
HOPP LAJOS 

MÁNYOKI ÁDÁM FEJEDELMI KÉPÍRÓ 
Születésének 300. évfordulójára 

Mány oki Ádám „minden kéttségen kívül a' legnevezetesebb ábrázat festők közé tartozik" 
— méltatja Rákóczi korán elfelejtett udvari festőjét Vörösmarty folyóiratának ismeretlen 
cikkírója a múlt század húszas éveinek végén. Tulajdonképpen Ch. L. von Hagedorn munká
jának1 Mány oki-fejezetét kivonatolja a recenzens, magáévá téve a XVIII. századi magyar 
festő első, külföldi életrajzírója és értékelője lényegi megállapítását. Idézzük fel sorait, ame
lyek Mányoki pályáját rajzolják meg a reformtörekvések évtizedei olvasóinak a kuruc fejede
lem dicsőséges alakját ébresztgető korban: „Hazánkfia 1707. esztendőtől fogva egy darab 
ideig a' Rákótzi udvaránál mind udvari Gavallér tartózkodott. . ." Közben ,,a' viszontag
ság alá vetett történetek annyira megváltoztatták szerentsétlen Hazánk állapotját, hogy 
több fiai tőle örökre bútsut venni kéntelenítettek. Ezek között volt Mányoki is, ki számki
vettetvén újjra Berlinben vonta meg magát." A korán emigránssá festett, romantikus mezbe 
Öltöztetett festő élete folyását némi egyéni színezetű módosításokkal követi a reformkori meg
figyelő: „ . . . alig tudja meg szeretett ura eránt igaz tisztelettel viseltető hazánk fia, annak 
Danzigba lett érkezését, midőn azt ön kívánsága szerént gyorsan meglátogatja és egyszer' 
smind ajánlja magát, hogy ügyének előmozdítása végett újjra kész Hollandiába menni. 
A' szerentsétlen Herczeg a' megfizethetetlen barátságnak érdemét érezvén Mányokyt érde
kelt szándékáról maga meggyőződése szerént lebeszélvén, inkább különös ajánló levéllel 
Lengyel országba küldi. . ."2 Hogyan került hát Mányoki a Rákóczi-szabadságharc idején a 
fejedelmi udvarba, mikor találkozott urával a lengyelországi emigrációban és hogyan alakult 
elválásuk után élete, pályája? 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem szolgálatában 

Mányoki előadása alapján első életírója úgy tudja, hogy a porosz királyi udvarban dolgozó 
fiatal festő az 1707-ben Berlinben időző Rákócziné és Láng doktor rábeszélésére vállalt 
udvari szolgálatot a kuruc fejedelem udvarában.3 A fejedelemasszonyt talán még ottani tar
tózkodásakor megfestette; Rákóczit pedig lehet, hogy éppen akkor (1708) örökítette meg 
itthon, amikor Beniczky Gáspár diáriumába följegyezte Kassán: „Senatoriális és hadi Secre-
táriusok által tett propositióknak resolválásában és pro 15. imminentis Maij való Gyűlésre 
Convocatoriáknak Subscribálásában 's magánossan való Írásiban is eő Felsége foglalatoskod
ván, magát egy derék képíróval lerajzoltatta, azután penig csakhamar Fejedelmi Asztalához 
leülvén . . ."4 Mányoki bizonyára több vázlatot is készíthetett a fejedelemről, amíg első ismert 
Rákóczi-képét megfestette. Ezen „vállára omló barna hajjal, páncélban" ábrázolja a fejedel
met. „Vékony bajusszal, kék szemmel, fehér, többször átcsavart selyem nyakravalóval, jobb
ról lecsüngő, hermelin szegélyes piros palástban, melyet gyöngyökkel és ékkövekkel díszített 
arany bogláros lánc tart össze."5 A németalföldi-holland iskolára valló, fény-árny ellentétek-

1 Ch. L. von HAGEDORN: Lettre ä un Amateur de la Peinture avec des eclaircissemens historiques sur 
un cabinet et les auteurs des tableaux qui le composent. A Dresde 1755. 254—274. 

2 Tudományos Gyűjtemény IV. 1828. 36—38. 
8 HAGEDORN i. m. 258. Rákóczi udvari orvosa Langenthali Doctor Lang Ambrus nürnbergi születésű 

patrícius volt. Mányoki eddigi életszakaszáról vö. GARAS Klára: Magyarországi festészet a XVII . században. 
Bp. 1953. 90. A festő a Nógrád megyei Szakolyán született 1673-ban. 

4 Beniczky Gáspár naplója, J707-1710 . Kiad. THALY K- Rákóczi Tár I. Pest 1866, 114. Kassa 1708. 
április 12. Mányoki mellett más képírókról is tudunk: L. Mediczki lengyel (1704), David Richter (1704 Eper
jes), Mindszenti Mihály egri (1706) és Bogdány Gedofréd kassai festőről. THALY: Lengyel képíró Magyaror
szágon a kurucvilágban . . . Száz 1869. 744. GARAS i. m. 131, 137 — 38, 147. 

6 LÁZÁR Béla: Mányoki Ádám (1673—1757) élete és művészete. Bp. 1933. 15. Ez a festmény a fejedelem 
szenátorához, a költő Radvánszky Jánoshoz s leszármazottaihoz került, vö. KAMPIS Antal : I I . Rákóczi 
Ferenc arcképeiről. Rákóczi-emlékkönyv II . Bp. 1935. 84. GARAS i. m. 91. 
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kel dolgozó magyar képíró művészi eljárását így jellemzi Lázár Béla: „Csupa lokális szín, 
piros a mente, piros az arcszín, de e színeken sötét tónus, melyet a lokális színek árnyalatai
val hoz ki."6 A „félszín" s a „félárnyék" finom alkalmazását már Hagedorn megfigyelte Má-
nyokinál, s erre hivatkozva folytatja a szerző: „Már Rákóczi első arcképénél is látjuk, hogy 
a holland feinmalerei hatott reá, az arc formáit, ezek reliefjét, finom elsimítással hozza k i . . . 
Ezt a féltónusokban való mintázást már egy 1707-ben Berlinben festett művén, Rákócziné 
arcképén is megfigyelhetjük, főleg az arc finoman egybemosott formáin, mely a ruhakezelés 
szélesebben letett helyiszíneivel ellentétként hatnak." A színek fölé vont tónus jellemző az 
első Rákóczi arcképre, de a színek alatt, folytatja a szakértő, „disegno" van — az olasz rajz
látás értelmében —, azaz „minden részlet külön él és külön meghatározott, a halántékot érintő 
apró hajfürtök mindegyike, épp úgy, mint a bajusz hullámvonala."7 

Nem egészen két esztendeig működött Mányoki a pompaszerető kuruc fejedelem hazai 
udvarában. 1709 őszén Rákóczi támogatásával külföldi tanulmányútra, s „bizonyos magán
ügyek" elintézése végett („pour ses affaires domestiques") egyik kuruc diplomata társasá
gában Hollandiába utazott. Magyar életírója szeptemberre teszi indulásának idejét, pedig 
Beniczky pontosan följegyezte: „október 24. . . . Klement János és Mányoky Mihály [Ádám !] 
az Udvartúl Lengyel-Országban mentenek . . ."8 1710-ben újra Berlinben találjuk, ahonnan 
szűkös anyagi körülményeire hivatkozva 1711. július 18-án kelt levelében Rákóczihoz for
dult: „Klementtel való elutazásomkor Fenséged Sibrik és Fogarasi úrral megüzentette nekem, 
hogy elsőben is Körösi úr által kifizetett 500 forint utazásomra szolgál, amit csakugyan rá is 
költöttem, másrészt az 1709. szeptember 8-ig nekem járó fizetség, mely az azt követő két 
hónapot leszámítva — 777 forintot tesz ki, továbbra is esedékes marad s fizetségem után 
esedékes lesz."9 Az indulás körülményeire utaló sorai mellett Mányoki beszámol külön meg
bízatása végrehajtásáról is: „Megcsináltam az arcképet Fenséged kegyes akaratja szerint, 
amiért 100 aranyat Ígértem és részben kifizettem, csak az aláírás van hátra, mire vonatko
zólag Fenséged rendelkezését várom. Ezt a mesterséget Fenséged beleegyezésével magam is 
megtanultam, amint azt már 1707-ben Fenséged elrendelte, ami ugyan kiadásokkal járt, 
ez azonban később tízszeresen megtérül." A levél s a szakirodalom tanúsága szerint Rákóczi 
arcképének rézbe való metszéséről van szó, de a levélből nem derül ki, hogy melyik képről,10 

s ezt a Mányoki-szakirodalom sem döntötte el. Talán a fejedelem első, elveszett, másolatok
ban fennmaradt képéről van szó. 

