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EGY IRO DALMI KUL TUSZ PORTRÉ NYO MÁBAN
Ráday Ge deon arc képe az Orpheusban

A sajtó kez det tôl fogva szí vesen adott teret neves köz életi sze mé lyi ségek 
arc mása inak. E köz lések mö gött gya korta mo dell és meg ren delô ös sze tett 
kap cso lat rend szere állt, együttmű ködé sük által olyan port rét ered mé nyezve, 
amely a szé le sebb kö zön ség szá mára egy ér telmű esz méket, er köl csi elve ket 
tes te sí tett meg. Hazai képes saj tónk tör téne tében kivé teles hely il leti meg 
Rá day Ge deon réz met sze tes arc képét, amelynek ke let ke zés tör té nete, vissz-
hang ja és utó élete – jó részt a meg ren delô Ka zin czy Fe renc sze mé lyé nek 
kö szön he tôen – ki véte lesen jól re konstruál ható. 

Ka zin czy Fe renc azt köve tôen ju tott arra az elha táro zásra, hogy saját 
la pot ala pít, miu tán ki vált az 1788 óta mű ködô elsô ma gyar nyelvű iro dalmi 
fo lyó irat, a kas sai Ma gyar Museum Baróti Szabó Dá vid dal és Ba tsá nyi Já nos-
sal alko tott szer kesz tôi triá szá ból. Ta nulva a Ba tsá nyi val való konf lik tu sok-
ból, lap ját egye dül szer kesz tette. Az Orpheus elsô fü zete 1790 janu árjá ban 
ke rült ki Landerer Mi hály nyom dájá ból.1 Ka zin czy már az elsô szám ban 
je lez te, hogy min den kötet élén szán déko zik „va la mely Na gyunknak vagy 
Lit te rátorunknak ké pét” hozni, azaz il lusztrált iro dalmi fo lyó irat ban gon dol-
ko dik. Szer kesz tô ként tisz tában volt kez demé nye zése út törô vol tával, hi szen 
ezt meg elô zôen a nem zeti nyelvű iro dalom és a képes sajtó egy aránt új szerű 
je len ségei ha zánk ban még nem kap cso lód tak össze. Ép pen ezért ere jét meg-
ha ladó áldo zatot téve, saját költ ségén csa tolt fo lyó ira tához képe ket.2 Ki váló 
szer ve zô kész ségé nek kö szön he tôen már lapja máso dik, feb ruári füze téhez 
mel lé kelt port ré met sze tet, amely a vál lal kozás párt fo gója, Pálffy Kár oly erdé-
lyi ud vari kan cel lár voná sait Bauer János fest ménye után Mark Quirin met-
sze té ben örö kí tette meg.3 A me cé nás nak szóló gesz tust köve tôen Ka zin czy a 
fo lyó irat máso dik (és immár utolsó) port ré mel lék letét a ha zai iro dalmi élet 
nagy elis me rés nek ör vendô nesz torá nak, gróf Ráday Gede onnak szen telte.4 
A met szet meg jele nését Ka zin czy már az elsô szám ban beha ran gozta, elôre 
ga ran tálva képe hite les ségét: „tökélletesen ha son lító vólta felôl fe lel hetek.” 
A Thomas Klimess rajza után szin tén Mark Quirin ál tal rézbe met szett 
arc más idôre, az Orpheus máso dik sza ka szá nak élén, az ötö dik szám mel-
lék lete ként lá tott nap vilá got. Mivel a nem zeti nyelvű iro dal mat pro pa gáló 
orgá num meg jele nését a ha tósá gok min den esz köz zel aka dá lyoz ták, a lap 
utol só, nyol cadik száma majd egy évig a nyom dában rostokollt. Meg elé gelve 
a cen zúra tor la szait és a ható ságok pac kázá sait e szám mal Ka zin czy lap ját 
be szün tette. 
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„Ma gyar Orfe usz”: gróf Ráday Ge deon

Egy köz életi arc kép akkor tölti be fel ada tát, ha az ábrá zolt sze mély a nyil vá-
nos ság szá mára isme rôs és érde kes, kor tár sai által elis mert, pá lyája, élet útja 
a tá gabb kö zös ség szá mára pél da szerű, az utó kor sze mében pedig szim bó-
lum ér tékű. Ráday Ge deon az Orpheus olva sótá borát al kotó kul turá lis elit 
szá mára emblematikus sze mé lyi ség volt, aki ben hívei a nem zeti nyelvű iro-
da lom fá rad ha tat lan támo gató ját tisz tel ték. E szűk iro dal már kör fel tét len 
el is meré sét Ráday azzal vívta ki, hogy fôúri szár mazá sából, kép vise lôi múlt-
já ból adódó köz életi befo lyá sát a hazai kul túra támo gatá sára ve tette latba. A 
róla kö zölt portré fô fel adata ily módon az volt, hogy sze mé lyét és műkö dését 
a kor tár sak emlé keze tébe idézze, az utó kor szá mára pedig meg ôrizze. Az 
in di vidu ális voná sokat keretelô tár gyak emblematikus tö mör ség gel ele vení-
tet ték fel Ráday kul turá lis tevé keny ségé nek szá mos terü letét: könyv- és 
mű gyűj temé nyét, iro da lom szer vezôi vala mint mű pár tolói akti vitá sát. 

A gróf iro dalmi in dít tatá sát, művé sze tek iránti ér zé keny sé gét édes apja 
pél dá já ból merí tette. Rá day Pál II. Rákó czi Fe renc kan cel lár ja ként szer-
zett tör té nelmi nevet csa lád jának. Je len tôs dip lomá ciai meg bízá sai mel lett 
pro tes táns ke gyes éne kek, köl temé nyek szer zôje ként vált is mertté egy házi 
kö rök ben.5 Fia po zso nyi, ber lini majd frankfurti tanu ló évei után haza térve 
Pest vár megye or szág gyű lési kép vise lôje ként szer zett köz életi te kin télyt.6 
Iro dal mi ambí cióit csak túl het vene dik élet évén en gedte ki bon ta kozni, azt 
meg elô zôen a me gyei poli ti kai élet mel lett fô ként bir tok ügye inek ren de zése, 
pé celi kas té lyá nak épí tése, dí szí tése kö töt ték le tett ere jét. 

Orpheusban kö zölt port réjá nak kere tében a ba bér ko szo rúval éke sí tett 
hárfa és a pán síp utalt iro dalmi tevé keny sé gére. Sze mé lyé ben iro dal már 
kor tár sai elsô sor ban a ma gyar rímes-mér tékes ver selés meg te rem tôjét tisz-
tel ték. Ô volt az elsô, aki „a ma gyar szót öntu datra lejti és szökô lá bakra 
mér te” – írta róla 1864-ben Arany János.7 Toldy Fe renc iro da lom tör té net-
ében mint a szá zad végen fel vi rágzó klasszikus köl té szeti is kola meg ala pozó-
ját he lyezte el a ma gyar iro dalom pan teon jában.8 Az ál tala meg for mált, 
Ka zin czy által „Rá day-nem nek” neve zett vers for mában írta Árpád stan záit 
majd for dí totta le Ver gi lius Aene asá nak 36 vers sza kát. Élete során nyom-
ta tás ban mind össze 42 verse je lent meg, írá sai nagy ré szét ha lála után fia 
el éget te. Mű veit több nyire rej tôz ködve, mo nog ra mok kal je lezve pub li kálta, 
azt re mél ve, hogy így olyan pár tat lan bírá lókra lel het, aki ket nem befo lyá sol 
fô úri rangja. Nyom tata tás ban meg je lent mun kái nak jó ré szét a nem zeti iro-
da lom újon nan ala kult orgá numai, a Ma gyar Musa, a Ma gyar Museum és az 
Orpheus köz vetí tésé vel vitte nyil vá nos ság elé.   

Ám alig pár tucat meg je lent köl temé nye és vers for dí tása nem indo kolta 
volna azt az álta lános cso dála tot, ami vel az if jabb író nem zedék Rá dayra 
te kin tett, ami miatt Ka zin czy leve lei ben csak mint „szent Öre get” emle gette 
ôt. Kor tár sai min de nek elôtt olyan iro da lom pár toló ként, a hát tér ben mun kál-
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1. Thomas Klimess után Mark Quirin: Báró Ráday Gedeon, Orpheus, 1790
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kodó szer vezô egyé ni ség ként te kin tet tek rá, aki biz ton ság gal moz gott az iro-
dalmi élet újon nan bon ta kozó nyil vános teré ben. Eb ben a nyu gati min tára 
át ala kuló köz életi tér ben az iro dalmi élet immár a ci vil szféra in téz mé nyei 
men tén szer vezô dött, tá mo gatói egye süle tekbe, tár sasá gokba tömö rül tek, 
alko tása ikat a nyil vá nos ság új fóru main ke resz tül, az iro da lom pár toló sajtó 
és könyvki adók révén jut tat ták el a kö zön ség hez, esz me cse réjük pedig a 
ma gán- és köz élet hatá rát ös sze mosó iro dalmi leve lezé sen ke resz tül foly tat-
ták.9 Bod Péter már 1756-ban Rá dayt ke reste fel egy „litterata societas” ala-
pítá sának ter vével, aki ké sôbb köz vet lenül is támo gatta Ré vait Po zsonyban a 
„Ma gyar köl temé nyes gyűj te mény” ki adá sában és meg bízta Szerentsi Nagy 
Ist ván gyôri lel készt Gyön gyösi János ös szes műve inek ki adá sá val. Rá day 
va ló ban aktí van csak idôs korá ban, az 1780-as évek tôl kap cso ló dott be a 
ha zai iro dalmi életbe, ám ekkor korát meg ha zud toló vita li tás sal uta zott, 
szer  ve zett, péceli kas télya pedig az új iro dalom egyik köz ponti ta lál kozó he-
lyévé vált. Író tár sai rövi desen már kul tikus tisz te let tel te kin tet tek rá, amit 
jól szem lél tet Baróti Szabó Dávid 1788-ban Rá day hoz cím zett, a Ma gyar 
Mu se umban kö zölt verse, mely ben a gróf nevét a nem zeti tudo má nyok 
ki bon tako zásá val kö tötte össze: „Mélly ál mok oszolván, / Min den tájé kon, 
mint egy jel-adásra; se reg gel, / Öszve-ve tett vál lal, szív vel, fel-kel tek az Írók: 
/ A Tu do mányt ma gyar ajakra ve szik; ter jed nek az ékes/ El mék nek szü lemé-
nyi folyó s vers béli be széd ben. / Még soha nem vólt illy buzo gás.”10 1791-ben 
bekö vet ke zett halá lakor a Ma gyar Museum szer zôi meleg, ba ráti sza vak kal 
bú csúz tak tôle. Baróti Szabó Dávid ver set írt emlé kére, amelyben az „ál dott 
Öre get” „Ma gyar Orfeusnak” ne vezte.11 Virág Bene dek al kalmi köl temé nyé-
ben a „hal ha tat lan ság ditsô koro náját” nyúj totta át neki.12 Ba tsá nyi bú csú-
be szé dében az út törô har cos társ ról emlé ke zett meg, e sza vak kal bú csúz tatva 
az új iro dalom nesz torát: „Ô volt Ha zánk fôbb-rendű Fijai közül leg elsô, a 
ki Nem ze tünk fel ser ken té sére tár gyazó igye keze tün ket meg-kedvellvén […] 
közinkbe ál lott; Ollyan idô ben mikor sok nagy-szü le tésű Ma gyar – szo morú 
emlé kezet! – Ma gyar nak lenni s ma gya rul be szélni általott!”13 

A Ka zin czy által meg ren delt port ré met sze ten több tárgy is utalt az ábrá-
zolt mű gyűj tôi tevé keny sé gére: a nyi tott könyv a kor társ írókra je len tôs 
be fo lyást gya korló könyvgyűj temé nyét, a korsó pedig Ka zin czyra külö nösen 
nagy ha tást gya korló mű gyűj temé nyét idézte a nézôk emlé keze tébe. Ráday 
könyv tára olyan magas szín vo nalú, fel vilá go sult iro dalmi gyűj te mény volt, 
amely kul tikus tisz tele tét annak kö szön hette, hogy tu laj do nosa jó vol tából 
író ba rá tai elôtt min dig nyitva állt. Mag vát még apjá tól örö költe, azt tuda to-
san fej lesz tette to vább iro dalmi irányba.14 Or szág- sôt Eu rópa-szerte ös sze-
köt te tés ben állt könyvke res ke dôk kel, gyűj tôk kel, meg szer zendô könyvlis táit 
szét küldte üz let tár sai nak, bará tai nak, író kol legá inak, egy-egy szá mára fon-
tos kötet érde kében való ságos had jára tot indí tott. „Oly indu lat tal vi sel te tett 
a ma gyar köny vek iránt, mint egy ma gyar sem” – jel le mezte egy kor társa.15 
A régi iro dalom klasszi ku sai mel lett terv sze rűen igye ke zett meg sze rezni 
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író ba rá tai újon nan ki adott mun káit. Hír nevét e nap ra kész kor társ iro dalmi 
kol lek ció nak és nem utolsósor ban nyi tott ságá nak kö szön hette, jó val meg-
elôzve ez zel az elsô nyil vános fôúri könyvtárak meg nyi tását. Je len tôsé gét 
az is mu tatta, hogy Rá day hoz for dult Bod Péter, mi kor a ma gyar iro da lom-
tör té netét ké szült meg írni, és nagy se gít sé gére volt a gyűj te mény Révai 
Mik lós nak a Min denes Gyűj te mény indí tása kor. A kol lek ció zömét ugyan 
teo ló giai művek al kot ták, de mel let tük nagy szám ban bir to kolt szép iro dalmi 
és tör té nelmi mun kákat.16 Ezek több szá zas men nyi ségé hez ké pest a gyűj te-
mény kép zômű vé szeti szak köny vei nek száma vi szonylag cse kély volt. Közü-
lük je len tôs met szet il lusztráci óival emel ke dett ki Petrus Lambecius 1669-es 
mun kája, amely a bé csi csá szári könyvtár anya gából adott rep re zen tatív 
vá lo ga tást.17 Egy zü richi 1763-as ki adású mű vész lexi kon a gyors in for má ciót 
nyújtó ké zi köny vek új típu sát kép vi selte.18 Eberhardt 1786-os áttekintése 
pe dig az álta lános esz téti kai ös sze fog la lásra nyúj tott pél dát.19 Emel lett 

2. Bauer János után Mark Quirin: Gróf Pálffy Károly udvari kancellár, Orpheus, 1790
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Ráday könyvtára szá mos kö tetének volt szín vona las sok szo rosí tott gra fikai 
mel lék lete, amely met szet anyag köz vet len for rása volt a péceli kas tély deko-
ráci ójá nak épp úgy, mint a gróf mű gyűj temé nyé nek.20 

Ráday port réjá nak nyil vános köz lése egy olyan gyűjtô elôtt tisz tel gett, 
aki nek kol lek ció jában hang sú lyos he lyet ka pott a kor tár sak arc kép csar noka. 
A gróf fel vilá go sult gyűj tôi elve ket tük rözô tárgyegyüttese Ka zin czy szá má-
ra köz vet len pél da ként szol gált a kincsfel hal mo zás nál maga sabb célo kat 
szol gá ló, műve lô dés tör té neti for rás ként köz hasznú gyűj te ményre. Ráday 
kép tárá ban a klasszikus fes té szeti isko lákat né hány 16–17. szá zadi né met-
al föl di és itá liai alko tás kép vi selte.21 Auli kus kö tô dé seit a het venes évek 
fo lya mán kas té lyá ban ki ala kí tott „ud vari képes szoba tük rözte”, amelynek 
fa lán saját kora ural kodói kép másai függ tek.22 A gyűj te mény szám sze rűleg 
leg na gyobb ré szét a „Ki váló ma gya rok képe iként” em lege tett egy ség al kotta. 
Az eb ben fel hal mo zott olaj fest mé nyek és met sze tek a múlt és jelen meg hatá-
ro zó sze mé lyi sége inek kép má sait ele vení tet ték fel. Ráday szá mára köz vet len 
min ta ként szol gál ha tott Elias Widemann két, 17. szá zadi réz met sze tes arc-
kép csar no ka, amely a bi roda lom terü letén elsô ként lé pett túl a di nasz tikus 
kép ga lé riák és csa ládi ôsga lé riák gene alo gikus fel épí tésén.23 En nek nyo mán 
Ráday sze mé lyes pan teon jába a be jutás fel té tele a szár mazás mel lett már a 
szel lemi kivá lóság, bá tor ság, a közjó és a kul túra szol gá lata volt. Egy 1770-
es kép jegy zéke a fe je del mek és fô mél tó ság októl elha tá rolt cso portba so rolta 
a nem zeti műve lôdés nagy jait. Az „Eruditi Hungari” elne vezés alá Ráday 
a gon dol kodók, tu dósok, a humán tudo má nyok kép vise lôi (teo lógu sok, jogá-
szok, orvo sok, tör téné szek) vala mint a leg na gyobb szám ban köl tôk arc ké peit 
so rolta.24 Utób biak kö zött mind össze két kor társ ma gyar al kotó sze re pelt, 
amit vél he tôen az ma gya ráz, hogy a lista ké szü lésé nek ide jén még csu pán 
el szórt pél dákat isme rünk hazai írók met sze tes kép mása ira. Ös sze állí tásá-
hoz ké zen fekvô for rás ként szol gált ki ter jedt könyvgyűj temé nye, de emel lett 
konk rét kép mások fel kuta tása érde kében an tik vári usi kap cso la tait is moz-
gósí totta. Kép lis tái és könyv be jegy zései az arc képek tör té neti hite les ségét 
fir tató iko nog rá fiai ér dek lô dés rôl ta nús kod nak. Arc kép csar no kára tá masz-
kodva Ráday köz vet len lakó helyét is új szel lem ben deko rálta, a meg szo kott 
csa ládi ôsga lé riák kép má sait a „Ki váló ma gya rok” met sze tei nyo mán fes tett 
mo nok róm olaj ké pekre cse rélte.25 Ezek bôl dol gozó szo bájá ban egy séges 
„ké pes fa lat” ala kí tott ki. Új szel lemi ségű port réga léri ája köz vet len min tát 
nyúj tott Ka zin czy port ré esz téti kájá nak ki dol gozá sára és saját met sze tes pan-
te on jának ki ala kítá sára.26
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„A nemközönséges ember házi kön tös ben”: 
Ráday Ge deon elsô port réja, 1788

