok pereinek fellebbviteli fóruma, egyidejűleg a helytartótanács és a 
hétszemélyes tábla közbírája, az ország negyedik zászlós ura (főméltósága). 1825-
ben lett megyénk főispánja és két évre rá országbíró. Az utóbbi tisztség a nádori 
méltóság után következett, tehát az ország második zászlós urának minősült. Az 
országbíró is közbíróként tagja volt a bíráskodó hétszemélyes táblának és a 
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helytartótanácsnak, sőt a nádor távollétében elnökölt. Ugyanezt a funkciót látta el az 
országgyűlésben a nádort helyettesítve. Hűségéért, tevékenységéért magas 
kitüntetésekben részesült. 
 
Az 1848 előtti feudális korban a főispán mindig az uralkodó híve, a központi hatalom 
embere volt, akit a király (császár) nevezett ki. Eltérően az alispántól, aki a vármegye 
személyiségének, a helyi érdekek megtestesítőjének számított, akit a megyebeli 
nemesség választott. Természetszerű, hogy Cziráky Antal főispánként a Habsburg-
ház elvárásainak, érdekeinek megfelelően cselekedett. Többször sikeresen fellépett 
a megyénkbeli reformtörekvésekkel, a helyi nemesi liberális ellenzékkel szemben. 
 
Cziráky Antal ugyanakkor egész életében a tudományok elkötelezett híve maradt. 
Nem véletlen, hogy Barabás Miklós pompás képén is könyvek, okirat, lúdtoll és 
tintatartó társaságában látható. 
Már egyetemi tanulmányai idején 1791-ben jogász társaival egyesületet alapított a 
magyar nyelv és irodalom előmozdítására, ahol az elnöki tisztséget maga töltötte be. 
Később a Magyar Tudományos Akadémia megalapításának anyagi támogatója, 
1830-tól igazgatótanácsának tagja lett. 1828-ban a pesti egyetem elnökévé nevezték 
ki. 
 
A művelődés, a tudomány támogatása mellett ő maga a jogtudományt művelte 
magas szinten. A már említett tárnokmesteri tisztség után 1827-től 1839-ig, jó egy 
évtizeden át országbíróként tevékenykedett, egyúttal a Kúriának is elnöke volt. Ám 
nem csak az ítélkezésben, a jogalkalmazásban járt el, hanem jogtudományi 
munkákat is írt. Két, fiatalkori műve után 1820-ban Budán, névtelenül jelentette meg 
a Disquisitio … (Vizsgálódás …) című munkáját. Fő műve azonban az 1851-ben 
Bécsben kiadott Conspectus juris publici regni Hungariae ad annum 1848, mely 
nyelvünkön A magyar közjog alapelvei cím alatt jelent meg, három kiadásban, 
Pesten (1861, 1869, 1872). Az erősen magyar érzelmű, de konzervatív főúr ebben a 
munkájában a magyar alkotmány történeti fejlődését vizsgálta. A neoabszolutizmus 
idején megjelent munkába ugyan az 1848-as törvényeket is beiktatta, szemléletét 
mégis a konzervatív nemességnek az ősi alkotmány iránti ragaszkodása határozta 
meg. 
 
A közelmúltban Cziráky Antalhoz kapcsolódó két kiadvány akadt a kezembe. Az 
egyik Pesten, 1827. novemberében készült Trattner Mátyás nyomdájában. Igen-igen 
hosszú, latin nyelvű címe szerint „Óda, melyet nagyméltóságú és fényességes 
főispán úrnak, Cziráky Antalnak …” tiszteletére jelentettek meg „midőn a Királyi Kuria 
bírájának tisztségét viselni, szokás szerint megkezdte.” A 12 négysoros versszakból 
álló ódát Elenyák György (Hodermark, 1784-Pest, 1853), piarista pap tanár szerezte, 
aki ezidőtájt a gróf Károlyi családnál nevelősködött. Nevéhez jónéhány hasonló 
magasztaló költemény kapcsolódik. 
 
A másik kiadvány 1829-ben Budán készült, és a Sermones (Beszédek) címet viseli. 
Az összesen nyolc beszéd abból az alkalomból hangzott el, hogy Cziráky Antal a 
Magyar Királyi Tudományegyetem elnöke lett. A kiadvány döntő részében latin 
nyelvű, csak Palugyay Imrének Pest vármegye képviseletében elmondott köszöntése 
és Cziráky rá adott válasza magyar nyelvű. Egyébként Szutsits Pál Mátyás (1767-
1834) székesfehérvári püspök is beszéddel üdvözölte az új elnököt. 
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A tisztségbe kerülés alkalmából elhangzott ünnepi köszöntések és feleletek, a magas 
méltóságba kerültek ódával üdvözlése – ez mind hozzá tartozott a XIX. század első 
felének gyakorlatához. Ahogy az is, hogy ezeket a szövegeket nyomtatásban 
megjelentették. Az érintett magas méltóság hiúságát nyilván legyezgette a dicsőítés, 
de a mi számunkra inkább az a fontos, hogy az emlékek az utókornak fennmaradtak. 
 
Cziráky Antal művei, illetve a vele kapcsolatos kiadványok jórészt latin nyelvűek. 
Természetes ez, hiszen abban a korban a közigazgatás, a jog, a tudomány, az 
oktatás nyelve nálunk a latin volt. Ráadásul Cziráky Antal magas színvonalon beszélt 
és írt latinul. Igaz „Fejér vármegye főispányi székébe 1827-ben történt beiktatása 
alkalmatosságával tartott beszédek” abban az évben Székesfehérváron magyarul 
jelentek meg. 
 
         Gelencsér József 
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