A rézmetszés műhelytitkaival külföldön megismerkedő festő közben hazafelé készülődött, 
de a pénzhiány úgy látszik akadályozta ebben. így panaszkodik Rákóczinak: „Ha Fenséged
nél maradtam volna, fizetségem ez év (1711) szeptember elsejéig az Ottlik főudvarmester 
által Homonnán megállapított összeg szerint 2500 forintot tenne ki, amellett Fenségednek 
nem nagy szolgálatára lehettem volna, amit mindenkép nagyon sajnáltam volna. Alázatosan 
kérem tehát Fenségedet, vonja le fizetésemből mindazt, nevezetesen a Klement úr által kapott 
300 forintot, melyet részben a rézlapra adtam ki, valamint adósságaimra és utazásomra szük
séges összegeket, hogy hazautazásomat siettethessem s minden alázatossággal szolgálatára 
lehessek."11 A februárban Lengyelországba távozó fejedelem, aki Mányoki idézett levelének 
dátumával egyidejűleg Jaworówban tartózkodott, augusztusban nem hazafelé, hanem Jaros-
lawból Dancka irányába, észak felé indult, s udvari képíróját is oda rendelte.12 

Mányoki Danckába érkezésének időpontjáról nincs tudomásunk. Van róla egy adatunk, 
ami a fejedelem 1712. évi udvari számadásai közt maradt fenn a danckai időszakból. "Egy 
angáriára való fizetésnek lajstroma" c. költségjegyzékben a festő neve is előfordul Máriássy, 
Lang doktor, Beniczky, Fogarassy, Mikes és más udvariak, bejárók stb. nevei és illetékei 
után, az udvari orvoséhoz hasonló kiemelkedő fizetéssel: „Mányoky Ádám képírónak fi. Rh. 
225."13 A negyedévre esedékes összeg 900 rajnai forint évi járandóságnak felel meg. Az első 

6 LÁZÁR i. m. 134. 
' LÁZÁR i. m. 138. L. még SZENDREI János: A kassai Rákóczi-ereklye kiállítás. Száz 1904. 646—648. 

MÁLYUSZ Elemér: A Rákóczi-kor társadalma. Rákóczi-emlékkönyv II . 48. 
8 BENICZKY i. m. 220. LÁZÁR i. m. 16. HAGEDORN i. m. 259. Mányoki útitársának neve: Klement 

János Mihály. Talán innen a naplóíró elírása. 
•LÁZÁR i. m. 16. LUKINICH Imre: Mányoki Ádám levele I I . Rákóczi Ferenchez. Berlin 1711. július 

18. (Rákóczi-Aspremont levt. MNM kézir.) Magyar Művészet I I I . 1927. 663 — 664. I t t szól arról is, hogy „in 
praesens des Herrn Marquis Des Alleurs zu Terebes" ígérte meg a fejedelem, hogy külföldre küldi. 

10 LÁZÁR i. m. 17. KAMPIS i. m. 86. A metszetre vö. még KÖPECZI Béla: A Rákóczi-szabadságharc 
és Franciaország. Bp. 1966. 461—462. GARAS i. m. 91. 

11 LÁZÁR i. h. 17. És Lázár B. Megjegyzések Mányoki Ádám leveléhez. Magyar Művészet IV. 1928. 67—68. 
12 HAGEDORN i. m. 259. Rákóczi 1711. április 5-én Brenner apátnak írt levelében Mányokira hivatkozva 

sürget bizonyos Königsbergben már megrendelt matematikai eszközöket. Archívum Rákóczianum II I . Közli 
THALY K- Bp. 1874, 615. Mányoki idézett levele utóiratában erről is ir: ha kész lesz vagy maga viszi, vagy 
elküldi a fejedelemnek. Téved Gálos Rezső, hogy Rákóczi 1713-ban hívta volna magához Danzigba Mányokit. 
I tK 1953. 271. 

13 THALY: Adalék Mányoki Ádám híres magyar képíró életéhez . . . Száz 1874. 512. (a vörösvári Rákóczi 
levt. anyagából). LÁZÁR i. m. 18. Vö. még Rákóczi —Aspremont levt. másolati anyaga a MTAK Kézirattá-
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keltezett danckai adat róla Szathmári Király Ádámtól származik, aki 1712. március 3-án 
a következőket jegyezte föl: „Ugyanezen a' nap láttam a' Felséges Fejedelem képírójátúl 
egy galambnak a' Fejét a' fához keresztül lágy szöggel szögezni, mellynek is semmi baja 
nem lett, csak élig is bágyadott el a' galamb, frissen járt a' házba: ezen galambot magam 
tartottam ekkor."14 Az apród nem árulja el, hogy ez a naplóba kívánkozó eset Rákóczi szál
láshelyén vagy Mányoki házánál történt-e. Mert Vay Ádám „a danczkai festő gazda" kertes, 
kapus házának töredékes leírásával is megismertet bennünket,10 sajnos a helyrajz megjelö
lése nélkül. Ez jóformán minden, amit Mányoki danckai életkörülményeire vonatkozólag a 
kutatás eddig felszínre hozott. 

A Danckába került udvari festő tevékenységéről szerencsére többet tudhatunk meg. Elő
ször is a legjobbnak tartott Rákóczi-arcképről, danckai olajfestményéről kell szólnunk. íme 
a Szépművészeti Múzeum gyűjteményébe Drezdából haza került arckép: Mányoki „a fejedel
met sötétkék bársony dolmányban ábrázolta, gazdag aranylánccal, melyre jobbválláról piros 
aranysújtásos mente hull alá, elől drágaköves, közepén nagy zafírral díszített mentekötővel, 
nyakában piros szalagon az aranygyapjas-rend. Fején barna szőrmés kucsma, melyről piros 
csákó lóg le s drágaköves, fekete kócsagforgó díszíti. A háttér sötétkék, az egész kép sötétes 
tónusú . . . A kifejezés és előadás erejében, mely Mányoki előbbi ismert műveihez képest itt 
már gazdagodást mutat, az anyagéreztetésben és a fényárnykezelésben való haladásában 
olyan fokra emelkedik, mely kora színvonalát biztos kézzel eléri."16 

S ha Mányoki egész festői pályájára gondolunk, lehet abban némi túlzás, amit egy másik 
méltatója ír róla, hogy ti. „e képen szárnyalt Mányoki tehetsége a legmagasabbra", mégis 
találó a művész és ember jellemzése: „Mintha a hála és a részvét megsokszorozta volna igyek-
vését és erejét, mindaz a festői érték, ami művein szétszóródva, elaprózott módon jelentkezik, 
e képen együtt koncentráltan fejti kihatását. . . e kép a Largilliére inaugurálta portrétípusnak 
tökéletes rezonánsa.. ." S fölfedezhetjük rajta „azt a könnyed előkelőséget, választékos elő
adásmódot, ízes anyagszerűséget és tartózkodóan hangolt, mégis élénk hatású színezést, 
amely e képre oly jellemző."17 

A barokk arcképfestészet európai színvonalat képviselő, a régi magyar festészet egyik 
legkiemelkedőbb emlékeként számon tartott remekéről folytatott vitában, amelyben a „nem
zeti tartalmat", „eszmei, lelki fókust" hiába kereső Malonyai Dezső kétségbe vonta a „cere-
móniás figura" festőjének művészi kvalitását18 is, inkább azoknak a jellemzését és érvelését 
fogadjuk el, akiknek látásmódja történeti és esztétikai szemszögből reálisabbnak, emberibb
nek látszik a túlbuzgó Malonyaival szemben. Lázár felfogásában ez a „hiteles és szép" kép 
egy „szerencsétlen embert és egy nagy lelket, az önzetlen és dicső hazaszeretet hősét" ábrá
zolja. S hozzáfűzi: „Igen, ez nemcsak petőfies érzés, ez örök rokonszenv Rákóczi iránt, kinek 
szeméből a bizakodás szikrája, a nagy csapás után, bújdosása megkezdésekor sem lobbant ki 
és egész száműzetése alatt állandóan ott lobogott, annyi csalódás után is."19 Kampis is ezt 
a felfogást teszi magáévá említett dolgozatában.20 Az újabb vélemények közül Köpeczi Béla 
életrajzi írására utalunk, vagy Garas Klára értékelő összegezésére támaszkodunk, olyan 
véleményre, amely lényegében támogatja a danckai Mányoki-olajfestményről vallott pozitív 
megállapítást. A fejedelmi pompába öltöztetett daliás alak nem a politikai kudarcokban meg
próbált, csüggedt bujdosó-emigráns benyomását kelti; inkább egy magabiztosnak tűnő, 
nyugodt egyéniség arckifejezését láttatja velünk.21 

Ami az „élethűséget" illeti, helyesen emlékeztet rá Lázár, hogy ha a XVII. században, s 
általában a barokk korban, élethűséget követeltek, ez azt jelentette, hogy olyannak fesse 
modelljét a művész, amilyennek az „látszani" akar.22 Mányoki művészi megjelenítése összhang-

• 

rában. Ms 4968. 18. doboz 2. Rákóczi-emigráció Lengyelországban. 382. sz. Az 1712. évi iratok között. Való
színűleg Fogarassy István „komissarius" elszámolásai. A danckai számadáskönyv tanúsítja: júniusban 48 
krajcárt adtak a képírónak réztáblára. 