A Ka zin czy által meg ren delt port rét ki tün te tett hely il leti meg a Ráday-iko-
nog ráfi ában, hi szen az a gróf ma is mert egyet len hite les kép mása. Ebbôl 
ítél ve Rá day port rék iránti meg be csü lése saját voná sai meg örö kíté sére nem 
vo nat ko zott. Ezt meg elô zôen csu pán a csa ládi galé ria szá mára ké szült gyer-
mek kori kép más ról tu dunk. Alko tója Mányoki Ádám, aki Rá kóczy feje delem 
révén ke rült kap cso latba a csa lád dal, Ráday Pál lal kül földre ke rü lése után 
is foly tatta leve lezé sét.27 Mikor Mányoki 1723 és 1730 kö zött huza mo sabb 
ide ig Ma gyar or szá gon tar tóz ko dott, több alka lom mal meg láto gatta a csa lá-
dot péceli bir toku kon. Ezek ben az évek ben a csa lád tago kat is meg fes tette, 
de mára csu pán Rá day Pál és fele sége port réja ma radt meg.28 Mivel maga 
Ráday Ge deon nem nyi lat ko zott a fel téte lez he tôen gyer mek korá ban ké szült 
kép másá ról, Ka zin czy el lent mon dásos kije len tése ire va gyunk utalva.29

A ma is mert, 1790-ben az Orpheus mel lék lete ként kö zölt arc kép szü le té sé-
rôl a portré meg ren de lôje és szor gal ma zója, Ka zin czy Fe renc szá mos ada lékot 
kö zölt vis sza emlé kezé sei ben. Anek do ták ban bô vel kedô le írá sai azt sej tetik, 
hogy a kép más ke let ke zési kö rül mé nyeit a kez demé nyezô Ka zin czy iro da-
lom tör téne tileg is je len tôs nek ítélte. Elbe szé lésé nek mind két vál to zata egy 
konk rét, Pécelen tett láto gatá sának apro póján idézi fel a mű ke let kezé sének 
kö rül mé nyeit. Ko rábbi vál to zata „A Rá da yak” cím mel a Fel sô magyarországi 
Mi nerva 1827-es évfo lya má ban lá tott elsô ízben nap vi lá got, majd 1883-ban 
Abafi Lajos „Ma gyar Pantheon” cím mel Ka zin czy kor társi pá lya ké peit ös sze-
gyűjtô kö teté ben je lent meg újra.30 Az évti ze dek kel ko ráb ban tör tén tek 
fel idé zé sére vél he tôen az adott al kal mat, hogy Ka zin czy 1827–1828 fo lya-
mán vis sza emlé kezé sei nek újabb vál toza tához lá tott hozzá. A Tudo má nyos 
Gyűj te mény 1828-as évfo lya má ban „Pá lyám emlé ke zete” cím mel meg je lent 
me mo ár el térô meg fo gal ma zás ban ugyan, de a ta lál kozás ha son ló epi zód jait 
ele vení tett fel.31   

Ka zin czy már 1788 júli usá nak ele jén je lezte Rá day nak, hogy au gusz tus-
ban ter vez egy péceli lá toga tást. A hírt a báró igen nagy öröm mel fo gadta: 
„… ígé retit az úrnak nem csak külö nös öröm mel vet tem, hanem egy szer-
smind ki is kérem ma gam nak, hogy az Úr nálam nem csak egy hetet mu latni, 
ha nem még azt meg is tol dani ne sajnállja” – szor gal mazta a ta lál kozót 
vá lasz le ve lében.32 Ka zin czy végül au gusz tus 7-én két ba rátja kísé reté ben 
ér ke zett Pécelre, Vályi And rás, kas sai pro fes szor mel lett Thomas Klimess, 
bé csi fes tôt mu tatva be a házi gaz dának. Utóbbi sze mélye azt iga zolja, hogy 
Ka zin czy már eleve a port réké szí tés elha táro zásá val érke zett Pécelre, mivel 
a fes tôt bizo nyo san nem Ráday invi tálta magá hoz. A há zi gazda meg örö kí té-
se való ságos ös sze eskü vést igé nyelte hi szen Rá day ról köz tu dott volt, hogy 
ódz ko dott a „portretí roz ta tás tól”. Ka zin czy memo ár ja iban a port ré váz lat 
el ké szü lésé nek for dula tok ban gaz dag fo lya matát el szánt, ám jó szán dékú 
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kons pirá ció ered mé nye ként írta le. Már elsô be szél geté sük al kal mával Ka zin-
czy arra buz dí totta a fes tôt, hogy „fog jon ülést az asz tal nál, hogy az öreg 
arc vo ná sait meg kap hassa” és „a mun kát ké szít gesse ti tok ban”.33 Ám mi vel 
így se hogy sem sike rült a rajz, fel báto rodva nyíl tan arra kérte ba rát ját, hogy 
üljön a fes tônek, de Ráday kez det ben til tako zott, mond ván: „Ha a sze gény 
fele ségem élne, igen is; úgy vé gez tünk, hogy öreg esz ten de ink ben is le fes tet-
jük ma gun kat, de ô nem és, így hadd ma rad jon.”34 

Miu tán mégis rá bír ták a bárót az ülésre, újabb vita kere ke dett arról, 
mi lyen öltö zet ben is örö kítse meg ôt a raj zoló. Ka zin czy emlé kei sze rint 
Rá day a ba ráti biza lom jele ként ott honi, ké nyel mes vise let ben fo gadta ven-
dé geit. Érke zésük ide jén ven dég látó jukat a föld szinti könyvtár szo bában 
ta lál ták: „Tér dig érô fe kete men tében üle itt; öz vegy sége olta a ré gibb szo-
kás sze rint nem visele szí nes ruhát; fe jén pa mut ból szôtt fejér háló süveg, 
s annak fe lette fe kete kordoványból egy má sik, mint a de relye, árnyékló 
nél kül. Kopo nyája, me lyet asz tal elôtti és asz tal utáni imád ság kor min den kor 
felmezteleníte, oly ha jat lan volt, mint a te nyere.”35 Tar feje elta ka rása vé gett 
vi selt paró káját má sutt is meg emlí tette: „Nö vése köz ben ál lott a ma gas és 
ala csony kö zött; teste vé kony, hajai va laha szög szí nűek, mert ko pasz sága 
miatt paró kát visele; sze mei ké kek; színe igen tiszta; arca el lepve nagy sűrű, 
apró redô i vel.”36 Miu tán hos szas rábe szé lés után sike rült ven dég látó jukat 
rá bír niuk a mo dell ülésre, újabb aka dály adó dott: „De mi ként fesse a festô? 
Pa róká val-e vagy házisapkájában?”. A kon ven cio nális rep re zen táció és a ben-
sôsé ges sze mé lyes ség sze repe közt tusa kodó Ráday di lem máját végül ba rá tai 
ol dot ták fel, akik egy ér tel műen az inti mebb és ter mé sze te sebb házi vi se let 
mel lett sza vaz tak.37 Miu tán Ka zin czy le csil lapí totta a „hol háló sip ká já ért, 
hol paró káért nyúló öre get”, kéré sére a raj zolás alatt fel olva sott ne ki Kind-
leben paj zán tör téne tei bôl.

Ami kez det ben hir telen öt let bôl fa kadt, az idô vel tuda to san fel vál lalt dön-
téssé érle lô dött: Ka zin czy a két évvel ké sôbbi réz met sze ten is meg tar totta 
Ráday házisapkáját, ahogy élete végén meg fo gal ma zott vis sza emlé kezé sei-
ben is rész lete sen ki tért a szo kat lan fej fe dôre. Vá lasz tása össz hang ban volt 
az zal a hang nem mel, amellyel sza vak ban is meg idézte mes terét. A Pá lyám 
em lé ke ze tében elôre je lezte, hogy azok nak írta e so ro kat, akik „a nemközönsé-
ges em bert házi kön tös ében is látni óhajták”. Írott port réi ban hét köz napi, 
em be ri voná sok fel vil lan tásá val igye ke zett köze lebb hozni olva sói hoz a báró 
sze mé lyét. Anek doták sorá val jel le mezte lob bané kony ka rak terét, mely 
nem rit kán tá nyér tö rés hez veze tett, fel vá zolta „gyermeki víg kedé lyét”, a fiá-
ért ag gó dó és rá büszke apát, cse léd jével a sze gé nyek érde kében per le kedô 
fô urat, aki fe ledi ha rag ját, amint meg pil lantja Ka zin czyt és fel ol vas hatja 
ne ki fele sége emlé kére írott ver sét.38

A fesz te len séget és sze mé lyes séget tük rözô házi öltö zet a fel vilá goso dás 
arc kép fes té sze tének azon új elve ihez kötô dött, ame lyek az ábrá zolt indi-
vi duu mát fö léje he lyez ték a merev tár sa dalmi sze re pek nek, bete kin tést 
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en ged ve ezzel a nyil vá nos ság szá mára a szel lemi kivá lósá gok ma gán szfé-
rá jába. A mo dern arc kép le zser test tar tás ban, hét köz napi öltö zet ben saját 
ott ho nuk ban he verô mo dell jei már-már pro voka tív módon he lyez ked tek 
szem be a ran got és osz tályt rep re zen táló port ré fes té szeti kon ven ciók kal. 
A kép zômű vé szeti ügyekben tuda tosan tájé ko zódó Ka zin czy épp úgy mint a 
csá szár vá ros ból érke zett Klimess jól is mer hette az új portré ide vágó pél dáit, 
de még Ráday port ré gyűj temé nyé ben is bô ség gel akad tak olyan alko tások, 
amely nek mo dell jei e „póz talan pózt” öl töt ték ma gukra. Vá lasz tásuk ter-
mé szet sze rűleg fô ként a ma ga sabb ran gúak és a tár sa dalmi kon ven ciók tól 
füg get le nebb művé szek, tudó sok köré ben volt jel lemzô. Mi kor 1796-ban 
Bat sá nyi János met sze tet akart kész tet tetni Báróczy Sán dor ról az ala csony 
szár ma zású Ba tsá nyi ne mesi uni for mis ban, pár duc bôr ben sze rette volna 
látni ba rát ját, míg az elô kelô szár ma zású Báróczy in kább negligé-ben ült 
mo dellt.39 A fel vilá go sult tudós leg is mer tebb rep re zen tá ciói közé tar to zott 
Winckelmann Anton von Maron által fes tett kép mása, ame lyen az író fején 
tur bán nal, a kü lönc ség hatá rát sú roló fesz te len ség gel mu tat ko zott (1768, 
Weimar, Schlossmuseum).40 A tár sa dalmi kon ven ciók tól füg get len sze rep fel-
muta tása külö nösen a mű vész arc képek köré ben fi gyel hetô meg: Ale xan der 
Pope, angol költô háló kön tös ben, gon dol kodó gesz tus sal pó zolt Gottfried 
Knel ler nek (1722, lap pang), Chardin ön arc képén egzo tikus tur bánt csa vart 
fe jé re (1775, Louvre), Jan Kupeczky Karl Bruni fes tôba rát ját pedig szin tén 
házi ka bát ban örö kí tette meg az utó kor szá mára (1709, Prága, Narodni 
Mu seum).41 Kupeczky ha sonló gesz tus sal lé pett kö zön ség elé braunschweigi 
és buda pesti ön arc ké pein.42 Az utóbbi lap pangó pár da rabja 1902-ben a 
Brunswick-gyűj te mény árve résén ke rült elô, amely tud vale vôleg több da rab-
ját is meg ôrizte a Ráday-csa lád rész ben elár vere zett fest mény gyűj temé nyé-
nek.43 Ettôl füg get lenül Jan Kupeczky port réi met sze tek nyo mán is is mer tek 
le het tek Ráday és bará tai szá mára, hi szen a báró port ré gyűj temé nye szá mos 
kép mást ôr zött tôle vagy a csa lád hoz közel álló Mányoki Ádám tól.44 

A kul tusz apos tola: Ka zin czy Fe renc

„A ké sôbbi idôk nyug tala nul fog nak kap kodni min den hír után Ráday felôl, 
ki volt maga, ki atyja, kik eleji, több ször el mon dot tam, s még elfo gom” – vál-
lalta fel tuda tosan Ka zin czy a kró nikás-élet rajz író sze repét vis sza emlé kezé-
sei ben.45 A báró élet útjá nak jel lem zését, mun kás ságá nak mél tatá sát való ban 
nagy részt Ka zin czynak kö szön heti az utó kor, aki nek kul tusz te remtô len düle-
tét „szellemi aty jává” foga dott mes tere iránt ér zett tisz te lete táp lálta.46 A 
két író kö zött levô 46 évnyi, két nem ze dék nyi kor kü lönb ség mes ter–ta nít-
ványi vi szonyt te rem tett kö zöt tük, Ka zin czy egy új nem zedék esz mé nyei vel 
és tuda tos ságá val lé pett az iro dalom po rond jára, ahogy hó doló port réja is 
magá ban hor dozta a szem lé let vál tás tuda tos ságát. Ket tejük mun ka kap cso-
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lata idô vel mély és köl csö nösen ki egyenlí tett ba rát sággá érett. Kö zös ségü ket 
rokon habi tusuk ala pozta meg, lé vén befo lyá sukat egyi kük sem téte les iro dal-
mi műkö dé sük nek, hanem a hát tér bôl gene ráló, kata li záló iro da lom szer vezô 
ké pes sé gük nek kö szön hette. 

Ka zin czy a báró kul tikus tisz tele tének el szánt apos tola ként mági kus 
erejű kultúrhéroszként és álta lános em beri nagy ság ként vá zolta fel mes tere 
képét. Ôt benne „nem csak a hí res ember, kül földi és hazai köl té szet ben jár-
tas és fej lett íz lésű aesthetikus, nem csak a rop pant olva sott ságú mű ked velô, 
a for dító, a le ve lezô, a for ma liz mus nagy híve […]  hanem az ember finom és 
gyön géd mo dora, a férj pél da sze rű sége, az atya ke gyes sége, a jó barát hű sége, 
s az alattvalók nemesszívű ura is„ von zotta.47 Elkö tele zett kul tusz épí tô ként 
Ka zin czy a hét köz napi élet sze re pek ben is morá lis min ta kép ként mu tatta be 
ôt: „A leg szen tebb férj volt, a leg ke gye sebb atya és a leg hűsé ge sebb barát.”48 
Mikor Ráday egy alka lom mal szol gáló jával pö rölt, mert az el kül dött a ház tól 
egy se gély kérô em bert, Ka zin czy úgy állt elôtte „mint egy apos tol” elôtt.”49 
Az iro dalmi és em beri pél dakép jogán kí vánta Ka zin czy, hogy élet raj zának 
maj dani ki adá sakor a péceli kas tély képe ke rül jön a cím lapra.50

Vis sza emlé kezé sei sze rint elsô ízben 1772-ben, még pa taki diák ként ta lál-
ko zott Rá day val, majd három évvel ké sôbb újra, immár Pécelen. Hos szab ban 
csak Pestre ke rü lése után, 1782–1783-ban él vez hette az ekkor már het ven 
esz ten dôs, nagy tu dású fôúr tár sasá gát. Ka zin czy ekkor még kény szerű jog-
gya kor noki hiva tal mel lett igye ke zett iro dalmi ambí cióit meg ala poz ni. A 
zárt fôúri ma gán könyvtárak vilá gában nagy öröm mel töl tötte el a báró irán-
ta mu ta tott bi zalma és az ál tala nyúj tott lehe tô ség, hogy pesti könyv tárát 
sza b adon hasz nál hatja. A báró túllépve ven dég látói sze rep körén, kez det tôl 
fog va ta pasz talt taní tó mes ter mód jára egyengette az ifjú te het ség pá lyá ját: 
„Rá day megengedé, hogy a reg gel órájit nála tölt sem, s együtt ol vas ga tánk 
[…] meg is mer te tett köny vei vel, dol gozá sai val.”51 Ka zin czy hálateljes gon dos-
ko dás sal vi szo nozta nesz tora fi gyel mes ségét, elsô komo lyabb iro dalmi művét, 
Gessner idilliumainak for dítá sát elsô ként Rá day nak küldte meg 1785-ben. A 
kül de mény hez csa tolt leve lébôl a tu dós iro dal már iránti fiúi tisz te let és a 
ba ráti párt fogó iránti fel tét len biza lom su gár zott: „Nagyságo don kívül nem 
esmerek sen kit, aki kí ván ságo mat tel je sít hetné vala mint más rész rôl nincs 
senki, a kinek in kább kí ván nám hal lani ja val lását.”52 Mikor a szi gorú bírá-
ló ként is mert Ráday di csérô sza vait kéz hez kapta, gyer meki öröm mel telt 
hálá val vi szo nozta azo kat: „Íme, annak a keze tészi hom lo komra a rep kény 
ko szo rút, a ki tôl ezt egye dül óhaj tot tam el nyerni, s már most fé lénk ség nél-
kül, sôt erôs bizo da lom mal jele nek meg Hazám elôtt, mert Nagy sá god nak 
ja vas latá val bírok, e pedig igazi érdem.”53