" SZATHMÁRI i. m. 260. Dancka 1712. március 3. 
15 ESZE Tamás: Vay Ádám 1657 — 1719. A Vay Ádám emlékünnepség tudományos ülésszaka 1969. május 

2 4 - 2 5 . Szerk. MOLNÁR Mátyás. Vaja 1969. 32. 
16 LÁZÁR i. m. 1933. 17—18. Rákóczi képe a szász királyok galériájába került; 1918-ig a Taschenbergi-

palotában függött Drezdában. Innen vásárolta meg Jánoshalmi Nemes Marcell, aki a Szépművészeti Múzeum
nak ajándékozta. KAMPIS i. m. 86. 

w KAMPIS i. m. 84. 
18 MALONYAI Dezső: A magyar képírás úttörői. Bp. 1905. 16. 
" LÁZÁR i. h. 17. 
20 KAMPIS i. m. 82, 84. „. . . van e képen valami több, valami plusz, ami mássá teszi ezt a Rákóczi-port

r é t . . . bár a kép tipikusan barokk s korának minden stílusjegye feltalálható rajta, mégis a barokk művészet 
oly szívesen igénybe vett , konvencióvá merevített álpátosznak szinte nyoma sincs rajta. Ami e képről sugárzik, 
az a nyugodt magabízás és a jövőbe vetett töretlen hit ." 

" K Ö P E C Z I B é l a - R . VÁRKONYI Ágnes: I I . Rákóczi Ferenc. Bp. 1955. 325. GARAS i. m. 1953. 91. 
" L Á Z Á R i. m. 119. A magyarországi művészet a honfoglalástól a X I X . századig. Szerk. DERCSÉNYI 

Dezső. Bp. 1961. 407. 
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ban van a vallomásíró és az emlékíró által néhány év múlva rajzolt rideg s kendőzetlenül 
bemutatott valósággal és Rákóczi töretlen, az isteni elrendelésnek tulajdonított rendíthetet
len hivatástudatával és eltökéltségével, lelke mélyén táplált illúzióival és reményeivel. Az alap
vető emberi jellemvonások kiemelésével Mányoki évszázadokra kihatoan öntötte formába 
Rákóczi arcképét. 

A kuruc fejedelmet a szabadságharc diadalmas éveiben megismerő arcképfestő hasonló
ságra és élethűségre törekedése párosult a művész egyéni érzelmeinek kifejezésre juttatásával, 
„a maga érzéseit belevigye az arcképbe, de azért bizonyos objektív hasonlóságot is kihozzon, 
ami elvégre az arckép lényege, oly antinómia, amelyet megoldani csak mester tud."23 A Dancká-
ban 1712-ben festett Rákóczi-arcképen, méltatójának megfigyelése szerint, már érződik a 
holland festészet közvetlen tanulmányozásának hatása. „Mély szonorikus tónusba meríti a 
helyi színeket, a piros, a kék, a testszín mind fátyolba borítva, a formák kicsinyes részlete 
rajza mellett is. De a rajzlátás, mely az ékszerek, az aranysújtás, a kalpagtoll drágaköves 
foglalatának vékony ecsettel való kirajzolásában nyilatkozik meg, a tónusfátyol folytán fes
tői erőt nyer. Csakhogy nem a francia-flamand kolorit szellemében, nem az absztrakt-sor 
kemény színegymásmellé állításával (Rigaud, Silvestre), s nem a konkrét sor színárnyalat 
finomságaival (Largillíére), hanem a lokális színek (hollandos) fátyol alá borítása révén."24 

Az előbb jellemzett hazai Rákóczi-arcképhez (1708) viszonyítva Mányokinak ez a képe is, 
noha tónusösszhangja lágyabb, borúsabb, melankolikusabb, jellegzetes rajzlátásos festés. 
„Nemcsak a mentecsatt és lánc, az aranygyapjas rend, a kucsma tollának drágaköves foglalata, 
az aranysujtásos ornamentikája, hanem a szemöldök szőre, a bajusz minden szála, a vállra 
omló haj is, nem mint tömeg, de mint részlet, mind-mind meg van rajzolva, még pedig festék
kel, lokális színekben és csak rájuk borít tónus fátylat."25 S valóban a sikerült Rákóczi portré 
ma is megragadó, összhatásában remek műalkotás benyomását kelti. Kuruc udvari festő ecsetje 
örökítette meg őt az utókor számára, a fejedelem magyarországi udvarában töltött évek után 
Lengyelországban, Danckában. A legszebb és hitelesség szemszögéből is legjelentősebb arc
képet ismert magyar festő készítette Rákócziról. 

Ami pedig a róla fennmaradt egyéb képeket és metszeteket (kivéve a Mányoki által emlí
tett 1711-it) illeti, művészi értékük tekintetében messze elmaradnak Mányoki két olajfest
ményétől. „E két arckép, különösen a danzigi, a korabeli portréfestészetnek színvonalas 
alkotásai. Festői törekvésük és megoldásuk olyan, hogy az ábrázolás történeti fontosságától 
függetlenül is fontos darabjai volnának az európai szemszögből mért XVIII. századi művé
szetnek, míg a többi, csak mint a magyar viszonyok művészi jelensége jön számításba . . . 
vagy csak pusztán mint történeti dokumentum értékelhető."26 

A magyar képíró danckai működése 1712 novemberéig az inkognitóban élő fejedelem 
udvari szolgálatában telt el. Lázár szerint ekkor festette meg a lengyel földön bujdosó Ber-
csényiné, sz. gróf Csáki Krisztina (1654—1723) arcképét is. Ezt a nézetet Mihalik József ama 
véleményével szemben képviseli,27 amely szerint az ifjú szépasszony képe nem készülhetett 
1690 után, s így az nem is Mányoki képe. Lázár a kosztüm (a visszatűrt ujjú divatos ruha — 
engageante) ábrázolására korlátozódó vitában figyelmen kívül hagyott fontos tényeket. 
Bercsényiné ez idő tájt nem járt Danckában. Mint tudjuk, a dél-lengyelországi széleken Jaros-
law és Lwów környékén tartózkodott, betegeskedett, küszködött a létfenntartás súlyos gond
jaival. A főúri hölgy ekkor már 58 éves volt. Nem lehet azonos az arcképen ábrázolttal, s 
nem hasonlíthatott az erdős-halmos tájra nyíló oszlopcsarnokban térdképben elhelyezkedő 
fiatal hölgyre, aki csipkével szegett kivágott derékban, visszatürt kézújjakkal, finom mosoly-
lyal az ajkán, baljával asztalkán nyugvó tarka ölebet tart, jobbjában divatosan, kecsesen 
egy rózsaszálat. Lázárnak Mányoki szerzősége melletti indokai tehát kétségesnek tekinthetők. 
A danckai évek után, amikor a festő Varsóból Krakkóba ment, s onnan keletebbre lakó főúri 
megrendelőit fölkereste, találkozhatott a dél-lengyelországi övezetben bujdosó kuruc főgene-
rálissal, és megfesthette volna Bercsényiné portréját, ám az ekkor már őszbe hajló 60 éves 
grófnő arcképe még kevésbé hasonlítana az ifjú főúri dáma képmására. A kérdéses kép bizo
nyára jóval korábban, inkább az 1700 előtti, mint utáni években készülhetett. 

2 8 1 . m. 118. 
24 I. m. 135. Lázár véleményét támogatja PETROVICS Elek: Mányoky Ádám Rákóczi-képéhez. Magyar 

Művészet I. 1925. 3 — 4. első ismertető cikkében: „A súlyos külső dísz, amely az előkelő fejedelmet illeti, 
Mányoky képén nem nyomja el az emberi melegséget. . . Emberibb és igazabb az átlagosnál ez a képe, színe
zésben több a mélység és a tűz, kezelésében nagyobb a kegyelet." 

25 LÁZÁR i. m. 118. 
28 KAMPIS i. m. 88. A magyarországi művészet története. Szerk. FÜLEP Lajos, DERCSÉNYI Dezső, 

ZÁDOR Anna. Bp. 1970. 2 7 5 - 7 6 , 2 8 5 - 8 6 . 
27 Mihalik József Múzeumi és Könyvtári Értesítő V. 4. LÁZÁR i. m. 18. A legújabb Művészeti Lexikon 

(Bp. 1967, 236) szerint: „Bercsényiné 1712" (ismeretlen helyen). GARAS i. m. 82, 91. Ő is inkább Bercsényi 
ungvári udvari festője alkotásának tartja. 
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Nagyobb valószínűséggel állítható a Sárospataki Vármúzeumban őrzött Vay Ádám és 
neje, Zay Anna képéről, hogy Mányoki festette őket Danckában.28 Nemcsak egy városban 
éltek csaknem két éven keresztül; szorosabb emberi kötelékek fűzték össze az udvari képírót 
a Vay-családdal. A hatvanadik esztendeje közelébe ért udvari marsallt kezdte már megtörni 
a hontalanság és a bujdosás; Mányoki volt az egyetlen, aki nagy ínségében segített rajta: 
200 aranyat kölcsönzött neki, s Ádám fiának 10 aranyat útiköltségre hazafelé. Vay a képen 
komoly, büszke, előkelő tartású, s bár az elmúlt esztendő megviselte, mégis micsoda „nagy
ságos orca", öntudat és méltóság sugárzik róla — írja Esze Tamás.29 Ilyennek írta le őt az 
utókor számára Mányoki, a bujdosó kuruc úrban is láttatva a Rákóczi hazai udvarában ereje 
teljében megismert udvari kapitány nemes alakját. 