Az Orpheusban kö zölt arc kép kifi no mult módon kap csolta ös sze a ma gán-
élet és köz élet szfé ráit, a sze mé lyes kö szö net és köz ér dekű hódo lat gesz tu sait. 
Ez a ket tôs ség ott tük rözô dött a tün te tôen indi vidu ális port rét öve zô álta-
lános emb lé mák ban épp úgy, mint a portré kôbe vé sett fel ira tában: „AMICO 
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MUSARUM et suo Franc de Ka zin czy.” A de diká ció a ba rát ság ös szegzô fo gal-
mára fűzte a port rét, Rá dayt a mú zsák és a meg ren delô Ka zin czy ba rát jának 
titu lálva. A szen ti men ta liz mus évti zede iben a ma gán szféra fel ma gasz talá-
sának, a tom boló érze lem kul tusz nak az iro da lom ban és a kép zô mű vé szet ben 
egy aránt ter mé keny je len sége volt a ba rát ság kul tusz.54 Ka zin czy iro dalmi 
köré ben a ba ráti kap cso latot meg pe csé telô gesz tus ként volt jelen az arc ké pek 
köl csö nös ado má nyo zásá nak gya kor lata. „Jó dol got teszen ki ezt nem halo-
gatja, hogy képe bará tinak meg ma rad jon, ha a halál ki kapná közülönk”.55 E 
gon dolat je gyé ben küldte szét bará tai nak saját arc mását és sür gette vi szon-
zásu kat: „Ne kem bará taim nem ad hat nak semmi ked ve seb bet, mintha ké pei-
ket adják.”56 Az arc ké pek cse réje egy fajta ba rát sági szer zô dés ként pe csé telte 
meg a két fél vi szo nyát. Mikor Hor váth Ádám meg kapta Ka zin czy port réját, 
azt java solta, le gyen ez a ba rát ság ün nepe.57 Vi rág Bene dek kel való ta lál kozá-
suk kor egy fát je löl tek meg ottjártuk emlé kére.58 Cserey Far kas pedig e sza-
vak kísé reté ben vé seti gyű rű jébe Ka zin czy képét: „Bal kezem mu tató ujján 
fo gom azt gyű rűbe vi selni – szí vem részin – meljbe hol tig lako zol úgy is.”59 
A ba rát sá gok nak Eu rópa-szerte ál lí tott házi szen té lyek (Freundschaftempel) 
min tá jára Ka zin czy köre is „ba rát ság szen té lye ket” emelt ott honá ban, ame-
lye ket római min tára „larariumokként” em le get tek. E ba rát ság képek a 
leg bel sô ma gán szféra kö rébe emel ték az iro dalom ügyét. Ka zin czy 1805-ben 
már szé pen gya ra podó ba ráti arc kép gyűj temé nyé rôl szá mol be: „Larariumom 
fa lán függ már Vi rágé, Báróczyé, Né methé, Uza Pálé és Szentmar jai Fe rencé 
s Ver segié.”60 E gya ra podó szen tély egyik ko rai „ereklyéje” le he tett Ráday 
Ge deon vöröskrétával meg raj zolt arc mása, ame lyet Ka zin czy a ka lan dos 
pé ce li lá toga tás után magá nál tar tott: „A Nagy sá god képe szo bámat éke síti. 
Ba tsá nyi azt mondja, hogy igen szerentsésen van ta lálva Nagy sád, s Szabó 
örül lát hatá sán.”61 A kép mást így hát egy fajta tró fea ként muto gatta Ka zin czy 
ba ráti köré ben, amely két ség tele nül bizo nyí totta mes tere iránta ér zett nagy-
rabe csü lését és mági kus ta liz mán ként egyen gette tu laj do nosa sor sát. 

Ka zin czy péceli lá toga tása tehát egy immár több éve tartó ba rát ságot 
erô sí tett meg. „Hosszab ban s így meg nem hábo rítva, mint ekkor, Rá day val 
én soha nem vol tam” – idézte fel ké sôbb Ka zin czy a péceli na pokat.62 Mind-
ezek fé nyé ben vilá gossá válik, hogy az itt ké szült rajz nyil vános köz lése 
nem csu pán a hazai iro dalmi élet hódo latát, ha nem sze mé lyes gesz tus ként 
a ta nít ványi hálát is kife jezte, to vábbá a sze mé lyes ba ráti köte léket is meg-
erô sí tette. Ka zin czy arc kép meg ren delé sei vel ösz tönö sen is egy még nem 
lé tezô ma gyar iro dalmi arc kép csar nok épí tésén fára do zott, a jö vôben emelt 
pan teon kul tusz tár gyait gya ra pítva.63 Olyan iro dalmi kul tikus tár gyak kal, 
szer tar tá sok kal gaz dagí totta saját korát, amelynek kore ográ fiája sze rint 
két nem ze dék kel ké sôbb ôt magát is ünne pel ték. Ka zin czy Ráday halá lára 
írt ver sé ben a ma gyar iro dalom Móze se ként aposztro fálta mes terét, azt a 
bib likus címet ado má nyozva neki, amel lyel fél év szá zad múl tán, 1859-ben 
ma gát Ka zin czyt il lette majd a nem zeti hódo lat.64 
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Ka zin czy port ré esz téti kája

Ka zin czy Ráday Gede onról ké szült port réval és annak met szet vál toza tá val 
elé ge dett volt, mert úgy vélte azon a „szent öreg nek vidám, sze líd, más meg 
más ideák által el-elka pott lelke, gyer meki ár tat lan sága egé szen el van ta lál-
va.”65 A „ta láló portré” elvá rásai sze rint tehát töb bet ta kart, mint a külsô 
vo ná sok tük rözé sét, a fel vilá goso dás új szerű lé lek tani ér dek lô dé se je gyé-
ben jel lem képet nyúj tott, azaz a pszi ché fizi oló giai le nyo matát.66 La va ter 
fizi ognó miai kuta tásai nyo mán Ka zin czy is val lotta, hogy „az arcz magán 
hordja amit az em ber rôl mond hatni”67 Míg a sze mé lyi ség fel muta tása az új 
port ré esz té tika egy ér telmű elvá rása volt, ennek gya kor lati meg való sí tása 
már kér dések sorát ve tette fel. Ka zin czy e prob léma kap csán foly ta tott rend-
szer telen el mél kedé sei során mind ezt a ha son lóság és szép ség, ideál és reál 
kér dés köré vel köze lí tette meg. 

Az indi vidu ali tást tük rözô egyedi és az el vont fo gal mit ös szegzô esz ményi 
ará nyait egy arc képen Ka zin czy néze tei sze rint a kép más funk ciója és az 
áb rá zolt sze mélye egy aránt befo lyá sol ták. Meg lá tása sze rint a re aliz mus 
ha sonló célt szol gál egy portré ese tében mint a nagy em ber rôl mon dott anek-
doták, ame lyek bár apró ságok, de „mé lyeb ben hagy nak látni az elôt tünk 
már nem lévôk characterébe.”68 Ha az nem öncél, ha nem a jel lem ábrá zolás 
elmé lyí tését szol gálja, úgy elfo gad ható, mi több szük séges esz köz. A Rá day-
arc kép a sze mé lyes je gye ket a jel lem kép szol gála tába állí totta, mu tatja a 
mo dell „fo gat lan ságát is, de mo solygó gyer meki sze mei ben magát el áruló 
gyer meki naivetéjét is.”69 Ben sôsé ges inti mitá sát az is indo kolja, hogy ere deti-
leg ma gán célra ké szült. Míg az idea li záló arc kép „az ide ge nek nek tet szik, ez 
ba rát nak, fele ség nek, gyer mek nek.”70 

Ez a rea liz mus azon ban jóté kony célú „ránctalanításoktól” sem men tes. 
Ka zin czy úgy vélte, a fes tônek meg kell ta lál nia a kö zép utat a ha son lóság 
és az „ide álo zás” kö zött. Orczy Lô rinc arc képe kap csán azt val lotta, hogy 
az „ap ró voná sok” nem fel tét lenül árta nak a „kép mél tósá gának”, hi szen 
az áb rá zolás „interessét” ép ezek adják meg, de a fes tôt óvta az „el len kezô 
vég szél tôl”, va gyis attól, hogy rész le tek kel „a képet bô veb ben ne hintse el 
mint illik”, kü lön ben az „a nagy ember a kit köz tisz te let nek akart ki tenni, 
olyanná lészen mint egy mikö zü lünk, s azt fog ják kér dez hetni, hogy az ily 
min den napos ábrá zatot mi szük ség volt fes teni.”71 Mivel tehát a nyil vá nos-
ság nak szánt arc kép funk ciója el sôd lege sen az esz mény te rem tés és er kölcs-
ne me sítés, az ilyen célra szánt arc kép stí lusát sem hatá roz hat ják meg a 
rea liz mus pil la nat nyi eset le ges ségei. Élete végén némi en ged ményt tett 
e té ren, a tör té neti hűsé get fö lébe he lyezve az ide álte rem tés vá gyá nak. A 
Po no ri Tewrewk Jó zsef ki adá sában meg je lent, Lütgendorf Fer di nánd met sze-
tei vel il lusztrált Ma gyar Pantheon arc képe irôl szólva di csérte a raj zoló azon 
igye keze tét, hogy „nem azon töre ke dett, hogy a fe jek ideá lo zása által több 
ne mes séget s ked ves séget adjon, a mit elsô rendű művé szek min dig tesz nek; 
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ha nem hogy ezen hisztoriai te kin tet ben neve zetes arco kat a sze rint ad hassa, 
a ho gyan ôket a tü kör kapja fel.”72  

Ka zin czyt azon ban a sze mé lyes hódo lat mel lett az em lék állí tás szán déka 
is vezé relte, kép ze let beli pan teon jában a port rék olyan meg szen telt erek-
lyék, ame lyek az arra érde mesek kul tikus tisz tele tének tár gyai. Neves sze-
mé lyi sé gek ese tében az arc kép egy szer smind egy esz me rend szer hor do zója 
is, az efe mer voná sokat je len tés sel töl tik meg tet tei, érde mei, így a kép más 
mint „hí vójel” ele ve níti fel a hozzá kö tôdô morá lis érté keket. „Egy nagy szí-
vű és Ha zája Bol dogí tásá ért nemes el szá nású áldo zatot tett férj fiú nak ké pe 
szí vem leg bel sôbb ré sze ire hat és nemes ré szei met buzdíttya fel ben nem” 
– fo gal mazta meg Cserey Far kas Ka zin czynak írott egyik leve lé ben.73 Má sutt 
Sallustiura hi vat kozva ugyanô a nagy embe rek képé rôl meg je gyezte „hogy 
azok nak meg lá tása vir tus sze rete tit lob bant a szí vek ben”.74 

Az arc kép min de nek elôtt az egyéni és kö zös ségi hála kife jezé sének nemes 
esz köze volt Ka zin czy szá mára, anya gától füg get lenül monu men tum, azaz 
a kol lek tív emlé kezet hor do zója. „Így ad nánk bizo nyos ságot, hogy a nem zet 
azok iránt, akik mago kat érdem által meg di csô ítvén, ô reá is fényt von tak, 
nem hálá dat lan.” – írta a Cso konai-em lékmű kap csán.75 A tisz telet ki fe je zése 
mel lett azon ban a portré az utó kor nak szóló üze net is, és mint ilyen tör té-
nel mi em lék jel, hi szen „a múlt kor nagy jait külsôjökben is, s öltözetökben, 
módjokban s an nak szo kásit… is merni nem kis öröm.”76 A portré te hát esély 
a hal ha tat lan ságra, mert ál tala az ábrá zol tak „kö ze lebbi isme ret ségbe fog-
nak ho zatni a jö ven dôvel”.77 Ugyanezzel ér velt Ka zin czy ba rát jának Virág 
Bene dek nek, mikor arc képe zésre akarta rá bírni: „Kép zeld-el, édes bará tom, 
melly vesz teség vollna az a jók nak, ha ôk Tége det kép ben nem is mer nének. 
Mert a hal ha tat lan ság, melly immár örökre a tied, csak ne vedé, nem nap-
jaidé, s a Jók egy két tized múlva Tége det lelni nem fog nak.”78 Meg gyô zô dése 
sze rint az egyént szel lemi tevé keny sége ugyan ki emel heti  a múlt homá lyá-
ból, de mu landó és szer te foszló egye disé gének meg örö kíté sére csak a mű vé-
szet képes. Prónay Sán dor tól is képét kérte, mert „Le aka rom má sol tatni s 
rézbe met sze tem; ör vend vén, hogy ezál tal egy jó ember képét elso ka sít hatom 
s ôeránta való tisz tele tem nek jelét adha tom.”79 

Ka zin czy tisz tában volt az ál tala vál lalt mis szió je len tôsé gével, ed dig 
el ké szült port réira jogos büsz ke ség gel te kin tett: „Ba rátom, te aki enge met 
is mersz, kép zeled mint ör ven dek én, hogy ennyi jó és nagy ember álta lam 
ho za tik köz tisz te letbe” – írta 1814-ben Döbrenteinek.80 Leg fôbb pár to lója 
és mes tere, Ráday Ge deon arc képe sem ma rad ha tott dol gozó szo bája falán, 
hi szen a portré kul tikus, mo rális ne velô és his tó riai em lék ôrzô hár mas fel-
adat körét csak a nyil vá nos ság po rond jára lépve tölt hette be. Ennek leg fôbb 
esz köze pedig a sok szo rosí tott gra fika volt, amely a leg szé le sebb pub likum 
szá má ra is hoz zá fér he tôvé tette az arra mél tóak arc voná sait.
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Ka zin czy mint port ré meg ren delô

Ka zin czy meg ren delô ként tuda tosan töre ke dett arra, hogy író tár sai kép má-
sait met sze tes for mában sok szo ro sítsa. Az általa meg ren delt arc kép met sze-
tek száma hu szon négy volt, és a két Zrí nyi-port rét le szá mítva vala men nyi 
kor tár sak ról ké szült.81 Közü lük csu pán öt kép más nem je lent meg Ka zin czy 
éle té ben könyvil lusztráci óként.82 Az idôben leg ko rábbi arc kép met sze tek 
meg ren de lé sei saját fo lyó ira tához, az Orpheushoz kö tôd nek. Az 1790-ben 
meg je lent elsô kö tet hez Pálffy Kár oly port réját mel lé kelte, aki a vál lal kozás 
párt fo gó ja ként ka pott ott he lyet. A ké pet ere deti leg Bauer fest ménye után 
Mark Quirin met szette Kovachich Már ton György Merkur von Ungarn című 
fo lyó irata szá mára, és az elô ször ott, 1786-ban je lent meg.83 Ezt kö vette 
Rá day Ge deon, szin tén Mark Quirin ál tal met szett arc képe. Ka zin czy 
port ré meg ren de lé sei nek kö vet kezô da rabja Te leki Jó zsef arc képe volt, ame-
lyet 1791-ben Kreutzinger fest ménye nyo mán met szett rézbe Adam. Ez a 
port ré met szet azon ban csak 1816-ban, Ka zin czy ös sze gyűj tött írá sai nak 
8. köte tében ke rült nyil vá nos ság elé.84 A kö vet kezô évben Kóré Zsig mond 
fest mé nye nyo mán Mansfeld ké szí tett réz met sze tet Pálóczy Hor váth Ádám 
port réjá ról. Az 1790-es évek ben ké szült arc képek stí lusa ba rok kos voná sokat 
mu tat, emblematikus keretelésük ha sonló mint Barkóczy érsek Ka zin czy 
ös sze gyűj tött írá sai nak 3. köte tében meg je lent, szin tén Mansfeld által met-
szett port réja.

Ka zin czy 1794-es le tar tóz ta tása és hatévi ra bos kodá sát köve tôen ismét 
portré-meg ren delé seket tett, de már az új, puri tá nabb, pon tozó mo dorú, 
csak fel irat okkal dí szí tett arc kép stí lust ré sze sí tette elônyben. Elô ször 1802-
ben Somssich Lázár arc képe ké szült el a ma gyar szü le tésű Czetter Sá muel 
vé sô je nyo mán. A kö vet kezô évben Virág Bene dek és Viczay Jó zsef port réi 
Neidl és szin tén Czetter mun kái ként. Ezek – ta lán Ka zin czy rossz anyagi 
hely ze te miatt – nem ke rül tek be a ter ve zett köte tekbe. 1804-ben Wes selé nyi 
Mik lós nak írt leve lében Ka zin czy mun kái nak ötköte tes ki adá sában még öt 
„ponktírozott mun kájú képet” ter ve zett Ürményi Jó zsef, Báróczy Sán dor, 
Vay Mik lós és Prónay László port réjá val, de közü lük csak Báróczy Sán dor 
arc képe való sult meg.85 1806-ben met szette rézbe Neidl-lel apósa, Tö rök 
La jos port réját, Thomas Klimess fest ménye nyo mán. Ez az arc kép szin tén 
nem ke rült nyil vá nos ság elé. Eb ben az évben Cserey Far kas nak szóló leve-
lé ben újsá golta, hogy szin tén Neidl köz remű ködé sével elké szült Wes selé nyi 
Mik lós báró arc képe is. Ez a portré csak két év múl tán, a For dí tott egy veleg 
elsô köte tében lá tott nap vilá got. „Bi zony nekem nagy meg nyug tatá somra 
válik azt mond hatni, hogy a kép jó elké szü lé sét az én sok gond jaim nak lehet 
kö szönni, mert vala mit tsak tud tam, mind elkö vet tem, hogy annak a nagy 
em ber nek a képe hozzá ille tôleg ké szül jön el, s ér zet tem melly szerentse, 
hogy nekem ju tott az, hogy a Wes selé nyi képét kiad has sam” – írta Csereynek 
e munka kap csán.86 Ugyanitt büsz kén so rolta fel eddig közre bocsátott arc-
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ké peit. A lis tából kide rül, hogy nagy báty jának, Ka zin czy And rás nak szin tén 
csak 1808-ban meg je lent, Blaschke által met szett arc képe, már ekkor, 1806-
ban ké szen állt. Ka zin czy elsô, arc ké pek kel dí szí tett, saját ki adású köny vei, 
a Ma gyar régi ségek és rit kasá gok vala mint a For dí tott egy veleg elsô kö tete 
1808-ban lát tak nap vilá got. 

Az ezt kö vetô évek ben mind in kább sür gette mun kái nak és for dítá sai nak 
meg jele nését. Le vele iben gyak ran szólt az azo kat éke sítô, ter ve zett kép má-
s okról, de az ábrá zol tak ki léte és meg jele nésük sor rendje ek kor még kép lé-
keny volt. 1812-ben Helmeczy Mik lós nak – aki fô segí tôje volt könyv ki adá sai-
ban – fel so rolta, hogy a For dí tott egy veleg hat köte tébe mely kor tár sak arc-
ké peit látná szí vesen; a már meg je lent elsô kötet után sor rend ben: Báróczy, 
Révai, Pászthory, Orczy, Dessewffy Jó zsef vagy Vay Mik lós port réjá ról szólt.87 
Dessewffy és Vay kivé telé vel a többi kép más rövi desen el is ké szült. 1813-ban 
szin tén Helmeczyhez írott leve lében ismét sorra vette a most már ti zen két 
kö tetre ter ve zett ös sze gyűj tött írá sai nak arc kép mel lék le teit.88 1813-ban Day-
ka Gábor ver ses kö tet éhez Ka zin czy rajza nyo mán Gerstner ké szí tett met-
sze tet.89 „Kedvelljék a kel lem is ten nôi áldo zato mat, me lyet nekik papjoknak 
sír ján nyúj tok, s em léke zetét tart sák fenn örök ifjú ságá ban” – írta Ka zin czy 
ba rátja posz tu musz vers gyűj te mény ének beve zetô jében.90 Ugyanebben az 
év ben ke rül tek ki adásra Ber zse nyi Dá niel ver sei a költô Blaschke által met-
szett pon tozó mo dorú port réjá val. Szin tén 1813-ban adta ki Báróczy Sán dor 
min den mun káit, az elsô kötet cím képén a költô arc képé vel, amely szin tén 
szo bor büsztöt imi tált.91 

Ka zin czy kép zômű vé sze tek iránti el hiva tott ságát jelzi azon művé szek 
nagy száma, aki ket meg ren delé sei révén fog lal koz ta tott. Szá mára a mű 
kva li tá sa lé nye ges szem pont volt, ezért puszta pat rio tiz mus ból nem bí zott 
meg ma gyar alko tókat, ha nem gyak ran anyagi le hetô sége inek hatá rait is 
fe sze get ve a leg jobb bécsi művé sze ket ke reste fel. Tár sait is arra buz dí totta, 
hogy ha szín vona las képet kí ván nak, úgy ne a hazai művé szek kel pró bál koz-
za nak: „Aki nek er szé nye el bírja, azok nak nem a Pes ten s má sutt tar tóz kodó, 
csil logó szí nek kel vakí tani tudó fia tal em ber kék által, ha nem Füger, Campi s 
Kreutzinger ál tal kel lene mago kat fes tetni.”92 Saját arc ké peit nép szerű bécsi 
fes tôk kel, Georg Kiningerrel (1803), Joseph Kreutzingerrel (1808), Johann 
Enderrel (1828) ké szí tette el. De meg ren delé sével támo gatta az ál tala 
Ma gyar or szágra hí vott Stunder Jaka bot (1791) és bará tai nak is aján lotta 
Do náth Já nost (1812).

Thomas Klimess morva szár ma zású, Bécs ben élô festô szin tén Ka zin-
czy hí vá sá ra érke zett ha zánkba: „Kas sára tu laj don költ sé ge men hí vat tam 
volt.”93 Kli mess Ka zin czyról már Bécs ben ké szí tett két port rét.94 Ezek kel 
Ka zin czy an nyira elé ge dett volt, hogy szük sé ges nek tar totta a fes tôt bará tai-
nak is bemu tatni. Kas sán aztán újabb olaj kép és egy kré ta rajz ké szült Ka zin-
czy ról, de meg fes tette Klimess-szel ifjú fele ségét, Török Zsó fiát és apó sát, 
Török La jost is.95 A kas sai idô zés alatt ké szül he tett Baróti Szabó Dávid, az 
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7. Josef Kreutzinger után Jakob Adam: 
Teleki József, 1791

8. Kóré Zsigmond után Johann Georg 
Mansfeld: Pálóczi Horváth Ádám, 1792 

9. Thomas Klimess után Clemens Kohl: 
Baróti Szabó Dávid, Hadi és Más 
Nevezetes Történetek, 1790 

10. Vinzenz Georg Kininger után 
David Weiss: Báróczy Sándor, 1813 
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író és szer kesz tô társ port réja is, mely rôl ké sôbb Kohl ké szí tett met sze tet.96 
1788 au gusz tusá ban együtt uta zott le fes tôjé vel Pécelre, „olly szán dék kal, 
hogy Rá dayt akár akarja, akár nem, le fes tes sem.”97 A hely szí nen Klimess 
csak egy vöröskréta-raj zot ké szí tett, mely a ké sôbbi met szet min tája volt. 
Ezt az eljá rást, azaz a fôbb voná sokat rög zítô váz lat ké szí tését Ka zin czy 
pár tol va aján lotta bará tai fi gyel mébe: „Én azt java sol nám, hogy a ki magát 
vagy ba rát ját fes te teti, a ké pet elô ször papi rosra raj zol tassa, úgy mintha cra-
yo nirozva akarná azt bírni, s akkor fes tesse olajba, ha látja, hogy a pa pi ros ra 
tett kép hi bát lan.”98 

A Rá day-arc kép met sze tése kap csán kerül kap cso latba Ka zin czy Quirin 
Mark kal, a littaui szü le tésű met szô vel, aki a bécsi Aka dé mián Jakob 
Schmutzer ta nít ványa volt. Sze mé lyét talán Kovachich aján lotta Ka zin-
czy nak, aki nek a Merkur von Ungarn szá mára ezt meg elô zôen már több 
port rét is ké szí tett, így a Ka zin czy által Orpheusába is köl csön zött Pálffy-arc-
képet is.99 Quirin má sutt meg je lent port ré met sze tei ha sonló, emb lé mák kal 
keretelt ba rok kos port réha gyo mány hoz iga zod tak, mint a Rá day-arc kép. 
Még sem zár ható ki annak lehe tô sége, hogy a rész letek ki dol gozá sában, végsô 
jó vá ha gyá sában Ka zin czy sze repe volt a döntô. Ka zin czy leve lezé sében több 
uta lás is van arra, hogy fo lya mato san kon zul tált met szôi vel és igé nyelte a 
pró ba nyo matok meg te kin tését.100

Ka zin czyt ere dendô szép érzé kén kívül mecé nási szel leme és íz lés ne velô 
elkö tele zett sége is ins pi rálta mun kái nak tet sze tôs kivi te lére. „Min den ol dal-
ról akar tam segéllni a szép nek érzé sét s reze ket met szet tem, csi nosan nyom-
tat tam” – írta büsz kén.101 Tisz tában volt azzal, hogy meg ren delé sei egy részt 
meg élhe tést biz tosí tanak a mű vé szek nek, más részt a kö zön ség igé nyeit is 
fel éb resztik ha sonló ki adá sokra. „A melly Or szág ban még nem vi rág zik a 
Fes tés és Fara gás, ott elsô köte les ség az, hogy réz met sze tek és olaj fes téses 
Cópiák s Gipsz abguszok ál tal  éb res szük fel az alvó geniet” – fej tette ki Cse-
reynek.102 Má sutt így fo gal mazta meg cél jait: „Ne kem a most emlí tett Kö te-
tek ki adá sával az a célom is vala, hogy nem csak a nyelv, ha nem a mes ter ség 
dol gában is tisz tul has son ízlé sünk.”103 E célra a réz met szet olcsó és sok szo-
ro sít ható tech ni kája bizo nyult a leg al kal ma sabb nak. Álta luk „azt  nyer het-
nénk, hogy a fen tebb szép ség míveinek látá sán, mihez azok nak akik fa lun s 
a nagy vá rosok Biliothecájától távol lak nak, sze ren csé jük nem le het, an nak is 
szok hat nak látá sához.”104 A mű egye di sége és ere deti sége Ka zin czy szá mára 
nem volt kva li tás jelzô, a máso lást az iro dalmi for dí tás hoz ha son lí tot ta, mely 
elsô lépés a még szunnyadó nem zeti sajá tos ságok ki bon ta koz tatá sához. Így 
a rep rodu káló réz met szôk tevé keny ségét is nagyra ér té kelte, hisz te vé keny-
ségük jól il lesz ke dett Ka zin czy művé szet neve lôi prog ram jához. 

Ka zin czy az ál tala írott élet rajz okban több nyire külön be kez dést szen telt 
az il letô kül sejé nek „le fes té sére” és szük sé ges nek tar totta az ál tala is mert 
vagy az ô köz remű ködé sével ké szült arc képe inek meg emlí tését, „mert kínos 
dolog ol vasni és nem tudni, mi lyen nek kell el kép zel nünk azo kat, a kik rôl 
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szó van.”105 Se gít sé gére volt mind ebben saját könyv- és met szet gyűj temé-
nye, amely nek lét reho zásá ban Ráday kol lek ciója is je len tôs sze repet ját szott. 
Met sze tei nek zöme arc kép volt, me lye ket is mert pesti és bécsi könyv- és kép-
ke res ke dôk tôl szer zett be.106 A port rék ábrá zolt jait Ka zin czy nem zeti ségük 
sze rint cso por to sí totta, ki sebb nem zeti pan teo nokat ala kítva ki ily módon.107 
Kü lö nösen nagy súlyt he lye zett kor tár sai arc képe inek gyűj té sére, így ôrizte 
meg szá mos író tár sának kép mását is, ame lyek nek egy ré szét saját kiad vá-
nyai szá mára újra fel hasz nálta.

1790: Orpheus 

Ráday tevé keny sze repet vál lalt a ma gyar nyelvű iro dalmi szak sajtó ki bon-
ta koz tatá sában. Ka zin czyval szo ro sabb mun ka kap cso latba akkor ke rült, 
mi kor be kap cso ló dott az 1787 szep tem beré ben ala kult Kas sai Kör mun-
ká já ba. „Nagyságod kö zön sége sen tisz telt neve Tár sasá gunk nak fényt, és 
kö vet ke zés kép pen elô me ne telt, s a Literaturának te kin tetet és gya rapo dást 
ád” – ös sze gezte Ka zin czy mind azt a nye resé get, amit kö zös ségük szá mára 
a gróf csat lako zása je len tett.108 Jó részt e tár saság tag jai ból ver buvá ló dott a 
Ma gyar Museum szer kesztô- és szerzô gár dája, ame lyet nem sok kal ké sôbb 
Tol dy Fe renc is mint az „elsô aesthetikai fo lyó írá sun kat” üdvö zölte.109 Ráday 
te vé ke nyen részt vett az új lap elô ké szí tésé ben és ki adá sában: az ô vé le mé-
nye dön tött a cím vá lasz tás ban, ô gyôzte meg a kas sai Trattner-nyom dát a 
lap ki adá sáról, ô gon dos ko dott Földi János sze mé lyé ben kor rek tor ról, isme-
ret sé geit moz gó sítva elô fize tô ket to bor zott, befo lyá sát latba vetve pedig a 
lap anyagi tá mo ga tá sára bírta Mol nár Já nost, Szentgyörgyi Ist vánt és Te leki 
Jó zse fet.110 Mi u tán meg in dult a fo lyó irat a Ka zin czy, Baróti Szabó Dávid és 
Ba tsá nyi János al kotta szer kesz tôi tri ász min den lap szám ról ki kérte véle mé-
nyét, Ráday pedig fá rad ha tat lanul javí totta a kéz ira tokat és aján lott újabb 
te het sége ket, ideje más ré szé ben pedig sze mé lye sen el len ôrizte a munka 
me ne tét Trattnernél. Vél he tôen haté kony buzgolkodásának is kö szön hetô, 
hogy a kas sai lap 600–800 fôs elô fize tôi tá bora mes sze túl ha ladta a ha sonló 
ré teg lapok ha zánk ban szo kásos, alig más fél szá zas szá mát.111

Ka zin czy már 1789-ben ki vált a Ma gyar Museum mun ka tár sai kö zül, 
fô ként Ba tsá nyi val való sze mé lyes konf lik tusa miatt. Ta nulva a ko ráb biak-
ból, új lap ját egye dül szer kesz tette, író tár sait csak mun ka társ ként vonta 
be. E dön tésé ben Ráday is tá mo gatta, aki felé Ka zin czy bi zalma to vábbra is 
tö ret len ma radt. Ráday egy fajta belsô ta nács adó ként vol ta képp az Orpheus  
társ  szer kesz tôi fel ada tait látta el, anél kül azon ban, hogy Batsányiékkal meg-
sza kí totta volna kap cso la tait. Az új lap érde kében ugyancsak támogatólag 
lé pett fel, elô fize tôket és mun ka tár sakat to bor zott, sôt véle mé nyét Ka zin czy 
a cím adás ban is ki kérte.112 Mint belsô mun ka társ, Ráday sűrűn pub li kált a 
fo lyó irat ban: itt je len tek meg Os szián- és Ver gi lius-for dítá sai vala mint saját 
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köl te mé nyei. Emel lett Ka zin czy két alka lom mal is rövi debb cik ket kö zölt 
a pé celi kas tély dí szí tésé rôl és gyűj temé nyei rôl.113 Az Orpheus átme netet 
kí vánt al kotni az iro dalmi szak lap Ma gyar Museum és az en cik lopé dikus jel-
le gű Min denes Gyűj te mény kö zött, így iro dalmi és nyel vé szeti köz le mé nyek 
mel lett a fel vilá goso dás filo zófi áját és ter mé szet tudo má nyos gon dola tait 
be mu ta tó írá sok nak is he lyet adott orgá numá ban.114 

Mint hogy az 1788 nya rán Pécelen ké szült vöröskrétarajzra Rá day nem 
tar tott igényt, így az Ka zin czynál ma radt, aki mes tere kép mását éve ken át 
dol gozó szo bájá ban tar totta. Szep tem ber 22-én ugyan ér dek lô dött az ôt meg-
örö kítô bécsi festô neve iránt a báró, de nem azért, mert ked vet ka pott volna 
az arc ké pez te tés hez, csu pán né hány fest ménye kópi áját kí vánta egy hoz záér-
tôvel elkészítetteni.115 A kép más ügyét Ráday ezt köve tôen csak két esz ten-
dôvel ké sôbb emlí tette újra, mikor fel hábo rodva érte sült róla, hogy a raj zot 
Ka zin czy rézbe kí vánja met szetni és az Orpheusban köz re adni. Ba rátja 
szán dé kait annál is in kább sé rel mezte, mi vel egy kor Ka zin czy úgy állí totta 
be, mintha a port réhoz a bé csi festô ra gasz ko dott volna, szót sem ejtve sa ját 
táv lati ter vei rôl: „Az subducált lineákban értem azt a mes ter séges for tél lyal 
végbe vitt le raj zol tatá somat, mintha azt csak a Kép-író kí vánta volna, az 
már most végbe ment Szán dék nak el hall gatá sával” – rótta fel 1790 ápri lisá-
ban kelt le ve lében.116 Ka zin czy Ráday leve léhez fű zött meg jegy zésé ben maga 
is elis merte, hogy a ki erô sza kolt váz latot eleve sok szo rosí tás szán déká val 
ké szí tette: „Volna kedve velem ve sze kedni [Rá day nak], hogy mes ter séges 
for tél lyal reá vet tem, hogy en gedje ma gát Klimesch által raj zol tatni, el hall-
gat ván szán déko mat, hogy a ké pet rézbe fogom met szetni.”117 

Ám Ka zin czy szán dékát Ráday min den til tako zása elle nére is meg való sí-
totta, fö lébe he lyezve a nyil vános tisz te let adás gesz tusát ba rátja sze szé lye-
sen önzô el len állá sának. Mark Quirin met szô bizo nyára a meg ren delô konk-
rét inst ruk ciói nyo mán ala kí totta ki a met szet végsô meg jele nését. A portré 
nyil vá nos ságra szánt vál to zata meg tar totta Klimess raj zának spon tane itást 
su gárzó sze mé lyes ele meit, a báró mo solygó vo ná sait és fesz telen öltö zetét. 
Az indi vi duum köz vet len pil la nat képét azon ban rep re zen tatív tárgyegyüttes-
sel övezte, álta luk emelve ki a ha lan dót a véges élet idô bôl, fel emelve ôt az 
iro dalom idôt len Par nas szu sára. A portré Quirin át ira tában kôbôl fara gott 
dí szes kere tet ka pott, ami az együttest em lék szerű monu men tummá neme-
sí tette. Az emlé kezés aktu sát pedig szim boli kus tár gyak sora segí tette, 
fel idézve mind azon fo gal makat, ame lyek a kép meg ren de lôje sze rint az ábrá-
zolt érde meit jel le mez ték. 