Állítólag 1712-ből való egyik Varsóba került Mányoki-kép egy ismeretlen, tekintélyesnek 
látszó magyar főúrról, prémes mentében, nyakában aranyláncon függő medaillonnal. Lázár 
szerint az erősen kopaszodó őszhajú férfi, dércsípte bajusszal, gyöngyfülönfüggővel, tiszta 
kék szemmel, széles fehér gallérral, „valamelyik kibujdosott kuruc vezér lehet".30 Személye 
máig ismeretlen. 

Mányokinak a bujdosó kuruc fejedelem mellett nem volt valami nagy javadalma. Hagedorn 
a magyar képíró későbbi előadásából úgy értesült, hogy Mányoki Danckából Hollandiába 
vágyott vissza. De Rákóczi gondoskodni akarván róla, beajánlotta őt a danckai társaságbeli 
lengyel előkelőknek. Először a Szathmári naplójában annyiszor emlegetett „Augustus Király 
Marschallusát", Kazimierz Ludwik Bielinskit festette meg 1712-ben. A lengyel korona mar
sallja, akit Mányoki méltóságteljes tartásban, lila bársonyruhában, marsallbottal a kezében, 
divatos allonge-parókában örökített meg, úgy látszik elégedett volt a művésszel, mert beaján
lotta II. Ágostnak is.31 

Rákóczi az év végén Franciaországba hajózott szűkebb kíséretével. Mányoki Danckán 
maradt az emigráns kurucok egy részével. A következő esztendőben Bielinski ajánlatára a 
magyar festőt „Paintre et Pensionaire de la Cour"-nak fogadták föl, de csak később nevezték 
ki, s erről szóló okmányát is csak évek múltán kapta meg. 

A lengyel király és szász választófejedelem udvarában 

A történtekről Mányokinak egy jóval későbbi, már III. Ágosthoz intézett folyamodványá
ból értesülünk: „1713-ban a néhai emlékezetű király Bielinski gróf marsall útján kegyeske
dett engem Danzigból Varsóba hívni, ahol Vitzthum gróf mutatott be s őfelsége kegyeskedett 
néhány lengyel hölgy lefestésével azonnal megbízni, mely képek befejezése után egy kolostor
ban tartózkodó Lubomirski hercegnőt kellett megfestenem, hogy utána Krakóba menjek . . ,"32 

Hagedorn Mányoki művészetét jellemezve írja a II. Ágost udvarában kezdődő új időszak
ról, mintegy kiegészítve a festő levelét: „II a eu l'honneur de peindre les Rois ses Augustes 
Maitres, la Reine, le Prince Royal et Electoral, rimperatrice-Douairiere Amelie, l'Imperat-
rice Elisabeth avec les deux jeunes Archiduchesses, et la Reine-Douairiere de Dannemarc, 
comme Princesse."33 

A varsói lengyel királyi udvarban Erős Ágost elsők között megfestett képéért Mányoki 
50 aranyat kapott, ami a Rákóczi mellett eltöltött szűk esztendő után sok jóval kecsegtette 
a magyar képírót. A szász uralkodó család tagjain kívül megörökítette II. Ágost francia min
tára „maitresse en titre" udvari rangra emelt (Pillnitz, Szépség-galéria) kegyencnőit is. A Lazi-
enki palota csarnokában a megrendelt női arcképek egész hölgykoszorúja maradt meg, többek 
között a királyi keggyel kitüntetett varsói udvar nagyvilági hősnői: Denhoff grófné, Maria 
Magdalena Bielinska, a korona marsall leánya; a többször is megfestett Montmorency her
cegné, aki ekkor még egy litván tábornok neje volt. Itt sorakoznak a drezdai udvar előkelő
ségei, az előbbiek elődei: Du Parc brüsszeli „prima balerina", azután Königsmarck Auróra 
grófné quedlinburgi apátfőnöknő, majd az őt felváltó egyik Lubomirski hercegné, született 

28 LÁZÁR i. h. 18. Mindkét olajkép a sárospataki Rákóczi Múzeumban ( 6 0 x 8 0 cm, lelt. 5469., 6821. sz.) 
található. GARAS Klára mégis azt írja, hogy ezek a danckai portrék „nem ismertek". Magyarországi festészet 
a XVII I . században. Bp. 1955. 18. 

2» ESZE i. m. 22. 
3° LÁZÁR i. h. 18. 
31 HAGEDORN i. m. 259. A képen hátul: „Bielinski Grand Marechall de la Pologne. Ádám de Mányoki 

pinx." (Drezda) Lázár szerint Mányoki „Bielinski Ferenc gróf lengyel főmarsallt (1683—1766) festette meg." 
(I . h. 18.) Pedig ekkor még az említett K- L. Bieliiíski (megh. 1713 nyarán) volt a lengyel korona marsallja. 
1746-ból Franciszek Bielinski marsallról is van egy ismeretlen festőtől származó kép: A. BERDECKA —I. 
TURNAU: Zycie codzienne w Warszawie okresu Oáwiecenia. Warszawa 1969. 28. sz. 336. 

32 HAGEDORN i. m. 259—260. Mányoki 1735. június 18-i folyamodványát LÁZÁR (i. m. 20.) idézi a 
drezdai levt. anyagából (Loc. 379. Div. Verz. fol. 66—67). Vitzthum Fryderyk von Eckstädt grófot, II . Ágost 
„Czárnál lévő követjét" Szathmári említette Rákóczi és Péter cár társaságában Elbla_gban 1711. november 
15-én. 

33 HAGEDORN i. m. 260. 
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Katarzyna Lubomirska, Jerzy Dominyk Lubomirski herceg elvált felesége, s végül, de ebben a 
nemben nem az utolsó, a dániai származású Cosel grófnő számos képben megörökítve. Mindez 
csupán a lengyel király és szász választófejedelem közvetlen környezetéről készített megren
delések egy része. Mányoki lengyelországi udvari arcképfestői tevékenysége jóval nagyobb 
arányú volt az első hónapokban; erről Varsóban 1713. június 10-én kelt számlája34 tanúskodik. 
A sok munka bizakodással töltötte el a negyvenedik éve felé járó s pályája derekán tartó festőt. 

Ám neki is vándorélet jutott osztályrészül, az ő sorsa sem volt kivétel a Rákóczi-emigrá
cióban beteljesedett kuruc udvari nemesek emberi sorsához képest. Igaz, hogy eleinte jobb 
napok virradtak rá, évek múltával azonban nélkülözésben és mellőzésben is része volt. A hazá
jában sokáig méltatlanul elfelejtett művész több mint négy évtizedes pályafutását nem célunk 
áttekinteni, az alábbiakban inkább csak a Rákóczi-emigráció némely vonatkozásában érint
jük Mányoki élettörténetét. 

Dancka, Varsó, Krakkó és föltehetőleg más lengyelországi városok és főúri udvarok voltak 
Mányoki főbb állomásai. Erre enged következtetni főrangú megrendelői elkészült képeinek 
galériája.35 Korabeli kosztümben megelevenednek Rákóczi fejedelem és a kuruc főemberek 
régi ismerősei, a Lubomirski, Sieniawski, Sobieski, Radziwill, Denhoff stb. családok mágnásai, 
akik a lecsillapult északi háború viharai után Ágost trónja köré húzódtak vagy oda kény
szerültek. Az arcképfüzér portréi illusztrációul szolgálnak Rákóczi Vallomásaihoz és Szath-
mári naplójához: J. Rybiúski generális nejével, egyik Lubomirski hercegnővel, J. Przeben-
dowski kincstartó feleségével, aki Flemming gróf unokahuga volt, Denhoff grófné nővére, 
Katarzyna Bielinska, aki a danckai francia követ, Besenval felesége lett, St. Szembek alkan-
cellár és mások. Mányoki a hölgyeket divatos nagyvilági barokk díszben örökítette meg, a 
főurakat pedig udvari viseletben, magas tisztségüknek megfelelően, rendjelekkel fölékesítve 
ábrázolja. 

Mányoki előbb idézett folyamodványában ezt írja: „Kijelentette őfelsége, hogy Krakkó 
után Bécsbe, aztán a birodalomba és végül Angliába fog küldeni, hogy a kijelölt helyeken 
megjelölendő személyiségeket megfessem. Mikor megjegyeztem, hogy mivel azelőtt Rákóczi 
szolgálatában állottam, Bécsbe csak az esetben mernék menni, ha őfelsége szolgálatába fo
gadna, az a legmagasabb elhatározás adatott értésemre, hogy e kívánságomnak elég lesz téve, 
ami másnap néhai gróf Vitzthum által legmagasabb királyi parancsra értésemre is adatott."36 

Angliába valószínűleg nem jutott el, Bécsbe is csak jóval később, de 1714 végén már a drez
dai szász udvarban találjuk. Megfestette Jakob Heinrich Flemming ún. kabinetminisztert, 
akkori miniszterelnököt és másokat. Mindenekelőtt a királynét és szép sorjában a királyi kur
tizánokat. Az építkezések révén megújult kis német székesfővárosból Mányoki királyi parancsra 
Berlinbe ment, hogy a porosz királyi udvarban dolgozzék. Ide Manteuffel gróf, szász követ 
vezette be ura megbízásából. Megismerkedett s baráti kapcsolatba került Antoine Pesne udvari 
festővel. Elkészítette az I. Frigyes örökébe lépő I. Frigyes Vilmos arcképét. Ezután a hercegi 
családot festette meg Dessauban; megfordult Lipcsében, de legtöbbet Drezdában tartózkodik, 
ahol az új királyi rezidenciában, művészi kertekkel, főúri palotákkal s jellegzetes polgárházai
val övezett városkában erőteljes udvar-központú művészi élet kezdett kifejlődni. 