A ba bér ko szo rúval dí szí tett hárfa a tö vénél fekvô pán síp pal Ráday köl tôi 
műkö dé sére és di csô sé gére utal. A kor társ iro dalmi port rékon több nyire a 
lant (gö rög líra) tűnik fel ha sonló je len tés ben, így Gyön gyösi János, Baróti 
Szabó Dávid vagy Born Ignác kép má sain. Ráday ese tében a hú ros hang szer 
egy szerre vo nat kozik a po gány hit világ sze rint Terpszikoré mú zsára és a 
ke resz tény mito lógia nyo mán a zsol tár szerzô Dá vid ki rályra, aki nek kezé ben 
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a hang szer távol tar totta a kí sér tést és segí tette az áhí tatot. Pán hang sze-
rével, a szürinxszel pá ro sítva pedig a mű vé szet apol lói olda lának meg tes tesí-
tôje, szem ben a natu rális pasztorális idillt meg idézô dio nü szo szi erô vel.118 
Mindez át téte lesen Orpheus alak ját is be vonja a kép szim boli ká jába, hi szen 
a le gen dás trák költô és pap műkö dését Apolló és Dio nü szosz ket tôs jegye 
hatá rozta meg. Ka zin czy ma gát is, a kor tár sak pedig Ráday alak ját is e mito-
ló giai sze rep kör rel hatá roz ták meg. Ráday szá mára oly meg hatá rozó volt 
alakja, hogy mito ló giai tör téne tei vel deko rálta péceli kas té lyá nak könyvtár-
szo báját. „Orpheus poéta vólt, ugy de ez tsak poesisre tar tozik. Igen is, de 
az Orpheus ide ája más te kin te tekre is von hat. Illyen az, hogy ô jobb gon dol-
ko zást ter jesz tett-el a hazá jában. Én igyekszem jobb ÍZ LÉST el-ter jesz teni” 
– vo nat koz tatta ma gára ezt az apos toli sze rep kört Ka zin czy, aki sza bad kômű-
ves neve ként is a tra gikus sorsú mito ló giai hôs nevét vá lasz totta.119 

Míg a bal ol dali tárgyegyüttes Rá dayt mint iro dal márt idézi fel, a szem-
közti hár mas tár sa dalmi pozí ció jából is fa kadó mű pár tolói je len tôsé gét 
jel ké pe zi. Az elô tér ben fel tűnô csa ládi címer sze re pel teté sét bizo nyára az 
in do kolta, hogy a bé csi ud vari körök felé elkö tele zett fia köz ben já rás ára 
Rá dayt és csa lád ját II. József bárói rangra emelte, 1790. november 28-án II. 
József grófi rangot adományozott a Rádayaknak, ám a portrémetszet kör-
irata még korábbi címére utalt. A met szet ké szü lésé nek évé ben: „GE DEON 
LIBER BARO A RÁDA.” Bár leve lei sze rint a csa ládfô nem tu laj doní tott 
ak kora je len tôsé get a rang eme lés nek, mint auli kus beál lí tott ságú utódja, a 
kis ne mesi szár ma zású Ka zin czy mégis fon tos nak tar totta ki hang sú lyozni, 
hogy a nem zeti iro dalom műve lésé bôl és pár tolá sából immár egy fôúr is kive-
szi ré szét. A csa ládi címer mö gött elhe lye zett nyi tott könyv és váza Ráday 
könyv- és régi ség gyűj temé nyére utal, utóbbi ál talá nos jel kép ként magá ban 
fog lalja a fest mé nyek, érmek kol lek ció ját és a báró azok hoz kö tôdô mű gyűj-
tôi tevé keny ségét, va la mint tá gabb érte lem ben me cé nási érde meit. 

Mind ezek gaz dag együttese mégis el hall gat egy je len tôs ös sze tevôt, neve-
ze te sen a meg ren delô sze mé lyét, aki nél kül e még oly neve zetes indi vi du um 
sem ré sze sült volna a meg örö kítés nyil vános tisz tes ségé ben. Ka zin czy a 
port ré-tondó alá he lye zett fel irat ban gon dos ko dott saját sze repé nek ki eme-
lésé rôl. Az inscriptio latin manusculáris és minusculáris be tűk kel jele nik 
meg: „AMICO MUSARUM et suo Franc. de Kazincz.” A két féle betű méret 
meg kü lön böz te tett hasz nála tával egy ben ér tel mezi is a szö veget, a ba rát-
ság közös cím szava alá vonva a „mú zsák ba rát ját” és a kép ke let kezé sének 
sze mé lyes hát terét.120 A ba rát ság nemes eré nye más ha sonló kor társ író-
port rékon is er köl csi fel hang gal páro sult, így pél dául Kovachich Már ton 
György Johann Christian Engel által meg ren delt arc kép ének fel ira tán: 
„AMICO RARO PACTORIS CANDORE.” Talán Ka zin czy köz vet len ha tása 
tük rö zô dik abban, ahogy a meg ren delô sze mé lyes je len létét, köz ben járá sát 
hang sú lyozza Kempelen Far kas Born Ig nác nak aján lott port ré met sze tén: 
„IGNATIO A BORN NATURAE AMICO ET SUO.”121 A köz vet len uta lások 
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mel lett az arc képek szü leté sének sze mé lyes elôz mé nye ire leg gyak rab ban 
azon ban csak a de diká ció meg fo gal mazó jának gon dosan fel tün te tett neve 
cé loz: így Orczy Lô rinc port réján Révay, Báróczy arc képén Ba tsá nyi neve.

Ka zin czy köz remű ködé sének kö szön he tôen egy át gon dolt és ös sze tett 
struktú rájú ábrá zolá son kerül elsô ízben a szé le sebb nyil vá nos ság elé Ráday 
Ge deon port réja. Sti láris réte geit te kintve két kor szak hatá rán áll a kép: míg 
a tondóban he lye zett arc kép meg ôrzi az ere deti portré új szerű, a fel vilá goso-
dás port ré esz téti kájá hoz kö tôdô képi ele meit, keretelése a ba rokk tra dici oná-
lis jel ké pek ben gaz dag emel ke dett ségét tük rözi. Ez a ket tôs ség az arc kép egé-
szé nek ér tel me zési irá nyát meg szabja: az anekdotisztikus egye dit álta lános 
reto rikai for mu lák kal ke ret elve, az indi vidu ális külö nöset a köz életi tér ben 
rep re zen tálva. Mindez az ábrá zol tat és a meg ren delôt egy aránt ket tôs sze-
rep ben lát tatja: ré szint ben sôsé ges ba rát ként, ré szint iro da lom szer vezô ini-
ciátorként. Mivel Ka zin czy a nyil vá nos ság szín pad ára viszi ba rátja voná sait, 
fel ké szült ren dezô ként gon dos kodik arról, hogy kép mása minél gaz da gab ban 
tük rözze mo dellje sok ol dalú sze mé lyi ségét a pub likum vizs gá lódó pil lan tása 
elôtt. Össz hang ban a fel vilá goso dás új em ber képé vel, az egyé niség ös sze tett 
tár sa dalmi sze repek kép vise lôje ként jele nik meg a port rén, amely pon tosan 
tük rözi élet korát, tár sa dalmi nemét, szo ciá lis stá tu szát és tevé keny ségi 
kö rét.122 A port ré met szet leg fôbb eré nyei közé tar tozik, hogy az ábrá zol tat 
úgy avatja a kol lek tív kul tusz tár gyává, hogy az  eköz ben meg ôrzi köz vet len 
em beri voná sait. 

1792: Oratio

A sok szo rosí tott gra fika a 18. szá zad végé nek leg haté ko nyabb képi kom muni-
ká ciós esz köze volt, amely ön maga meg több szö rözé sével és to vábbi mul ti-
pliká ciók ger jesz tése révén idô ben és tér ben egy aránt ki ter jesz tette az ábrá-
zolás ható körét. Míg az Orpheus mel lék lete ként Ráday kép mását mind össze 
né hány száz iro da lom barát lát hatta, az ezt kö vetô máso latok a ko ráb binál 
mind szé le sebb körök felé köz vetí tet ték a kép mást. El térô hor dozói egy tôl 
egyig jogot for mál tak arra, hogy a met sze tet sa ját arcu la tuk hoz iga zít sák, 
funk ció juk, kö zön ségük sze rint, saját ko ruk hoz ido mítva rész le teit. Az egyes 
mé di umok épp úgy, mint az egy másra kö vet kezô kor szakok ily módon saját 
olva satu kat vizu ali zál ták az ábrá zolá son, amely a po pulá ris kép áram lás sod-
rában el vesz tette auto nómi áját, és ere deti for mája már pusz tán a tárgy egyik 
le het séges in terp retá ció jává vált. 

A met szet újonnani meg jele né sére Ráday Ge deon 1792-ben bekö vet ke-
zett ha lála adott al kal mat. A je les pesti tör téne lempro fes szor, Koppi Kár oly 
la tin nyelvű em lék be széde Ráday halá lának évé ben, Trattnernél je lent meg 
könyv for májá ban.123 A ki adó mel lé kelte a szö veg hez a Quirin-féle met sze tet, 
de újra fo gal ma zott latin nyelvű fel irat okkal. Ki adó juk a fel ira tokat az ábrá-
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11. Tischler Antal: Báró Orczy 
Lôrinc, Hadi és Más Nevezetes 
Történetek, 1791

12. Stunder János Jakab és Vinzenz 
Georg Kininger után Johann Joachim 
Neidl: Virág Benedek, 1803.

13. Johan Georg Mansfeld metszete: 
Báró Orczy Lôrinc. Kazinczy Minden Munkái, II, 1815. 
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zolás funerális, emlé kezô hiva tásá hoz iga zí totta. Új for májá ban a portré kör-
irata immár befe je zett élet út ként rög zí tette az el hunyt élet évei nek szá mát: 
„SENIOR GE DEON COMES DE RÁDA AET. ANN. LXXIX.” A táb lán az 
elsô arc kép vál tozat sze mé lyes aján lását egy latin nyelvű Seneca-idé zet vál-
totta fel: „Melius latebam procul ab invidae malis remotus – ubi liber animus 
– mihi semper vacabat, studia recolenti mea. Seneca.”124 A ci tátum szán déka 
sze rint ezút tal nem kíván más lenni, mint álta lános er köl csi tanú ság köz vetí-
tôje. Ha sonló morá lis tar talmú idé zetek gya korta kí sér ték a hazai iro dalmi 
port rékat is: Pálffy Kár oly arc képén Taci tus, Kár olyi port réján Hora tius sza-
vait hiva tot tak az ábrá zolt eti kai meg neme síté sére. 

Noha a Koppi-féle újra köz lés a met szet többi alko tó elemét érin tet lenül 
hagy ja, a kiad vány szö vegé nek egye dileg kivi tele zett nyitó- és záró dí szei 
ér de mi módon egé szí tik ki a portré szim boli káját. A kez dôla pon kannelúrá-
zott osz lopon gyöngysor ral átfű zött kantharosz áll, lábá nál fest mén nyel és 
nyi tott könyvvel, kö zöt tük koro nával, az edénybôl fel szálló füst ben hat ágú 
csil lag gal. A zárólapon újabb am fora tűnik fel, füle i rôl tölgyfa lomb omlik alá, 
egyik dí szítô meda lion jában egy faun alakja ve hetô ki, tal pához tá masztva 
szürinx áll. A sok rétű szim boli kát hor dozó tárgyegyüttes ki ala kítá sában 
gya nít ha tóan Ka zin czy műkö dött közre. Az ekkor már Pes ten ta nító Koppi 
Kár oly épp úgy, mint a kö tetet meg je len tetô Trattner Já nos egy aránt szo ros 
sze mé lyes kap cso lat ban áll tak Ka zin czyval, aki nek köz remű kö dése és bele-
egye zése nél kü löz he tet len volt az elsô ízben ál tala ki adott arc kép szö vege-
inek újra met szé séhez. A szö veg közti tárgyegyüttes egy része csu pán rész-
le  te seb ben fej tette ki a met szet művé szeti vo nat ko zású tar tal mait, utalva 
a báró fest mény gyűj temé nyére és meg erô sítve művé sze tének dio nü szo szi 
ar cu latát. 

Új je len tés ré teg ként ér tel mez hetô azon ban a sza bad kômű ves jel kép rend-
szer meg jele nése: a csil lag és az osz lop egy ér tel műen e kör höz kap csol ható, 
míg a ko rona utal hat a bécsi „Ko ro ná zott re mény hez” pá holyra, amelynek 
Ráday hos szú idôn át tagja volt.125 Ka zin czyra, a szel lemi érté kekre ala po-
zott, a tár sa dalmi hasz nos ság el veit szem elôtt tartó, a fel vilá goso dás esz méi-
nek ter jesz tését fel vál laló tár sasá gok szel lemi sége igen nagy ha tás sal volt. 
„Én nekem a kô mű ves ség oly tár saság, a mely egy kis kari kát tsinál a leg-
jobb szívű embe rek bôl” – ös sze gezte a moz galom iránti lel kese dését Aranka 
Györgynek írott leve lében, aki vel sűrűn cse rél tek esz mét a sza bad kômű ves 
témá ról.126 Ka zin czy 1784 janu árjá ban nyert fel vé telt a mis kolci „Eré nyes 
vi lág pol gár hoz” pá holyba.127 Író bará tai arc ké pein gyak ran meg je lent a tit-
kos tár saság jel kép rend szere. Hor váth Ádám Ka zin czy köz remű ködé sével 
ké szült arc képén pél dául egész tár háza fe dez hetô fel ezek nek: kopo nya, 
szög mérô, körzô, föld gömb és kard is utal arra, hogy a költô 1789-tôl pá holy-
tag volt a pesti „Nagyszí vű ség hez” köré ben.128 Born Ignác arc képén is 
meg jele nik a körzô, aki egy po zso nyi pá holy tagja volt, Báróczy kép másán 
pe dig – aki egy ideig Rá day val együtt egy azon bécsi tár saság tagja volt – az 
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asz talra he lye zett kalap utal hova tar to zás ára. Ráday elsô met sze tes arc képe 
ké szü lésé nek ide jén már a budai „Elsô ár tat lan ság hoz” pá holy köré ben tevé-
keny ke dett és bár a pá holy is mert pe csétje nem tar tal maz ilyen jel legű szim-
bólu mot, az arc kép jel kép rend sze rében oly hang sú lyos váza talán bur kol tan 
utal a tár saság elne vezé sére. 

1792: Ma gyar Hír mondó 

Koppi köte tével egy azon évben a Tö rök Deme ter és Kere kes Sá muel által 
szer kesz tett bécsi Ma gyar Hír mondó is arc kép mel lék let tel emlé ke zett Ráday 
Gede onról.129 A szer kesz tôk szin túgy az 1790-es „jól sike rült” arc képet küld-
ték olva sóik nak, de újra met szett ma gyar fel irat okkal. Az Orpheus szűk olva-
sókö zön sége után a bé csi lap or szá gosan is mertté tette Ráday port réját. A 
met szet egy át gon dolt és sike res il lusztrá ciós prog ram ré sze ként ke rült köz-
lésre, hi szen a bé csi fo lyó irat és annak köz vet len elôz ménye, a Hadi és Más 
Neve zetes Tör téne tek elsô ként hono sí totta meg ha zánk ban az Eu rópa-szerte 
mind na gyobb nép sze rű ség nek ör vendô képes sajtó műfa ját.130

Ka zin czy kor társ port rék iránti el köte le zett ségé ben külö nö sen a Kovachich 
Már ton György ál tal szer kesz tett, Pes ten né met nyel ven meg je lenô Merkur 
von Ungarn pél dája ját szott sze repet. Kovachich ugyanis lapja meg indí tásá-
tól kezdve kö vet keze tesen adta közre saját kora jele sei nek arc ké peit. Már 
új ságja elsô szá mában beha ran gozta, hogy a jö vôben eré nyes és tudós fér fiak, 
haza fiak, írók, fel talá lók és tusok kép má sait küldi meg majd olva sói nak.131 
A több nyire bécsi raj zolók és met szôk mun káját di csérô képek kö zött két 
író kép mását kö zölte: Baróti Szabó Dávi dét és Dugo nics And rásét. Elôbbi 
raj zo lója ugyanaz a Thomas Klimess volt, kit nem sok kal ké sôbb Ka zin czy is 
fog lal koz ta tott. Kovachich met szôi közt pedig Mark Quirin neve is fel tűnt, 
aki nek az elsô ízben itt kö zölt Pálffy Kár oly port réját évek kel ké sôbb Ka zin-
czy Orpheusába köl csö nözte. 

Kovachich kez demé nye zé seit Bécs ben a Hadi és Más Neve zetes Tör téne-
tek (és utód lapja, a Ma gyar Hír mondó) tel jesí tette be. Gö rögék külö nösen 
elkö tele zet tek vol tak a ma gyar nyelvű szép iro dalom fel len dí tése iránt, 
fo lyó ira tuk kal egyúttal kö zön sé get és is mert séget is igye kez tek sze rezni a 
ki bon ta kozó hazai iro da lom nak.132 E nép ne velô, a nem zeti nyel vet ter jesztô, 
fel vi lá go sult prog ram ré sze ként kap tak he lyet a bé csi fo lyó irat ban kor társ 
ma gyar írók arc képei. Gö rög és Kere kes Bécs ben kö zeli ba rát ság ban áll tak a 
ma gyar test ôr írók kal, utóbbi bé csi laká sán a kas sai hoz ha sonló iro dalmi tár-
sa ság tar tott rend sze res ös sze jöve tele ket. Ka zin czy mind ket tô jük kel szo ros 
kap cso lat ban állt, Görög Deme ter se gít ségé vel ju tott el a bécsi Artaria műke-
res ke dé sébe.133 A lap fél évente egy köz életi port rét kül dött olva sói nak.134 E 
kép má sok kez det ben olyan fôúri kép mások vol tak, mint Hadik And rás arc-
képe 1789-ben vagy Loudon Ge deon had vezér port réja a rá kö vet kezô évben. 
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Mind kettô met szôje az a Mark Quirin volt, akit ké sôbb Ka zin czy is meg bízá-
sok kal lá tott el. Elsô iro dalmi arc képét a fo lyó irat 1790 elsô fél év éhez mel lé-
kelte: Baróti Szabó Dávid Klimess ál tal fes tett kép mását Gö rögék a Merkur 
von Ungarn 1786-os évfo lya mából köl csö nöz ték. Ismé telt köz lésé nek aktu ali-
tását Baróti ver sei nek új ki adása adta. Az 1791-es esz tendô elsô mel lék lete 
báró Orczy Lô rinc kép mása volt, amely több te kin tet ben is a Ráday-portré 
egyik leg szo ro sabb pár hu zama. A kép mást az író ként és ne mesi párt fogó-
ként egy aránt tisz telt fôúr ha lála al kal mából kö zölte a lap. 