Főúri pártfogók híján nagyobb megbecsülésnek örvendett a művészek, rézmetszők, mini-
atürfestők, ötvösök baráti körében, mint az udvarban. Közülük többet megörökített Mányoki. 
1717-ben az újjáépülő varsói királyi palota belső berendezői között fordul elő neve, végre 
kinevezett udvari festőként, „Adam de Mányoki. . . unser Hoff-Mahler" minőségben említve, 
magas járandósággal.37 Helyzete átmenetileg kiegyensúlyozottabbá vált a két évvel korábban 
felfogadott Louis de Silvestre udvari festő mellett. Művészi hírneve is meg volt alapozva. 

A kuruc sors azonban még itt is kísértette a beérkezett festő életét. Klement, a kalandorrá 
vált egykori kuruc diplomata Párizs és Bécs után Drezdában és Berlinben folytatta üzelmeit 
s visszaélt egykori útitársa jóhiszeműségével csakúgy, mint közös ismerősük D. E. Jablonski 
udvari prédikátor jóindulatával. Amikor elfogták, honfitársa is bajba került. Egyetlen párt
fogója, Flemming gróf is levette róla kezét, s az udvari hivatalnokok lerázták a magára maradt 
udvari festőt. A sok bonyodalmat okozó Klement-ügy, a hosszas bírósági per, s az 1720-ban 
vérpaddal végződő história,38 Rákóczi egykori diplomatájának emberi katasztrófája súlyosan 

" „Königliche Rechnungen." No 25. Bl. 83. 1713. Lázár idézi a drezdai levéltárból, Loc. 13008.1. m. 21 —24. 
»"LÁZÁR i. m. 19—34. és a nem színes nyomatban közölt képek, 76 tábla jegyzéke, 141 — 144. Mányoki 

képeinek rövid és szakszerű leírásával. 
3«Az 1735. évi folyamodványból, LÁZÁR i. m. 25. 
37 A kinevezési okmányból, Drezdai levt. Loc. 379. Div. Verz. fol. 65. LÁZÁR i. m. 21. és 44. Mányoki 

ekkori munkásságához vö. GARAS i. m. 1955. 19. 
38 LÁZÁR i. m. 43 — 45. Mányokival összefüggésben idézi HUMBERT und FALBEN: Nachrichten von 

Künstlern. 1768. 65 (ahol a közölt évszám, 1710, hibás). Magazin der sächsischen Geschichte IV, 737. Klement 
képe szerepel I I I . Ágost gyűjteményének 1741-i leltárában (2218. sz.) a Mányoki által festett arckép lappang. 
Vö. még Ráday Pál iratai II . Sajtó alá rend. BENDA Kálmán és MAKSAY Ferenc. Archívum Rákoczianum 
XIV. Bp. 1961. 52 — 53. A Klement elleni pernek hatalmas iratanyaga van, 89 fasciculusra rúg (Deutsches 
Zentralarchiv Merseburg). KÖPECZI i. m. 1966. 246, 250. 
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érintette a puritán erkölcsű, érzékeny lelkű művészt, akinek udvari helyzete ettől kezdve 
megrendült. 

A drezdai udvarban már kevés tennivalója akadt. 1719 őszén még megfestette a lengyel 
s szász trónörökös és Mária Jozefa bécsi házasságának drezdai ünneplése alatt az ifjú párt, 
de a húszas években jobbára egyéni megrendelők foglalkoztatták. Voltak köztük főrangúak 
és tehetős polgárok, könyvei közt ülő királyi tanácsos, íróasztala mellett fóliót nézegető sze
nátor, építési tervekkel foglalkozó városi tanácsos, könyvkereskedő, hivatalnok, nemes és 
nemesség után áhítozó polgár, ők népesítik be Mányoki ekkori arcképsorozatát. Az udvarban 
azonban mellőzték, s ha a király neki megfelelő munkákat helyezett kilátásba, az udvari embe
rek elütötték újabb megbízatásoktól, járandóságát leapasztották.39 

Ezekben a küzdelmes esztendőkben egy hazai hír rázta föl az elkedvetlenedett festőt. 
öccse, Mányoki Sámuel kérte segítségét az elvesztett nemesi donációk visszaszerzéséhez. 
A nagyszülők nemeslevelével kapott családi birtokok „sollicitálása" hazatérésre ösztönözte 
az idegenben élő testvért, a Hont megyei elszegényedett kisnemesi család sarját. Kérelmére 
a király szabadságot engedélyezett neki azzal a megbízatással,40 hogy Bécset útba ejtve, fesse 
meg a lengyel s szász trónörökösné bátyját, VI. Károly császárt (III. Károly magyar királyt), 
feleségét és gyermekeit. Mányoki ura ajánlólevelével érkezett 1723-ban a császári fővárosba, 
ahol hosszasan elidőzött. Az egész uralkodó családot megörökítette, Mária Terézia és Mária 
Anna gyermek-hercegnőket anyjukkal együtt, I. József özvegyét, Amália császárnét s fiát. 
A műkritika a jövendő magyar királynő arcképét feltűnően gyengének, húgáét valamivel 
festőibbnek tartja. De VI. Károly képét Mányoki egyik legszebb alkotásaként értékeli. A bécsi 
kormány fejét, Savoyai Jenő herceget, Rákóczi engesztelhetetlen ellenfelének arcképét is 
megfestette. 

Életrajzírója szerint innen Bécsből, valójában Drezdába történt visszatérése után, 1724-
ben jött vissza hazájába, egy kis Duna menti, Szentendre-szigeti református fészekbe, Tahitót
faluba. Mányoki János öreg tiszteletes és felesége is eljöttek a Szokolyától kissé távolabb eső 
Diósjenőről, örömteli megnyugvással fogadták világot járt fiúkat, hasonlóképpen a festő 
öccse, a fejedelem egykori katonája,41 tótfalusi prédikátor, négy nővére és ezek népes családja. 

A viszontlátás ünnepnapjai után prózai hónapok következtek. Papírjaival Pesten az alis
pánnál, palettájával a Pest megyei földbirtokosoknál jár, de kevés eredménnyel. Ország
szerte folynak a birtokperek, osztozkodások, a hazatért kurucok elkobzott birtokaik vissza
szerzésén, az új birtokosok s a „contradictorok" azok megtartásán pereskednek. Mecénások 
és megrendelők hiányában Mányokinak hamarosan anyagi gondjai támadnak, s ő nem akar 
atyafisága nyakán élni. Pesttől Bécsig járja a hivatalokat a családi birtokok ügyében, de min
den csigalassúsággal halad. Ez idő tájt bécsi útlevéllel Csehországban is megfordult. 1726-
ban szabadságának meghosszabbítását kérte, de a válasz is, udvari fizetése is elmaradt. 
A művész, akinek hazajövetelétől az itthoniak anyagi helyzetük javulását remélték, nagyobb 
létfenntartási gondokkal küszködött, mint Szászországban. 

Itthoni éveiből több képe maradt fenn. Még 1724-ben megfestette a báró Podmaniczky 
családot, a nagyobbik lányt, Juditot (később br. Orczy Lőrincné) aranyos díszítésű magya
ros pruszlikban, gyöngyös főkötővel. Két év múlva a Ráday család következett sorra. Rákó
czi egykori kuruc kancellárja díszmagyarban, aranypaszomántos mentében, jobbjában levél: 
A monsieur 

Monsieur Ádám Mányoki 
Pr. Vienne ä Dresde. 

Felesége, Kajali Klára s leányuk Eszter (később gr. Teleki Lászlóné, Bethlen Kata levelező
társa) ékszerekkel, gyöngyökkel gazdagon díszített magyaros öltözékben. Gedeon úrfi képe 
is ekkor készülhetett. A Pozsonyban lefestett gr. Erdődy György Leopold, a magyar Kamara 
elnöke, segítséget ígért neki „valamely fiscalitás", új birtokadomány megszerzésében, mivel 
a régi donáció reménytelenné vált. A túlfűtött aulikus Jeszenák Pál képmását is itt készítette 
el, jobb kezében bölcs irománnyal: „Semper sapienzia"; a kép hátlapján a festő rangját hang
súlyozandó szignója: „Pictus per A. de Mányoki, Suae Majestatis sacr. Regis Poloniae simul-
que Electoris Saxoniae Aulae pictorem primarium at ordinarium. Posonii 1730."42 Arról is 

s» A már idézett 1735. évi folyamodványból, valamint az 1734. aug. 4-én kelt folyamodványból (Drezdai 
levt. Loc. 374) LÁZÁR i. m. 39, 45, 49. 

40 Az 1734. évi folyamodványból idézi LÁZÁR i. m. 50. A Habsburg család képei a szász uralkodó család 
tulajdonába kerültek, s jelezve vannak I I I . Ágost 1741-i kép-leltárában. 