Ráday Ge deon arc képe a fo lyó irat har madik iro dalmi port réja ként, az 
1792-es évfo lyam máso dik felé ben je lent meg. A kép más kí sérô szö vege szűk-
sza vúan emlé ke zett meg az el hunyt ról, akit „egész né pünk ha lott jának” 
ne ve zett.135 E kom men tár nál talá lóbb volt az Orpheus nyo mán kö zölt met-
szett újrafo gal ma zott fel irata, amely Rá day ban a ma gyar iro dalmi nyelv 
ki dol gozá sának egyik úttö rôjét üdvö zölte: „Édesb hang za tok hoz szok tat ván 
fü lün ket, nemes érzé sire olvasztá szivünket.” A de di ká ciók ma gyarra for dí tá-
sa álta lános gya kor lat volt a Ma gyar Hír mon dónál. Or czy Lô rinc kép má sát 
– Rá day hoz ha son lóan – egy nyom ta tás ban meg je lent ha lotti be széd mel-
lék le te nyo mán kö zölte a lap, de szük sé ges nek tar totta, hogy annak latin 
aján lását ma gyar nyelvű gon dola tok kal he lyet te sítse.136 Az új fel ira tot meg fo-
gal ma zó Révai Mik lós az iro dal már, barát és mű pár toló sze mé lyét emelte ki 
aján lásá ban épp úgy, mint a lap ban kö zölt, a báró emlé kére írott köl temé nyé-
ben: „Pártfogó s Író Társ vólt, Nyel vünk ügyé ben, Ér ték kel és tol lal fá radt 
érde mé ben.”137 

A kor társ író port rék köré ben több olyan aján lás is ta lál ható, amely 
ma gyar nyel ven utalt az ábrá zolt szép iro dalmi érde meire. Így Dugo nics 
And rás rövid mél ta tása Vályi And rás tól: „Nyelvünk elô moz dí tója.” Vagy 
a Czet  ter Sá muel met sze té ben 1797-ban ké szült Báróczy Sán dor-arc kép, 
amely nek ajánló so rait író társa, Ba tsá nyi fo gal mazta: „Hí ven szol gálta a 
ha zát! Fennlészen érdem. Míg el nem hagygy a szép sza vát Árpád ditsô 
Ne me.” Ezek kel szem ben az ebben az idô szak ban Ka zin czy meg ren delé sére 
ké szült arc képek latin nyelvű fel ira tot kap tak. Ma gya rul csak ké sôbb, a fog-
sá ga után ki adott, pon tozó mo dorú réz met sze teket fel ira tozta. „A fe lül írás 
azon nyel ven té tes sék, me lyet a leg töb ben érte nek” – dek la rálta már ekkor 
a zemp léni vité zek em lék műve kap csán.138

1815: Ka zin czy Min den mun kája

Ka zin czy ismé tel ten 1815-ben, saját írá sai ötö dik köte tének cím lap ja ként 
kö zölte mes tere arc képét.139 Istrukciói nyo mán a portré bé csi met szôje, 
Jo hann Mansfeld je len tôsen át ala kí totta az is mert 1790-es réz met sze tet: 
szim boli kus tárgyegyüttesét el hagyva csak az ová lis ke retbe he lye zett kép-
más ra kon cent rált. Ka zin czy bör tön éveit köve tôen for dult el a ba rok kos tra-
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14. Thomas Klimess után Mark Quirin: 
Gróf Ráday Gedeon, Oratio, 1792 

15. Thomas Klimess után Mark Quirin: 
Gróf Ráday Gedeon, Magyar Hírmondó, 
1792 

16. Thomas Klimess után Johan Georg 
Mansfeld: Gróf Ráday Gedeon, 
Kazinczy Minden Munkái, V, 1815.

17. Rohn és Grund kônyomdája: 
Ráday Gedeon, Koszorú, 1864
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díci ókat ôrzô port ré stí lus tól. Újabb meg ren delé sei kivé tel nél kül a le tisz tult 
for ma vi lágú, pon tozó mo dorú met szet stí lust kö vet ték. Ma gyar or szá gon a 
bé csi Schmutzer ta nít vá nyai, John, Adam, Neidl és Kohl által meg hono sí-
tott, ang liai ere detű puri tán modor jól tük rözte, hogy a fel vilá goso dás ha tá sá-
ra meg újuló port rémű vé szet el uta sítva a já rulé kos, ma gya rázó ki egé szí tôket, 
an nak érde kében, hogy a nézô fi gyel mét za var tala nul az ábrá zolt arc voná-
saira irá nyít hassa.

Johann Mansfeld 1792-ben ke rült kap cso latba Ka zin czyval, mi kor Hor-
váth Ádám emblematikus keretelésű kép mását ké szí tette szá mára. Ebben az 
idô szak ban még Gvadányi Jó zsef és Barkóczy érsek ba rok kos kép mása inak 
met sze teit is a bécsi mes ter ké szí tette.140 Ké sôbb Mansfeld a „nagy ki adás” 
fô mun ka tár sává lé pett elô, aki nem csak négy kötet vala men nyi port réját 
je gyezte, de a har madik kö tet tôl kezdve a vig net ták nak is ô volt a mes tere.141 
Mansfeldet érett rajz kul tú rája mel lett az tette ked veltté Ka zin czy elôtt, hogy 
igen jár tas nak bizo nyult az újabb, pon tozó mo dorú port ré stí lus ban. A tí zes 
évek kép má sait már ki vé tel nél kül e szel lemi ség ben for málta meg. A Rá day-
féle arc kép hez ha sonló át ala kí tás nak ve tette alá Orczy Lô rinc és Csehy 
Jó zsef kép má sait is, meg tisz títva azo kat min den járu lékos jel kép tôl. 

Ka zin czyban már évek kel ko ráb ban fel me rült a Rá day-arc kép újra köz lésé-
nek öt lete. 1812-ben Helmeczynek írott le vele sze rint a „For dí tott Egy veleg” 
ter ve zett köte tei hez öt „nagy ma gyar képét” szánta, köz tük Ráday ét.142 
1813-ból szár mazó, 12 köte tes ter veze tének már egyik köte tében sem sze re-
pelt Ráday arc képe, de Helmeczyhez 1814-ben írott leve lében már ez állt: 
„az elsô Lieferungra Pászthory, Révai, Báróczy és Ráday Ge deon jele nik meg 
Neidl által metszve.”143 

Az oly rég óta ter ve zett ös sze gyűj tött mun kák ki adása vé gül 1814 és 1816 
kö zött Trattner pesti nyom dájá ban ké szült el. Az elsô és ki len cedik kötet 
1814-ben je lent meg, az utób biban Friedrich John met sze tében Pászthory 
Sán dor arc képe ka pott he lyet, az elsô ben anti ki záló büsztként pedig Révai 
pon tozó mo dorú port réja, Weiss met sze tében.144 1815-ben Ka zin czy mun-
kái nak újabb öt kö tete ke rült a nyil vá nos ság elé. Vala men nyit Mansfeld 
met szette pon tozó mo dor ban, Orczy Lô rinc, Csehy János és Ráday arc ké peit 
ko rábbi, emblematikus keretelésű min také pek nyo mán, Spissich János és 
Wes selé nyi Mik lós port réit pedig Ehrenreich Sán dor arc kép csar noká nak 
min tái után.145 Az utol só ként, 1816-ban kö zön ség elé ke rült köte tet Te leki 
Jó zsef kon zer vatív stí lusú, még 1791-ben Jakob Adam által met szett képe 
dí szíti. E soro zaton belül csak a Barkóczy-portré volt ha sonló hozzá.146 

Ka zin czy kez det tôl fogva a régi portré új ra met szé sében gon dol ko dott. 
1812-es leve lében új for ma ként szoborbüsztöt imi táló arc mást java solt: „olly 
for mán, mintha a fejek nem fes tés, hanem fara gás után ké szí tet tek volt, s 
így Hérosokat adná nak elô.”147 Ja vas lata azt a meg gyô zôdé sét tük rözte, hogy 
a plasztika ere den dôen erô sebb esz mé nyítô ké pes ség gel ren del ke zik mint a 
fes té szet, ezért a szob rá szati kép mások in kább meg fe lel nek a meg ren delô 
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em lék ál lító, heroizáló szán déka inak: „Kép bôl sok kal iga zab ban is mer kedik 
meg az ember azzal a kit is merni lán gol. A fa ragás in kább idea lizál mint a 
fes tés” – írta Csereynek.148 Má sutt így nyi lat ko zott: „Fa ra gott mun kák ban 
csak ideá lokat kell bírni s látni, vagy az ideá lig emelt portraitket.”149 Funk-
ció alap ján tett meg kü lön böz te tése sze rint pedig az idea li záló, így a fara gott 
kép más in kább a nyil vá nos ságra szánt port rénak fe lelt meg.150 Ré vai, Dayka 
és Báróczy kép mása ebben a for mában, an tik szoborbüsztöt imi táló mo dor-
ban ké szült. Rá day ese tében az esz mé nyí tés, heroizálás leg maga sabb fokát 
kép vi selô ábrá zo lási mód jog gal me rült fel, hi szen az mara dék tala nul kife-
jezte volna az el hunyt mes ter iránti ta nít ványi hálát.  

A for mai stí lus ele mek meta mor fózi sát kép és szö veg meg vál to zott vi szo-
nya is kö vette. A szá zad vég bôbe szédű inscriptioit, kom men táló citá tu mait 
szűk szavú adat köz lés vál totta fel. A fel irat egy ér tel műen le vált a kép rôl, 
egye dü li deko ratív ös sze te vôje immár csu pán kal lig rafi kus jel lege ma radt. 
Köz lé se pusz tán a gene aló giai ada tokra (nem, kor, csa ládi vi szo nyok) szo rít-
ko zik: „Idôsbb Gróf Ráday Ge deon, Pál nak fija, Gede onnak atyja, Pál nak 
nagy-atyja. szül. 1713. Octób. 1-jén; meg holt 1792. Aug. 6dik.” E tár gyi lagos 
so rok ból épp úgy, mint magá ról a kép rôl min den olyan uta lás elma radt, 
amely az ábrá zolt tevé keny ségi köré vel függne össze. Mo dellje min de nek-
elôtt ön maga sze mé lyes kép vise leté ben jele nik meg, kö zös ségi érde meit a 
nyil vá nos em lék állí tás gesz tusa hordozza.

1864: Ma gyar köl tôk arc kép csar noka

Ka zin czy ha lála után a Rá day-portré utolsó je len tôs újra köz lé sére 1864-ben 
ke rült sor. Az ab szo lu tiz mus köze gében az arc kép a ko ráb biak tól gyö kere sen 
el térô for mában és ér tel me zés ben je lent meg. Rohn és Grund nyom dájá ban 
immár a kor szerű kô rajz tech niká jával sok szo rosí tot ták a képet. Mansfeld 
réz met sze t éhez ha son lóan az emblematikus keretelés itt is elma radt, az elôb-
binél szű kebb kivágatban csu pán a figu rára kon cent rált a raj zoló. A tü kör for-
dí tott nyo mat az arc voná sokat és a ruhá za tot rész lete iben is kö vette. 

A li tog ráfia a Ko szorú 1864-es évfo lya mában je lent meg a Ma gyar köl tôk 
arc kép csar noka soro zat ré sze ként.151 Az ön kény ura lom kor láto zott köz életi 
moz gás teré ben külö nös nép sze rű ség nek ör vend tek a gra fikai arc kép csar no-
kok. A ha gyo má nyos csa ládi ôsga lé riák indi vidu ális és az ural kodói kép csar-
nokok di nasz tikus hori zont ján fel tűn tek a nem zeti ala pon szer ve zôdô kö zös-
ségek pan teon jai, ame lyek sza kítva a vér ségi köte lék tra díci ójá val im már a 
szel le mi kivá lóság és a kö zös ségi szol gálat elvei men tén for má lód tak. Az új 
célo kat szol gáló min také pek fel muta tásá ban kez det tôl fogva nagy sze repet 
ka pott a sajtó mellé tár suló sok szo rosí tott gra fika, amely a nem zeti pan teon 
fenn költ gon dola tát és ne héz kes meg jele nését a sajtó popu lá ris, kom mersz, 
ám igen moz gé kony és köz vet len köze gébe ül tette át. A fo lyó irat okban ös sze-
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függô al cím mel és át gon dolt prog ram mal kö zölt port réso roza tok egy fajta 
vir tuá lis nem zeti pan teo nok ként lép tek műkö désbe. Ahogy az em lék műál-
lí tá sok ese tében, úgy a panteonizáció egyéb for mái ban is kivé teles fi gye lem 
há rult az iro dal má rokra.152 Az ön kény ura lom évei ben a kor társ gra fikai 
arc kép csar nokok több sége a nem zeti nyelvű iro dalom és művé szet nagy sá-
gait gyűj töt te egybe. A Hölgyfutár 1855–1856-ban, Bara bás Mik lós raj zai 
nyo mán ké szült ma gyar iro dalmi és szín művé szeti arc kép csar noka a nagy-
kö zön ség kö ré ben és a szű kebb iro dalmi ber kek ben egy aránt sike res nek 
bizo nyult.153 Vahot Imre 1856-ban 34 ma gyar író alle gori kus ke retbe fog lalt 
arc képét gyűj töt te egy lapra.154 Az ötve nes évek végén a ha zai iro dal márok 
kul tu szá nak épí té sébe a kor szak leg sike re sebb lap ki adója és a nem zeti nyel-
vű iro da lom elis mert támo ga tója, Heckenast Gusz táv is be kap cso ló dott. 
1858-ban „Ma gyar írók arczképei és élet raj zai” címen meg je lent válo ga tása 
negy ven ma gyar író pá lya képét és port réját fog lalta ma gába.155 Egy hír lapi 
köz le mény sze rint Heckenast 1859-ben már egy na gyobb sza bású iro dalmi 
pan teon lét re ho zását is fon tol gatta: Ba rabás Mik lós köz remű ködé sével olaj-
fes té sű iro dal mi pan teont ter ve zett.156 Noha ennek ké sôbbi sor sáról nincs 
köze lebbi in for máci ónk, 1863-ban a kiadó Zilahy Kár oly „Ma gyar ko szo rú-
sok albu má hoz” már a ko ráb binál lé nye gesen igé nye sebb, réz met szetű író-
port rékat mel lé kelt.157

Ráday Ge deon már nem volt törzstagja az ötve nes-hat vanas évek ben 
kör vo na la zó dó ma gyar iro dalmi ká non nak. Beemelése a Ko szorú arc kép csar-
no ká ba kivé tel nek te kint hetô. A hat vanas évek ezen leg je len tô sebb iro dalmi 
arc kép csar noka Arany János nevé hez kötô dik, aki a Ko szorú szer kesz tôje-
ként fo lyó ira tához mel lé kelte író tár sai arc ké peit. Pan te onja „Ma gyar köl tôk 
arcz ké pei” címen, sor szá mozva 1863 és 1865 kö zött je lent meg. A ti zenöt 
kép más Zrí nyi Mik lós tól Ber zse nyi Dáni elig a ma gyar iro dalom kez dete inek 
kép vi se lôit idézte meg, rövid élet rajzok kí sére tében.158 A port rék sorá ban 
ma ga Ka zin czy is he lyet ka pott, aki ben az ab szo lu tiz mus kö zön sége az 
1859-es or szá gos ün nep ségek óta a nem zeti nyelvű iro dalom meg te rem tôjét 
tisz telte. 

Arany János Ráday-portré mellé írott kom men tárja a bá róban elsô sor ban 
a ma gyar kul túrát támo gató arisztok rácia kép vise lô jét tisz telte.159 Rövid tör-
té neti átte kin tése sze rint a fel vilá goso dás elôtt a ma gyar köl té szet leg jobb jai 
a ne mes ség, arisztok rácia köré bôl ke rül tek ki, míg a 18. szá zad végé tôl a 
ple bejus szár ma zású iro dal márok köre, a kö zép osz tály vált kul turá lis téren 
meg hatá ro zóvá. A fô úri, ne mesi szár ma zású írók egyre rit káb bak, Jó sika 
Mik lós, Eöt vös Jó zsef vagy Ke mény Zsig mond a pél damu tató kivé telek közé 
tar toz nak. Arany Rá day ban emel lett a ma gyar rímes ver selés meg hono sító-
ját di csérte, ki térve saját kora rossz nyelvi szo kása ira, a fô úri körök ide gen 
ki fe jezé sek kel szennye zett be széd mód jára.  

Arany kora tehát immár a tör té nelmi pers pek tívá ból szem lé lôdô utó kor 
pil lan tásá val te kin tett Rá dayra, aki nek arc voná sait épp úgy saját igé nyei 
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sze rint for málta át, mint élet útját. En nek az utó kor nak már nem volt szük-
sé ge az egy kori péceli kré ta rajz köz vet len sé gére, mert hogy Rá day ban nem a 
„szent Öre get”, hanem a fô úri mecé nást kí vánta látni. En nek meg fele lôen a 
Ko szo rú raj zo lója a sze mé lyes ség egy kori szim bólu mát, a házisapkát pré mes 
fej fe dô re cse rélte, olyan vise letre, amely mara dék tala nul il lesz ke dett ahhoz 
a to posz hoz, ame lyet a mo dern kor egy 18. szá zadi fôúr ról alko tott.   

JEGYZETEK

01 Orpheus egy hó napos írás a józan-gondol-
kodás nak, igazabb ízlés nek és ma gyar törté-
netek nek elô-segéllésére. Kiadta Széphalmy 
Vintze [Kazin czy Fe renc]. Füskuti Lan de-
rer Mi hály, Kassa, 1790. – I. kö tet: 1790. 
január, feb ruár, már cius, április; II. kötet: 
május, június, július, augusz tus; Teljes 
szö ve gének kriti kai ki adása és a lap részle-
tes ese mény törté nete: Elsô folyó irata ink: 
Orpheus. (Cso konai Könyv tár. Forrá sok. 
7.) S. a. r.: Debreczeni At tila. Debre cen, 
2001. – DEBRECZENI At tila: Az Orpheus tör-
té nete. In.: uo. 389–399.

02 „Ma gam fi zetem mellé tett rézre met szette-
ket, a nélkül, hogy ezért akár pénzt akár 
nyom tatvá nyokat kapjak.” – Ka zinczy Fe-
renc levele zése. XXIII. Kiad. BERLÁSZ Je nô, 
BUSA Margit, Cs. GÁRDONYI Klára, FÜLÖP 
Gé za. Buda pest, 1960. – A to vábbi akban: 
Lev. XXIII., 29.

03 Az elsô, januári szám mellé szánt kép né-
mileg késett: „Az elsô Kötet hez ké szített 
FÔ-CANCELLARIUS Képe Bétsbôl el-
nem érkeze, és így azt a Vevôk tsak a hól-
nap darab jával fogják kap hatni.” – I. kötet 
tarta lom jegy zéke után.

04 Rézmetszet. Jelezve a képen balra lent: 
Thomas Klimess pinxit 1788; jobbra lent: 
Q. Mark sc. A metszet várható megje lenésé-
rôl már az el sô, januári szám tarta lom jegy-
zék ében értesí tette olva sóit: „A má sodik 
Kötet eli be pedig BÁRÓ RÁDAY NAK képe 
fog té tet tetni mellynek tökélletesen hason-
lító vólta felôl felel he tek.” – uo. 306. 

05 Ráday Pál Em lék könyv. Szerk.: ESZE Ta-
más. Refor mátus Zsinati Iroda Sajtó osz tá-
lya, Buda pest, 1980.

06 MEZEI Márta: Ráday Gedeon. Buda pest, 
1965.

0 Y [ARANY János]: Ráday Gedeon. Kíséretűl 

arczképéhez. Koszorú, 1864/26, jú nius 26., 
601–605. – Újra közölve: Uô: Prózai dolgo-
zatai. Írói arcké pek. Ráday Gedeon. In.: 
Összes munkái, V. kö tet, Ráth Mór, Buda-
pest, 258–268.

08 TOLDY Ferenc: A ma gyar költé szet törté-
nete. I–III. Pest, 1867. – Újra kö zölve:  
Buda pest, 1987, 67.

09 MEZEI Márta: Nyilvá nosság és mű faj a 
Kazin czy-le vele zésben. Buda pest, 1994; 
DEBRECZENI At tila: Egy korszak ki jelö lése. 
(Köze lítés a XVIII. Század vé gé nek magyar 
irodal mához.) In: In honorem Tamás At-
ti la. Szerk.: GÖRÖMBEI András. Debre cen, 
2000, 65–79.

10 Ma gyar Museum, 1788. II, 77.
11 Uo. 1792. IV. 397.
12 Uo. 398.
13 Uo. 401–402.
14 BA LÁZS László: A Ráday család és könyv-

tára. In: A Ráday Gyűjte mény Év könyve, 
VI. Bu dapest, 1989, 135–143.; KOÓS Ju-
dith: Ráday Gedeon könyv- és mű gyűjte-
ménye a XVIII. század ban. Aszód, Petôfi 
Múzeum, 1994. BERECZ Ágnes: A Ráday 
Gyűjtemény ôsnyomtatványai és válogatott 
könyvritkaságai. Ráday Gyűjtemény, Bp., 
2004.

15 Idézi: PRUZSINYSZKY Pál–HAMAR István: A 
buda pesti Refor mátus Theológiai Aka dé-
mia Rá day-könyv tárának múltja és je lene. 
Buda pest, 1913, 24.

16 A könyv tár mintegy 10 ezer kötetet tett ki. 
Össze hason lítás ként a maros vá sár helyi 
Tele ki-téka 13 ezres, az Or czy könyv tár 
kb. 8 ezres könyv állo mánnyal rendel ke zett 
– KOSÁRY Domokos: Műve lôdés a XVIII. 
Századi Magyar or szá gon. Buda pest, 1983, 
558–559; Ará nyait te kintve, egy 1800 
körüli kimuta tás szerint a könyv tár súly-
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pontját ugyan to vábbra is a teoló giai mun-
kák al kot ták (854 kötet), de a felvi lágoso-
dás ha tását jelezte 403 kö tet szép iroda lom 
és 449 törté nelmi vonat kozású munka.

17 Petrus LAMBECIUS: Commentariorum de 
au gustissima bibliotheca caesarae Vin do-
bonensis. Wien, 1669.

18 Allgemeine Künstler Lexi kon. Zürich, 
1763.

19 J. A. Eberhardt: Theorie der schoenen 
Wissenschaften. Halle, 1768.

20 A könyv tár szoba Orpheus-cik lusa és a 
dísz terem Ovidius Meta morfó zisa nyo mán 
készült falké peinek metsze tes forrá sai egy-
aránt fellel hetôek a könyv tárban: Temple 
des Muses, Amster dam, 1733; OVIDIUS: 
Me ta morphosis. 1732, Bernard Picart és 
Phi lipp von Gunst rézmet szetei vel – ZSIN-
DELY Endre: A péceli Ráday kastély. Művé-
szet törté neti Érte sítô, 1956, 253–277; Uô: 
A péceli Ráday kastély. Buda pest, 1959; 
A met sze tek mellett a kas télyde korá ció 
for rá sa volt a gróf numiz matikai gyűjte-
mé nye is – HUSZÁR Lajos: Az érem gyűjtô 
Ráday Gedeon. In.: A Ráday Gyűjte mény 
Év könyve I. 1956, 46–55.

21 Kép zôművé szeti gyűjte ményé rôl: KOÓS Ju-
dith: A Ka zinczy Rádayak kép gyűjte ményé-
nek törté nete. In.: A Ráday Gyűjte mény 
Év könyve III. Buda pest, 1984, 75–90; Vala-
mint: KOÓS 1994 i. m.

22 Zsin dely Endre ezt a Ráday szemlé letétôl 
idegen gyűjte ményi egysé get a gróf fiának 
udvari „rang szerzô” ambíci ójához kötötte: 
ZSINDELY 1956 i. m. 267.

23 CENNERNÉ WILHELMB Gizella: Arc képek 
Elias Widemann 1646-os és 1642-es rézmet-
szetso rozatá ból. In: Fô úri ôs galé riák, csa-
lá di arcké pek a Magyar Tör té nelmi Kép-
csar nokból. Kiállí tási kataló gus. Szerk.: 
BUZÁSI Enikô. Magyar Nemzeti Galéria, 
Bu da pest, 1988, 52–57.

24 „Eruditi Hungari, quorum imagines pos-
sideo, aut haberi possunt.” – A Rá day-csa-
lád levél tára, ltsz.: 3489 – A jegy zék köz-
lése: KOÓS 1994, i. m. 139–143.

25 Ha sonló monok róm képesfalat alakí tott 
ki Teleki Sámuel maros vásár helyi könyv-
tár szo bájában, amint ez Johann Martin 
Stock enteri ôrbe helye zett arcké pén is lát-
ha tó – MNG, ltsz.: 55.1606; 1787-bôl – A 

Teleki-téka arckép gyűjte ményé ben a csa-
lád tagok mellett híres magyar férfiak, ural-
kodók és a szellem kiváló ságai is he lyet 
kaptak – ENTZ Géza: A magyar műgyűj tés 
törté netének vázlata 1850-ig. Bu dapest, 
1937, 68; F. CSANAK Dóra: Teleki József 
és a mű vé szetek. In: Mű vészet és fel világo-
so dás. Művé szet törté neti tanul mányok. 
Szerk.: ZÁDOR Anna és SZA BOLCSI Hedvig, 
Buda pest, 1978, 553–584. A gyűj te ményrôl 
Kazin czy is beszá molt: Tu do má nyos Gyűj-
temény, 1817. VII. 145.; ide egyéb ként Ka-
zin czy Thomas Klimess által Ba róti Sza bó 
Dávid ról festett arc képét küld te meg. A 
kör ben hasonló gyűjte ményt ala kí tott ki 
Cserey Farkas–ENTZ 1937. i. m. 68.

26 Bár az olaj festésű képesfal nem nyerte el 
Ka zinczy tetszé sét: „Dol gozó szo bácská já-
ban magyar tudósok képei fityeg nek, mind 
egy nagy ságban s for má ban. Irtóz tató má-
solás! Olaj ban tus színre, azaz feketén, 
mint ha réznyo más volna.” – KAZINCZY: A 
Rá dayak. In: Uô: Magyar Pantheon. Élet-
rajzok és élet rajzi jegyze tek. Kiadta: Abafi 
Lajos. Bp. é. n. [1883], 8.

27 ZSINDELY Endre: Mányoki Ádám levelei 
Ráday Pálhoz. Művé szet törté neti Érte sí-
tô, 1954, 270–276.

28 Ráday Pál, 1724–1726, vászon, olaj, 90×73; 
Dunamelléki Refor mátus Egyház kerület 
Rá day Gyűjte ménye, Buda pest; Ráday 
Pál né, Kajali Klára, 1724–1725, vászon, 
olaj, 90,5×73 cm, ugyan ott – részle tes le-
írásuk és ada taik: BUZÁSI Enikô: Mányoki 
Ádám (1673–1757). Mono gráfia és oe uvre-
kataló gus. Ma gyar Nemzeti Galéria, Buda-
pest, 2003, 284–285. – kat. A. 131–132., 
rep.: 52–53. színes kép; lányuk ról, Ráday 
Eszter rôl ké szült Mányoki-portré csak 
repro dukció ból is mert – BUZÁSI i. m. 284. 
– kat. A. 129., rep.: 98. kép. 

29 „A régibb portrék közül, melyek náluk 
lát ha tók, talán legelsô helyet érde mel 
Rá day Pálé s fiáé, az idôsb Gedeoné, me-
lyek Pé ce len tartat nak.” – KAZINCZY Fe-
renc: Fes tés, faragás nálunk. Hazai és 
Kül földi Tudósí tások, 1812; „Ich hoffe, 
Sie haben in dem Sall die in Tuschmanier 
gemahlten Tableaus, u. die Bilder von 
Paul, von Ge deon I. u. Ge deon II., zeigen 
lassen. Die ersten sind von Mányoki…” 
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– Kazin czy Fe renc levele zése. Kiad.: VÁCZI 
János. I–XXI. Buda pest, 1890–1911. A to-
váb  biakban: Lev. XI. 1813. szep tember 
8., 47. Rumy Károly György nek; „szemé-
nek színe éltesb napjai ban nem az volt, 
ami gyerek korában, mert Mányokinak a 
fes té sén, mely Pécelen függ, más színű, 
pe dig Mányoki felôl nem le het föl tenni, 
hogy abba megté vedt volna.” – Majd nem 
sok kal késôbb ugyan ott: „Ráday Pálnak 
és Pálnénak képét Mányokitól, a Gedeo-
nét és Gedeonnéét egy más va lakitôl […] 
bírja Pécel s igen hív ki dolgo zásban.” – Ka-
zinczy Rádayak i. m. 31.; BUZÁSI i. m. 285. 
kat. A. 130.

30 KAZINCZY Ferenc: A Ráda yak. Felsô-Ma-
gyar országi Minerva, 1827. II; Újra kö-
zölve: uô: Magyar Pantheon. Élet rajzok 
és élet rajzi jegyze tek. Kiadta: ABAFI La-
jos. Bp. é .n. [1883] (benne: Gróf Ráday 
Ge deon, az elsô, Ráday Pál nak, Rákóczi 
sec retariusának fia, és ek kor egyet len a 
fa míli ában. 1–19; A Kazin czy Rá dayak. 
20–35.)

31 Pá lyám emléke zete címmel, a Tudo mányos 
Gyűjte mény 1828. évi I., II., XI. és XII. szá-
má ban je lent meg, idôben 1792-ig jutott 
el; 1827–28 folya mán ke rült papírra; Az 
általam hivat kozott szöveg kiadás: KA-
ZINCZY Ferenc: Pályám emléke zete. In: 
Ka zinczy Ferenc művei bôl. Szerk.: VÁCZI 
János. Buda pest, 1903, 177–343. – Kazin-
czy ön élet rajzai nyolc ismert szöveg válto-
zatának és a Pályám emléke zete külön bözô 
kiadá sainak tisztá zása: NÉMETH Zoltán: A 
Pá lyám emléke zete szöveg hagyo mányá ról 
és az ön élet írás tervé nek erede térôl. Iroda-
lomtör téneti Közle mények, 2002/5–6, 
611–626.; ORBÁN László: Kazin czy Fe renc 
Pá lyám emléke zete címen ismert önélet írá-
sának kézira tai és kiadá sai. Iroda lom tör-
téneti Közle mények, 2002/5–6, 627–650.

32 Lev. I. 136. szám, 1788. július 8., 195.; A 
talál kozót Ráday július 28-i levelé ben is-
mét sür gette: Lev. I. 139. szám, 199.

33 KAZINCZY Pályám i. m. 272.
34 KAZINCZY Rádayak i. m. 7; KAZINCZY Pá-

lyám i. m. 270.
35 KAZINCZY Pályám i. m. 271. 
36 KAZINCZY Rádayak i. m. 31.
37 Ka zinczy egyik szövege szerint Klimess 

vé lemé nye se gített a dön tésben, aki azt 
ta ná csolta, hogy marad jon csak abban 
az öl tözet ben, amiben egyéb ként is lenni 
szo kott, míg másutt úgy em lékszik vissza, 
hogy ô maga taná csolta a házisapka vi se le-
tét. – KAZINCZY Rádayak i. m. 10.; KAZINCZY 
Pályám i. m. 272.

38 KAZINCZY Pályám i. m. 270–274; KAZINCZY 
Rádayak i. m. 9, 31.

39 BÍRÓ Ferenc. Iroda lomtör ténet és mű vészet-
törté net. Ars Hungarica, 1981/2, 185–186.

40 Ha sonló fejvi selet ben tűnt fel Bause fest-
mé nye után készült metsze ten.

41 Az iro dalmi port rékról: PIPER, David: The 
Image of the Poet. Oxford, 1982.

42 Buda pest, Szépmű vészeti Múzeum, ltsz.: 
53.461 – pár darabja a po zsonyi Slovenska 
Narodna Galerie-ban. 

43 N. n.: A régi gróf Ráday-féle képtár elárve-
rezése. Művé szet, 1902, 429. – Rep.: 428.

44 A 73 darabos met szet anyag Kupeczky 
apos tolso rozatát és braunschweigi önarc-
ké pé nek másola tát, továbbá Mányoki ki-
lenc arckép ének met szetmá solatát ôrizte 
– SZABÓ Júlia: Jan Kupeczky apos tolso-
rozatá nak met szet válto zatai a Ráday-gyűj-
te ményben. A Rá day Gyűjte mény Év köny-
ve 1983. Buda pest, 1984, 99–111. 

45 KAZINCZY Pályám i. m. 270.
46 A szel lemi apa ke resésé rôl: DÁVIDHÁZI Pé-

ter: „Iszo nyodnám enmagam elôtt.” Egy 
írói Oidipusz-komp lexum drámája. In: 
Az iro dalmi kul tuszku tatás kézi könyve. 
Ta nul mány gyűjte mény. Szerk.: TAKÁTS Jó-
zsef. Kijárat, Buda pest, 2003, 249–288.

47 KAZINCZY Rádayak i. m. 21–22.
48 Uo. 30.
49 Uo. 17.
50 Lev. V. 1298. szám, 1798. július 28.
51 KAZINCZY Pályám i. m. 223.
52 Lev. I. 77. szám, 1785. október 13.
53 Lev. I. 61. szám, 1786. január 12., 89.
54 BUZÁSI Enikô: A ba rátság-motívum térhó-

dítása a 18. század portré festé sé ben. Művé-
szet törté neti Érte sítô, 1984, 212–237.

55 Lev. X. 2390. szám 1813., 263. o.
56 Lev. XXII. 5623. szám, 1829 – Guzmics Ti-

va darnak.
57 „Ké pedet szövet séged jeléül 27. Mart. 

1789 küldöt ted, én pedig 11.a Apr. Vettem, 
válassz a két nap kö zül egyet, a mell yen ba-
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rátsá gunknak innepet szen teljek. Édes lesz 
mind holtomig ennek emléke zet.” – Lev. I. 
197. szám, 1798. április 17., 326. – Késôbb 
Kazin czy meglá togatta Horvát hot Ba laton-
szár szón és így írta le együtt létüket: „Ösz-
szefont karral jártunk fel s alá szobá jában, 
dolga inkat emle gettük, s szivünk érzette, 
hogy bódogok vagyunk, hogy szeret tetünk 
[…] minden tartóz kodás nélkül tettünk 
mindent, an nyira mintha régi esmerôsök, 
testvé rek vólnánk.” – Orpheus, 1790, I. 
179.