41 Erre két adatot hoz LÁZÁR (i. m. 51), az egyiket Hagedorn egy kiadatlan leveléből (1742), t i . ő Mányoki-
tól hallotta, hogy öccse Rákóczi alat t „kapitány volt, később prédikátor le t t" ; a másikat Sámuel veje s utóda, 
Marton József föl jegyzéseiből: „qui prius erat tempore rebellionis Rakotianae capitaneus famosus ob vir tutes" , 
a parókia levéltárából. 

42 LÁZÁR i. m. 55.; az említett képek leírására vö. i. h. 52 — 56 (más hazai festményeire vonatkozólag is). 
GÁLOS Rezső: Levéltári adatok Ráday Gedeon diákkorából. ItK, 1953. 271. (idézi Kazinczy sorait a Lázár 
által nem említett péceli arcképről). 
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szó volt, hogy fölkeresi az ifjú gr. Teleki Ádámot „Érdél Országban", akivel már külföldi tanul
mányútján Drezdában megismerkedett, s szüleit is (Teleki Pál és Vay Kata) meglátogatja 
Pesten és megfesti őket.43 A nemesség körében kifejtett munkássága, festői stílusa a magyar 
nemesi portréfestés XVII. századi hagyományaihoz kapcsolódik. 

Mányoki átmeneti magyarországi időzése alatt két emigrációs személyes vonatkozású 
ügyet is szeretett volna elintézni. Ügy látszik, hogy csak 1729-ben értesült Beniczky Gáspár, 
a fejedelem „privatus secretariusa" hazatéréséről, akinek Danckán 150 „rénus forintot" 
kölcsönzött. A kötelezvény beváltását kérő festőnek először Nagy-Rohóról 1730. augusztus 
6-án, majd 1731. május 11-én ír mentegetőző levelet, s június 9-én Bécsből írott, „sok fatali-
tásai"-ra hivatkozó levelében is haladékot kér.44 De ő legalább hálás volt a segítségért. Rosz-
szabbul járt Mányoki a Vay Ádámnak és fiának nyújtott önzetlen kölcsönnel. Sem levele45 

őszintesége, sem az erkölcsi kötelességérzetre apelláló biblikus példázódás, sem a kötelezvény 
érvénye, semmilyen érve nem hatott. Kuruc Vay Ádám emléke nem úgy élt a „méltóságos 
és tekintetes urakban és asszonyokban", amint azt a nemes kölcsönző jó szívvel föltételezte. 
Hitegették őt is, öccsét is, akire végül ráhagyta jogos követelését, a Vay atyafiságtól járó 210 
aranyat, de az se kapta meg haláláig.46 Mányoki letelepedési szándékát a kölcsönügyek kime
netele már nem befolyásolta, mert hamarosan búcsút mondott rokonságának és hazájának. 

Néhány személyes tárgy maradt csupán emlékül tőle a Mányoki családnak. Hagyatéká
nak leltára felsorolja a ládában őrzött sok értékes "klenodiumot", melyekről Sámuel szin
tén végrendelkezett. Arany- és ezüstóra, rubintpohár, aranygyűrű, ezüstös kávés findzsák, 
német forintosok és körmöci aranyak, köztük két húszas arany, s egy ritkaság: „egyik negy
venes Rákóczi Ferenc képe rajta".47 íme minden kincse, ami a család birtokába került, kiegé
szülve néhány itthon festett képpel. 

1731. május 19-én, pénzszerző előkészületek (Eszterházy Pál Antal, F. X. Koller tanácsos 
képe) után kelt útra Ráday Gedeonnal Bécsből Berlinbe, s az úrfit Jablonski gondjaira bízva, 
ő maga Lipcsébe, majd Drezdába ment. 1724-től folytatott levelezése48 Rádayval 1732-ig 
tartott családi dolgokról, birtokügyekről, honvágyáról. Ráday halálával (1733) véget ért 
egy meghitt barátság, amelynek gyökerei a kuruc fejedelem udvarába nyúltak vissza. 

II. Ágost halála (1733 február) s a lengyelországi trónfoglalási küzdelmek után, amelynek 
kimenetelét oly izgalommal figyelték Rodostóban,49 a lefestett A. J. Sulkowski és H. Brühl 
miniszterek, III. Ágost kegyencei tanácsára Mányoki először 1734. augusztus 4-én az új 
királyhoz folyamodott, majd 1735. június 18-án újabb folyamodványt adott be neki. Ebben 
az elmúlt évtizedre vonatkozólag olvasható: „Igen szomorú helyzetben vagyok 1726 óta, 
a mai napig, főleg most, de az egész éven át semmit sem kerestem s hitelezőim állandóan 
zaklatnak."50 Sulkowski gróf ismételt közbenjárására végre újra kinevezték udvari festőnek; 
1737-től Mányoki a „pictpr regis" képjegyzéssel él, az időközben használt „nobilis hungarus" 
szignó helyett. 

/ / / . Ágost udvari festője 

Mányokinak ez a korszaka életművének kiteljesedése. Teljes képet nem adhatunk róla, 
csak röviden érintjük, hogy utolsó éveihez kísérjük a művészt. A drezdai udvarban jó ideig 
el volt látva munkával. A fényűző király környezetében az olasz rokokóba hajló barokk művé
szet uralkodott. Atyjától örökölt gyűjteménye jóval meghaladta a kétezret. Mányoki képei 
is szaporodtak benne. A rangsorban ismét a király, a királyné az első, majd a szép kurtizánok. 

4 3Thothfalu le 12. 7bris 1724. — Vienne ä 24iéme Avril 1726. — Jenae die 19. August. 1726 (ez magyarul 
valószínűleg Teleki Pálnak) és dátum nélkül franciául Ádám grófnak. KISS Ernő: Mányoki Ádám leveleiből 
Művészet VII . 1908. 254 — 261 (Mányoki levelei a gyömrői Teleki család kolozsvári levelesládájából kerültek 
az Erdélyi NM levéltárába). Teleki Ádám anyja Vay Ádám leánya volt. GARAS i. m. (1955.) 20—21. 

li Mányoki és Beniczky levelezése még nem került kezünkbe; életírója a MNM levéltárából idézi a leveleket, 
LÁZÁR i. m. 59, 61. 

46 Thotfalu die 2. May 1731. A Teleki és Vay atyafiságnak. KISS i. m. 2 6 2 - 2 6 3 és LÁZÁR i. m. 57 — 58. 
48 Leiptzig die 19 April 1732 (szintén magyarul). KISS i. m. 266. És Mányoki Sámuel Teleki Ádámnak 

1732. október 27. LÁZÁR i. m. 58. A tiszteletes végrendeletére, Tahi Tótfalu 1734. szeptember 4. MALONYAI 
i. m. 16. LÁZÁR i. m. 58. 

" ERNSZT Lajos: Adatok Kupeczky és Mányoki életéhez. Művészet X. 1911. 27. „Mányoki János maradéki 
Judi th , Erzsébet, Ádám, Sámuel. Sámuelnek Testamentuma Ádám Bát tyának clenodiumjairól." És LÁZÁR 
i. m. 59. OL Táblás osztály, post advocatos, fasc. 20, no. 128. 

" ZSINDELY Endre: Mányoki Ádám levelei Ráday Pálhoz. Művészettörténeti Értesítő 1954. 2. sz. 270 — 
276. 10 levél a Ráday-levéltárból: 2 Drezdából (1724), 4 Pozsonyból (1728),1 Bécsből (1731), 1 Breslauból 
(1731), 1 Berlinből (1731), 1 Lipcséből (1732), az első kettőt németül, az első pozsonyit franciául, a breslauit 
és berlinit németül, a többit magyarul írta, de mindegyiket franciásan címezte. Vö. Ráday Pál iratai I. Bp. 
1955. 11. 

"Mikes Kelemen Törökországi Levelek és Misszilis levelek. Sajtó alá rend. HOPP L. Bp. 1966, 181 — 182, 
1 8 8 - 1 9 1 , 194 -200 . 

740 



az énekesnő Faustinát felváltó Louise de Carignan hercegné, a braunschweigi hercegnő stb. 
arcképei következnek. A főrangú udvariak és patríciusok képein kívül a drezdai művész-
„kolónia" tagjairól (mint pl. G. A. Donát, S. J. Thiele tájképfestő, G. Kirchner a meisseni 
porcelángyár mintázója, B. Permoser szobrász, J. U. König udvari költő és operaszövegiró, 
Ch. L. von Hagedorn műbíráló stb.) egész sor arcképet készített. De van köztük városatya, 
bankár, jogtanácsos, abbé, professzor; több műve került bele a lipcsei egyetem tanárainak 
arcképgyűjteményébe. Lázár szerint festőiségben Mányoki ebben a periódusában érte el művé
szete tetőpontját.51 Erről tanúskodnak a korabeli műkritikus, Hagedorn levelei is; amikor 
később a drezdai festőakadémia igazgatója lett, már egész gyűjteménye volt Mányoki képei
ből. 

A művészeti ügyek intendánsa (akit Goethe is meglátogatott és becsülte szakértelmét) 
igen sokra értékelte ezt a kollekciót és a magyar festő művészetét. A Spanyolnő és a Ganymed 
c. festmények jellemzésekor a színezésről, a „négy évszak gyerekei"-ről szólva a mintázás 
bravúrjáról írt elismerőleg. Egy másik, bátyjának írt levelében az arcképfestőt dicséri: „Hol-
bein egy arcképe, Mányoki Broizemje (Broizem kamarás, 1695—1757) és Lichtenstein herceg 
Van Dyckja (Bécs) a legerősebb arcképek, melyeket e nemben láttam, hol minden vonal kor-
respondeál, a szemből a lélek kandikál k i . . . Igen, szinte egy Correggionak is dicséretére váló 
finom, szinte árnyékolás nélküli módon van mintázva az arc. Mintha csak kilépne a háttér
ből."52 

Lázár helyesen utal rá, hogy Mányokinak, aki kerülte az ünnepélyességet és a hatáskereső 
pompázatosságot, meg kellett küzdenie a drezdai udvar ízlésével, mely a dekoratív barokk 
pompa festőinek (Rigaud, Silvestre) ízlését jobban kedvelte. Az ő harmóniakeresése intimebb 
lélekfestésre törekedett: „A kép a legegyszerűbb struktúra, a fej dominál és a ruha mellékes, 
a kép hálózata tiszta háromszög, de ezen belül minden lágyan hajló, a vonal is, a színfolt is. 
Mányoki az a barokk udvari festő, aki az arcon fejezte ki a jellemet, nem külsőségre, de még 
fiziognomiai hatásosságra sem törekedett."53 A lényegi értékelés azzal a vitával is kapcsola
tos, amely a század elején Mányoki művészetéről folyt. Az érzéseit és valóságlátását lágy és 
puha vonalvezetésbe rejtő Mányoki festői előadásával szemben egyesek Kupeczky széles 
„pasztuózus ecsethúzással" elért erőteljesebb, férfiasabbnak látszó arcképfestését állítják 
meggyőzőbbnek. Akik a plasztikai hatást mindenek fölé helyezik — írja Lázár —, Kupeczkyt 
többre becsülik. „Mányoki nem olyan jeles festő — véli Riedl Frigyes —, nem tudja alakjait 
olyan erősen kiemelni, de valamivel harmonikusabb."54 Meggyőzőbb számunkra a Mányoki 
festői eljárását szakértelemmel elemző életrajzíró véleménye, hogy az „intimitás és bensősé
ges magábamerülés kifejezésére törekvő" Mányoki jellemábrázolását az erős kiemelés nem 
szolgálta volna, s nem is kereste, mivel egész művészi módszere más jellegű volt. 

Más problémakörbe tartozik az a vita, amely az európai fejlődéssel és ízlésváltozással függ 
össze még az öregedő Mányoki életében. Az ötvenes években olyan különböző felfogású tár
saság került össze Drezdában, mint A. F. Oeser, Mengs és az antik művészet történésze, Win-
ckelmann, Mányoki és Hagedorn. A letűnő barokk-rokokó udvari világ és városi társaság hiva
tott arcképfestője, nyolcvanéves korában már a múltat képviselte a klasszicizmus előkészí
tőivel szemben.55 De az általa ábrázolt korszeletnek és fejlődési szakasznak elsőrangú művé
sze, társadalomfestője és megörökítője volt a XVIII. század legjelesebb arcképfestői és port
réművészei között. Az európai késő barokk arcképfestészetének ranglistáján Mányoki művé
szete előkelőbb helyet vívott ki magának, mint azt szétszórttá vált életműve következtében 
hazájában sokáig hitték. 

Hagedorn a művész kedvelése mellett az embert is megszerette. Leveleiben úgy vélekedik, 
hogy Mányoki „nagyon furcsa ember"; másutt „igen nyakas ember"-nek tartja, de — írja 
bátyjának — „originális ember, igaz keresztény érzésű, azonban Istenemre! túlságos becsü
letes . . . nemességét nem tudom eléggé dicsérni".56 ő , aki egész életében annyi emberen segí
tett, öregségére másokra szorult. 

60 A már idézett 1734. évi és 1735. évi folyamodvány, LÁZÁR i. m. 61—64. 
" L Á Z Á R i. m. 72 — 73, 78. GARAS i. m. (1955.) 22. 
62 Hagedorn leveleire (1742 — 1745) vö. LÁZÁR i. m. 73 — 76. 
63 LÁZÁR, i. m. 114. Másutt „a református barokk konkrét típusának egyéni vál tozatát" látja benne. 

Arcképei „minél többet találtam, annál inkább egy szigorú etikai jellegű művész lelkét tár ták elém". Magyar 
Művészet X. 1934. 27., 30. Mányoki képei fokozatosan váltak ismertté; „sajnos, eme kiváló művészünknek 
eddig csak igen kevés műve ösmeretes előt tünk" — írja a műgyűjtő. (ERNSZT L. I. m. 1911. 23.) Később 
Lázár a pályakezdettől 1724-ig 69 képet, s 1724-től 1737-ig összesen 114 művet ta r t számon, megjegyezve, 
hogy „az elmélyedés szép példái mellett sok a lapos felületes képe". Magyar Művészet I I . 1926. 91 — 101 és 
4 6 3 - 4 7 4 . 

54 R IEDL Frigyes: I I . Rákóczi Ferenc és a képzőművészetek. Budapesti Hírlap 1906. És R I E D L : I I . 
Rákóczi Ferenc és a művészet. Kisfaludy Évkönyv 1912. 

65 LÁZÁR i. m. 76. és 130. GEREVICH Tibor: A magyar művészet jelentősége. Magyar Szemle 1927. 
I. 251. GARAS Klára: A magyarországi festészet a X V I I I . században. Bp. 1955. 21 —22. A szerző hangsúlyozza, 
hogy Mányoki mindjobban a század közepe táján megerősödő polgárság ízléséhez alkalmazkodott. 

69 Idézi LÁZÁR i. m. 75, 84. 
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Mányoki 1750-ben váratlanul hírt kapott Beniczky özvegyétől, mire a festő levélben for
dult hozzá: „Bizodalmas nagy jó asszonyomnak ajánlom igaz, köteles szolgálatomat. Meg
értvén, hogy az Asszony resolválta magát azon régi, Beniczky Gáspár régi nagy jóakaratú 
uramtól kegyelmedre devizáit adósságomat, úgy mint 150 r. forintokat minden pörpatvar nél
kül bizonyos emberem által megküldeni oly conditioval, hogyha a kontraktusnak vidinált 
párját előbb kezéhez veheti, melyet én íme most az asszonynak megküldök azon bizonyos 
emberem, ti. Mikuska András á l ta l . . ,"57 A kötelezvényen kívül elküldi neki Beniczky leve
leit is. Az említett levelek a Beniczky család levéltárából kerültek elő, s így valószínű, hogy 
a valóban régi danckai kölcsön összegét, csaknem négy évtized múltán, a legjobbkor kapta 
vissza az egykori fejedelmi képíró. 

-
Epilógus... 

Az ötvenes évekre erősen megfogyatkoztak a hajdani kuruc emigráns nemesek, akár a 
hazában, francia, lengyel vagy török földön éltek. Az idős, nyolcvanadik éve körül járó művész 
szász földön húzta meg magát szegényes otthonában. Drezdai lakása gróf Schönfeld házában 
volt, s ablakai a Weber utcára nyíltak. Műterméül szolgáló szobájának leírása is megvan, 
kopott bútoraival, falhoz támasztott képeivel, metszeteivel, könyveivel. Hazai rokonai hiába 
reménykedtek, hogy híressé vált testvérük egyszer majd megsegíti őket. öccse már 1736-
ban meghalt; az otthoniakkal való kapcsolata volt az egyetlen vékony fonal, ami szülőhazá
jához kötötte. Három és fél évtized telt el azóta, hogy a hányt-vetett sorsú festőben felötlött 
a hazatérés vágya. De otthon nem tudott gyökeret verni. Kiábrándultság, reménység, nosz
talgia vegyült akkori leveleibe. „Magamnak pedig, hogy igazán meg vallyam, vagyon igen 
nagy kedvem s szándékom Magyar országban viszsza térnem, de mire mennyek? a bizonyta
lanra senki sem javaihat. Ha penig vagy házasság által, avagy más móddal lábat kaphatnék 
valahol, úgy is még is hamaréb resolválhatnám magamat. . ."58 Ilyen gondolatok forogtak 
fejében abban az időben: „Igazán megvallom Nagyságod előtt, hogy a föl s alá való járást 
és szüntelen való fáradozást már annyira meguntam, hogy most egyebet nem óhajtok, hanem 
csak hogy ha Istennek teccenék egyszer olyan csendes maradandó helyt rendelni, ahol a kevés 
életemnek hátra maradott részét Isten dicsőségére, nemzetemnek s jóakaróimnak szolgálaty-
tyára eltölthetném, úgy vélem, akkor ujjulnék meg."59 Ez a vágya nem teljesült. Ha akadt 
is kevés pártfogója, Ráday Pál, Teleki Ádám, a feudális rendi-nemesi társadalom nem karolta 
föl tehetséges, törekvő fiát. 

Szászországban teltek el öregségének évei, napjai. Megérte a hétéves háborút, amiről a 
fejedelem egykori kamarása Rodostón csak az újságok híreiből értesült.60 Nagy Frigyes Drez
dát is megszállta, és kifosztotta a szász székesfővárost. Mindez csak súlyosbította a rendszer
telen udvari nyugdíjból s kölcsönökből élő idős művész helyzetét. Hazai otthon, „maradandó 
csendes hely" után sóvárogva idegen földön hunyta le szemét, mint annyian kuruc bujdosó
társai közül. 

A buzgó hivatal jóvoltából a szomorú nap története így maradt az utókorra F. K. Seyler 
kamarás jelentésében: „1757. augusztus 6-án du. 3/4 2 órakor jelenté nékem Liscovius Frigyes 
Salamon festősegéd, hogy főnöke, Manjocki Ádám királyi udvari festő, néhány perccel azelőtt 
84. évében meghalt, hagyatéka törvényszerűen lepecsételendő, mert a megboldogult nőtlen. 
Magyarországból való, református vallású, helyben rokonai nincsenek. Minekutánna Schrei
ber főnököm szóbeli utasítására két hivatalszolga kíséretében az elhunyt lakásán megjelen
tem és ágyban fekve találtam, a halottkémért küldtem, a halottat fehér lepellel letakartattam 
s szobájában ágyban fekve hagytam, felöltöztetésére egy inget, nyakkendőt, egy pár haris
nyát, parókát, ágytakarót hagytam künn, minden egyebet lepecsételtem, kivéve azt, amire 
segédjének, Gödersnek, szolgáinak szüksége van. Mivel az idevaló református tiszteletes 
Goedfroy fizetés nélkül megtagadta a temetést, Zeidler ügyvéd, kinek a megboldogult aktív és 
passzív vagyonáról teljes tudomása van, hajlandó volt a későbbi visszafizetés reményében 
20 tallért előlegezni a temetési költségekre, mivel a hagyatékban egy fillért sem találtak. 
Liscovius és Göders bejelentették, hogy a megboldogultnak Magyarországon életben vannak 
testvéreinek gyermekei, egy sógora Tótfallou-ban prédikátor, egy másik nővérének fia is pré
dikátor Magyarországon s noha a megboldogult 40 éven át királyi szolgálatban volt és fize
tést kapott, semmi egyéb vagyont nem hagyott hátra, mint körülbelül 700 tallért, Nordhau-

" LÁZÁR i. m. 81. 
" R á d a y Pálnak, Leiptzig die 3. May 1732. ZSINDELY i. m. 275. Mányoki rövid hazai munkássága nem 

marad el a magyarországi külföldi művészek teljesítményétől. 
"Teleki Ádámnak, Leiptzig die 19. April. 1732. Vö. a 46. sz. jegyz. 
, 0 199. levél, Rodostó 30 Április 1756. „A prussus ebben a holnapban kezdé el a királyné ellen ók nélkül a 

hadakozást és foglalá el, igaságtalanul Saxoniát." Mikes ÖM I. 291. 
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senben egy házat és 8—9 havi nyugdíjhátralékát 79 tallér 4 garassal számítva, ellenben néhány 
száz tallér adósság maradt utána, úgy hogy halála előtt sokáig barátaitól nyugdíjára előlege
zett összegekből élt, mert azelőtt sokan nagy összegekkel becsapták, melyekről papírjai közt 
bizonyára adóslevelek fognak találtatni."61 

A XVIII. század legnagyobb magyar festőjének sorsa! Halotti lelete nemcsak elszomorító, 
de megdöbbentő is. S jóllehet sorsa sokban különbözött a rodostói vagy jaroslawi bujdosó 
kuruc nemesekétől, másképpen, jobban ment sora, mint Rákóczi hajdani udvarából ismert, 
hazájuktól elrekesztett, száműzetésben megőszült udvariaknak, haláluk óráján bekövetke
zett magukra maradásukban és elhagyatottságukban mégis rokonok voltak. Lengyelország
ban a gdanski eklézsia, a jaroslawi plébánia gondoskodott a végtisztesség megadásáról; Török
országban is akadt, aki eltemesse őket. Szászország tehetős fővárosában a lelkipásztor pénz 
nélkül megtagadta a temetést a jámbor életű, felebarátjain és hittársain annyit segítő magyar 
festőtől, aki halálában is „szegény legény" maradt. 

A festő elhalálozásáról készült hivatalos papírra novemberben olyan választ adtak, hogy 
„örökösei felkutatandók, hagyatéka felveendő, róla a leltár elkészítendő s egyelőre törvényes 
őrizetbe veendő". A törvényszéki becsüsök az év végére fölbecsülték Mányoki hagyatékát s 
összeírták tartozásait. Kiderült, hogy kevesebb vagyont és nagyobb adósságot hagyott hátra, 
s így fölösleges a magyarországi örökösök bevonása. Az elhalt lakását karácsonyra ki kell 
üríteni, hagyatékát pedig minél előbb árverésre kell kitűzni. Ebből a célból kinyomtatták a 
művész hagyatékának jegyzékét,62 és a Leipziger Zeitung 1758. március 29-i számában fel
szólították Mányoki ismert és ismeretlen hitelezőit, hogy jelentkezzenek követeléseikkel 
május végéig. Jöttek is szép számmal, közöttük a festő szolgája, Koch Ágoston, segédje, 
Göders János Henrik, takarítónője, Böhm Magdolna, az ügyvéd, a félig kifizetett nordhauseni 
ház tulajdonosa, G. E. Kiesel protonotarius egy háromszáz talléros váltóval, s egy tiszteletes, 
aki eltemette.63 Az árverés június 1-én a drezdai Seegasse-i Wagner-házban folyt le; nincs 
semmi nyoma, hogy a rokonságnak maradt volna belőle valami. Hiába gondoskodott erről 
is Sámuel öccse végrendeletében: „Hogyha penig casa quo, bátyám uramnak halála történnék, 
adgyanak az én jószágombul Visegrádi Szabó Istvánnak húsz német forintokat úti költségre, 
hogy felmenjen Drezdába Bátyám uram jószágát megkeresni." Nem sokat találtak volna ott, 
mint ahogy testvére sem élhetett a végrendeletben fölkínált lehetőséggel: „De ha Mányoki 
Ádám Bátyám úr haza érkezik és megjön örökös legyen az én jószágimban mint igaz testvér 
atyafi."64 

A sors iróniája, hogy a jelentős életművet alkotó festő hagyatékában megmaradt első 
királyi kép vázlata a rögtönzött árverésen 2 tallérért talált gazdára. Mányoki hagyatékát 
és egész „bagázsiáját" elkótyavetyélték; képei, vázlatai, kópiái szétszóródtak, egyesek lap
panganak, mások elvesztek vagy megsemmisültek, csak kevés jutott belőlük olyan helyre, 
hogy később nyomára bukkanhattak. Hagyatéki jegyzékében megtalált könyvtárának is 
nyoma veszett; csak emléknek maradt meg belőle a művész ex librisével és kézjegyével ellá
tott imádságoskönyve, az id. Ács Mihálytól Lőcsén (1716) kiadott Arany Láncz avagy olly 
buzgó Fohászkodások és rövid alázatos Imádkozások . .. egybekötve a pietista kegyesség jeles 
gyűjteményével, az imaíró által szerkesztett Zöngedezo mennyei kar azaz: németből magyarra 
fordított szép isteni dicséreteket és hálaadó énekeket más magyarul szerkesztett kegyes éne
kekkel együtt magába foglaló könyvecskével (Lötsén 1696).65 Ez minden, amit Mányoki sze
mélyes hagyatékából felszínre vetett a búvárló munka. 

Az ő művészi hagyatéka is osztozott az emigráns alkotók, írók balsorsában. Szerencse, 
hogy az utókor számára megmaradt valami sok évtizedes munkásságukból. Mányoki élet
művének egésze maradandó, mint a fejedelem kamarásáé, mert a képíró művészete is „az 
embert adja, nem a külső látszat emberét, hanem a belsejébe menekült embert . . . minden 
eszköze a koré, melyben élt és amelynek művészi törekvéseiből és egyes újításaiból szabadon 
válogatott. De arra használta fel őket, hogy önmagát adhassa . . . sokat csalódott . . . — emlé
keztet rá életírója66 — a munkában keresett vigaszt, a munkája pedig egyszerű intimitást 
kereső, keresetlen, őszinte volt, mint ő m a g a . . . csak haza vágyot t . . ." 

" D r e z d a i levt. Amtsgericht 2001. sz. tel. 22. LÁZÁR i. m. 82. 
•2 Dresden i. h. fol. 22. Essenius és Schreiber nevű becsüsök 1757. dec. 19-i jelentése szerint Mányoki hagya

téka kb. 262 tallér értékű, ehhez járul 633 tallér 85 garas nyugdíjhátralék és 390 tallér 12 garas követelés 
papíron; a vele szembeni követelés viszont 1448 tallér 9 garas volt. Ä hagyaték nyomtatot t jegyzékét LÁZÁR 
(i. m. 30) idézi a Drezdai levt. Loc. 379. Div. Verz. 70-ből. 

" L Á Z Á R i. m. 81. 
•4 I. m. 82. OL Post advocatos, fasc. 20. no. 104-ből. ERNSZT L. i. m. 191.1. 27. 
" LÁZÁR i. m. 86—87, 122. Ernszt L. gyűjteményében volt, az utolsó lapon Mányoki saját kezű bejegy

zésével. 
" L Á Z Á R i. m. 139—140. Az életrajzi monográfiára vonatkozó kritikai észrevételeket szem előtt tar to t 

tuk, vö. GARAS i. m. 266. 
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