58 DANKÓ Imre: A barát ság mint irodalom-
szervezô erô Ka zinczy körében. Új Ma gyar 
Muzeum, 1944, 64. (61–65.)

59 Cserey Kazin czynak 1808. augusz tus 17. – 
Idézi: KAZINCZY Ferenc: Árnyék rajzolatok. 
Egye temi, Buda pest, 1928. – A csa ládta-
gokról és ba rátok ról raj zolt árnyké pek ha-
sonló baráti gesz tust jelez tek.

60 Lev. III. 784. szám, 1805. július 14. 372. 
61 Lev. I. 148. szám, 1788. szep tember 27. 

213.
62 KAZINCZY Rádayak i. m. 7.
63 Az iro dalmi panteo nokról: PORKOLÁB Ti-

bor: A hódo lat re tori kája. (A ma gyar iro-
da lom pantheonja.) Iroda lomtör ténet, 
1998/1–2, 253–270.

64 MARGÓCSY István: Az 1859-es Kazin czy-
ün nepé lyek nyelv haszná latához. In: Az 
iro  dalom ünnepei. Kul tusz törté neti tanul-
mányok. Szerk.: KALLA Zsuzsa. Buda pest, 
2000, 109–118.

65 KAZINCZY Rádayak i. m. 31. 
66 Ka zinczy portré eszté tikájá nak össze fogla-

lása: SZABÓ Péter: Kazin czy portré-eszté-
tikája. Ars Hungarica, 1983/2, 277–282; 
CSATKAI Endre: Kazin czy és a kép zôművé-
szetek. Buda pest, 1983.

67 Felsômagyarországi Minerva, 1827, 1339. 
– G. LAVATER: Physiognomische Fragmente 
zur Beförderung der Menschenkenntnis 
und Menschenliebe. Leipzig – Winterthur, 
1775.

68 KAZINCZY Rádayak i. m. 7.
69 Uo. 
70 Lev. X., 2390. szám, 1813, 626. Kis Já nos-

nak. 
71 Ha zai Tu dósítá sok 1805. I. 397. 
72 Felsômagyarországi Minerva, 1827. 1339–

1340.

73 Lev. III., 775. szám, 1805. június 8., 365.
74 Lev. III., 769. szám, 1805. június 2. 354.
75 Ha zai Tu dósítá sok, 1806. II. 119–120.
76 KAZINCZY: Pályám i. m. 211.
77 ABAFI Lajos: Elôszó. In: KAZINCZY Rádayak 

i. m. IV. 
78 Lev. XI., 2565. szám, 1814., 166. 
79 Lev. III., 622. szám, 1803. 107. 
80 Lev. XII., 2783. szám, 1814. 209. 
81 For rásként CSATKAI Endre: Kazin czy és a 

képzôművé szetek. Buda pest, 1983, 75. kép-
jegyzé két hasz náltam, mely a megje lent 
arcké peket veszi sorra. A meg nem je lent, 
de Ka zinczy megren delése ihez köthe tôkre 
Rózsa György utalt: RÓZSA György: Kazin-
czy Fe renc a művé szetben. Művé szet törté-
neti Érte sítô, 1957, 177. Az alább tár gyalt 
24 réz metszet mellett egy li tográ fia lá tott 
nap vi lágot, már Ka zinczy halála után A Te-
leki Ház című kötet ben (1831), Te leki Lász-
lóné arc képével, Schmied J. rajza után.

82 1. Pálóczy Horváth Ádám – fes tette: Kóré 
Zsig mond, met szette Mansfeld 1792-ben; 
2. Viczay József – fes tette: Szeke res, met-
szet te: Czetter Sámuel, 1803, megje lent: 
Mi ner va, 1827 (RÓZSA György: Czetter 
Sá muel. In: Ma gyar Művé szet törté neti 
Mun ka közös ség Év könyve 1952. Buda-
pest 1953, kat. sz. 50.); 3. Vi rág Be nedek 
– fes tette Stunder János Jakab, raj zolta: 
Kininger, met szette: Neidl, 1803; 4. Tö rök 
La jos – fes tette: Klimess 1787, met szette: 
Neidl, 1806; 5. Somssich Lázár – met szet-
te: Czetter Sámuel 1802, (RÓZSA i. m. kat. 
sz. 49.) – RÓZSA 1957. i. m. 1957,  177.

83 Ka zinczy a met szet lenyo matait Ko va-
chichtól kapta meg: Rózsa 1957 i. m. 188; 
D. SZEMZÔ Piroska: A ma gyar fo lyó irat il-
luszt ráció kezde tei. In: Ma gyar Művé szet-
törté neti Munka közös ség Év könyve 1953. 
Buda pest, 1954, 160; Festôje Rózsa György 
szerint J. G. Bauer minia tűr festô vagy G. 
W. Bauer arckép festô lehe tett.

84 MNM TKCS Ltsz. 4388.
85 Lev. III., 1804. decem ber 15., 240. – Ugyan-

errôl Cserey Farkas nak írott le velé ben is 
szólt: uo. 741. szám, 304.

86 Lev. IV., 1049. szám, 1806., 432. 
87 Lev. X., 2271. szám, 1812. 14.
88 Lev. XI., 2542. szám, 1813. 108. – Ezek a 

követ kezôk: Báróczy Sándor, Pászthory 
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Sán dor, Révai Miklós, Bartsay Ábrahám, 
Orczy Lôrinc, Teleki Jó zsef, Virág Be ne-
dek, Kis János, Wesse lényi Miklós, Vay 
Mik lós, Rát Miklós, Spissich János – Az 
itt felso roltak ból nyolc arckép elké szült és 
meg jelent. Virág Benedek port réja nem ke-
rült nyilvá nosság elé, Ráth és Vay arcképe 
pe dig csak terv maradt.

089 „Képe tulaj don ke zem rajzo latja szerint ké-
szült” – írja a kötet beveze tôjé ben Kazin-
czy – Újhelyi Dayka Gábor versei. Pest, 
1813. – Kazin czy rajza erede tileg talán 
árny kép volt, Kininger fel tehe tôen azt raj-
zol ta át an tiki záló büsztté: RÓZSA 1957 i. 
m. 187. – Lev. II., 572. szám.

090 Dayka i. m. beveze tôje, XLVIII. oldal.
091 Fes tette: Kininger – Met szette: Weiss D. 

– MNM TKCS Ltsz.: 843; „Hogy emel hes-
sem becsét, büszt gyanánt met szet tem 
ki, mintha a fej márvány volna” – KA ZIN-
CZY Ferenc: Báróczy Sándor. Hazai és 
Kül földi Tudósí tások, 1810. I. 195. skk. 
Új ra közölve: Ka zinczy Ferenc: Magyar 
Pantheon. Pest, 1883, 235.

092 KAZINCZY: Fes tés, faragás… In: KAZINCZY 
Ferenc: Versek, műfor dítások, szép próza, 
ta nul mányok. Szerk.: SZAUDER Miklós. Bu-
da pest, 1979, 894.

093 Ka zinczy Rádayak i. m. 7.
094 RÓZSA 1957 i. m. 184.
095 GARAS Klára: Magyar országi festé szet a 

XVIII. század ban. Buda pest, 1955, 226; 
RÓ ZSA 1957 i. m. 189.

096 A metszet a Hazai tudósí tások 1790-es év-
fo lyamá ban je lent meg.

097 KAZINCZY Rádayak i. m. 7.
098 Lev. IX., 1091. szám, 1811. 139. – Szent-

györgyi József nek.
099 Kovachich lapja számára készíti Quirin 

1787-ben Károlyi Antal, Skerlecz An tal és 
Er dôdy Pál arcké peit.

100 Kiss János nak írta 1813-ban egy készülô 
arcképe kapcsán: „Kérni fogom Trattnert 
[…], hogy a Te ké pedet ne más vésse, ha-
nem Neidl. Ôtet én fogom a met szésben 
igaz gatni, s arra veszem, hogy a próba-
nyom tat ványt mindad dig ne küldje meg 
Tratt nernek, míg én nem láttam.” – Lev. 
X. 2390. szám, 1813., 263.

101 Idézi: HUBAY I.: Ka zinczy Ferenc a könyv ba-
rát. Magyar Könyv szemle, 1946, 38.; Lásd 

még: HAIMAN György: Kazin czy és a könyv-
művé szet. Buda pest, 1981.

102 Lev. III., 741. szám, 1805. március 31., 
304. 

103 Lev. XII., 2879. szám, 1815. 
104 Idézi: CSATKAI Endre: Kazin czy és a kép-

zôművé szetek. Buda pest, 1983. 59.
105 Lev. X., 2271. szám, 1812. 
106 Az 1806-ban Sá rospa takra került gyűjte-

ményben 461 arckép, 363 váráb rázo lás 
és 119 térkép talál ható – SINKÓ Katalin: 
Ka zinczy és a műgyűj tés. Ars Hungarica, 
1983/2, 270.

107 A gyűjte mény része Elias Widemann 
1649–1651 közt megje lent Hungariae 
He ro um Icones című munkája is, mely a 
leg ko rábbi magyar grafi kai arckép csar nok-
nak tekint hetô. – Kazin czy Ferenc met szet-
gyűjte ménye Zemplén levél tárában. Össz.: 
HÔGYE I. Sá toral jaúj hely, 1992.

108 Lev. I. 166. szám, 1789. január 3., 247. 
– A kas saihoz hasonló iro dalmi lapok köré 
szerve zôdô társa ságok másutt is ala kultak 
az or szágban, pél dául Komá romban Pécze-
li ék a Minde nes Gyűjte mény körül vagy 
Görög Demeter és Ke rekes Sámuel bécsi 
Ma gyar Hírmon dója körül kiala kult bécsi 
iro dalmi kör. A kassai kör munkás ságáról: 
HOFBAUER László: Vidéki iro dalmi társa-
ságok törté nete a XVIII. Század tól a XIX. 
század végéig. Buda pest, 1930; KOVÁTS Mik-
lós: A Város és az Író. Kazin czy Kassája és 
Kassa Kazin czyja. Madách, Pozsony, 1994.

109 Tu domá nyos Gyűjte mény, 1826. X. 101.; 
Ezt megelô zôen iro dalmi lapok csak mint 
politi kai fo lyó iratok mellék letei jelen tek 
meg, így a bécsi Magyar Musa (1787–1793) 
Szatsvay Sán dor Ma gyar Kurirja mellett, 
majd a po zsonyi Magyar Musa Patzkó Fe-
renc szer keszté sében (1787–1788) a po zso-
nyi Ma gyar Hír mondó mellék lapja ként. 
– A kor szak sajtó járól: PONGRÁCZ Alajos: 
Szép iro dalmi folyó irata ink 1848-ig. Frank-
lin, Buda pest, 1930; KÓKAY György: A ma-
gyar hírlap és folyóiratirodalom kezdetei 
(1780–1795). Buda pest, 1970; Uô: Felvi lá-
go so dás, keresz ténység, nem zeti kultúra. 
Buda pest, 2000, 111–190.

110 A címadás körül zajló vitában Kazin czy 
Ma gyar Par nas szust, Batsá nyi Magyar 
Mu seumot java solt – Lev. I. 165–167, 184. 
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111 KÓKAY 1970, 157.
112 Minder rôl részle teseb ben: DEBRECZENI At-

tila: Az Orpheus törté nete. In: Elsô folyó ira-
ta ink 2001 i. m. 390.

113 N. n.: B. Ráday nak Pétzeli palo tája. Or-
pheus, 1790/1, 33.; N. n.: A Pétzeli Palota. 
Orpheus, 1790/4, 434.

114 A folyó irat leg fris sebb iroda lomtör téneti 
elem zése: DEBRECZENI At tila: Kazin czy Fe-
renc Orpheusa: program és sze rep. In: Elsô 
folyó irata ink 2001. i. m. 359–386.

115 Lev. I. 146. szám, 1788. szep tember 22., 
210. – A levél végéhez Kazin czy hozzá fűzte: 
„Ez fes tette le Rá dayt, veres crayonba, 
me lyet aztán rézbe met szettem.” – Kazin-
czy szep tember 27-i kelte zésű levelé ben 
megadta Klimess címét és aján lotta ôt to-
vábbi mun kákra – Lev. I. 148. szám, 213. 

116 Lev. II. 308. szám, 1790. április 9., 56. – A 
le vélhez Kazin czy hozzá fűzte: „Tudni illik, 
azt mondot tam Rá daynak Péczelen 1788. 
hogy a velem Kas sá ról Bécsbe vissza menô 
Klimesch vágy az ô fejét crayonba fest het-
ni.”

117 Uo. 62.
118 Lyra és aulosz babér koszo rúval átfogva 

jelenik meg Gyön gyösi, Bárótzy és Hor-
váth arcké pén. A babér koszorú tölgyfa- és 
pálma ággal együtt alkot dicsô ség szimbó lu-
mot Orczy, Horváth és Baróti képmá sán.

119 Lev. XXIII. 23. – A párhu zam ki bontása: 
Debrecezeni 2001. i. m. 370.; PÁL Jó zsef: 
Kazin czy Orpheusáról. In: A Herman Ottó 
Múzeum Év könyve XXVII. Mis kolc, 1989, 
205–225.

120 Szó sze rinti fordí tása: „A Mú zsák barát-
jának és az ô Kazin czy F.-ének”. 

121 BUZÁSI 1984, 229, 233.
122 A portrét a rep rezen tációs rétegek mentén 

vizs gálja: WEST, Shearer: Portraiture. (Ox-
ford History of Art) Oxford University 
Press, New York, 2004.

123 KOPPI Károly: Oratio quam viro ratis pat-
riae civibus commemorabili Senior Ge de-
oni comiti de Ráda. Pest, 1792.

124 Sza bad fordí tásban: „Jobb volt ne kem az 
irigy ség bántá saitól messze rejt ve len nem, 
ahol lelkemmin dig sza ba don, (gon doktól) 
men te sen volt, mi a latt tanul mánya imnak 
szen tel tem ma gam.” – A la tin idé ze tek 
for dí tását ez úton kö szö nöm Bencze Ágnes-
nek.

125 Ma gyar nyelvű páho lyok megala kulása 
elôtt Ráday e bécsi páholy hoz tarto zott és 
vele együtt olyan neves iroda lompár tolók, 
mint Pálffy Károly, Te leki Samu, Prónay 
László, Ester házy Ferenc. JANCSÓ Elemér: 
A ma gyar szabad kômű vesség iro dal mi 
és mű velô déstör téneti szerepe a XVIII. 
szá zad ban. Ko lozs vár, 1936, 144.; Mikor 
Draskowich Já nos megala pította elsô ma-
gyar nyelvű páho lyát, 1783-ban Rá day is 
csatla kozott a budai „Nagy szívű séghez” 
nevű társa sághoz, akik között Kazin czy-
val közös ismerô seik között ott volt a 
Merkur von Ungarn alapí tója, Kovachich 
Már ton György. Miután ez a páholy is fel-
oszlott, Ráday a po zsonyi alapí tású „Hall-
gatag sághoz” tagja lett, majd II. Jó zsef 
til tó rende lete után 1786-tól élete végéig 
a budai „Elsô ártat lanság hoz” körében 
műkö dött. ABAFI Lajos: A sza badkôműves-
ség törté nete Ma gyar orszá gon. Buda pest, 
1900, 158, 165, 262, 264.

126 Lev. II. 307. szám, 1790. március 25., 53. 
127 Abafi 1900 i. m. 116, 208. – Miskol con 

fô mes tere apósa volt, ki ko rábban már 
Kas sán is ala pított páholyt, az „Égô csipke-
bokor hoz” néven – AIGNER La jos: Kazinczy 
Fe renc mint szabad kôműves. Em lékbeszéd. 
Buda pest, 1879. 

128 ABAFI 1900 i. m. 295.
129 Ma gyar Hír mondó, 1792. szep tember 24., 

283; október 9., 552.
130 D. SZEMZÔ Piroska: A ma gyar folyóirat-il-

luszt ráció kezde tei. Magyar Művé szet tör-
té neti Munka közös ség Év könyve 1953. 
Buda pest, 1954, 101–185.

131 Idézi: D. SZEMZÔ 1954 i. m.105.
132 „Tá madtak ezen század nak vé gére sietô 

részé ben, kedves Hazánk ban is olly Férj-
fiak, kik haldok lott Nyel vünknek újj életre 
való hozásá ban […] is mun kálód nak. Mind 
ezeket már rész szerént a Haza esmeri, s 
Atyai indu lattal öleli. De szüksé ges, hogy 
kedves Hazánk nak azon része elôtt is es-
me retessé legye nek, a melly talán még ed-
dig vagy semmit sem, vagy leg-alább igen 
ke veset tudott róllok.” – Hadi és Más Neve-
zetes Törté netek, 1789. decem ber 3., 593. 

133 KÓKAY 1970 i. m. 121.
134 A folyó irat képmel lékle teinek jegy zéke: 

BUSA Margit, V.: Ma gyar sajtó bibli ográfia 
1705–1849. A Magyar orszá gon ma gyar és 
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idegen nyelven megje lent vala mint a kül-
földi hungarika hír lapok és fo lyó ira tok bib-
li ográfi ája. (Kéz irat gyanánt). Or szá gos 
Széc hé nyi Könyv tár, Buda pest, 1986. I/2, 
818–832.

135 Ma gyar Hír mondó, 1792. szep tember 24., 
283.

136 MNM TKCS, ltsz.: 3517; A körirat: LAUR 
LÔRINZ BARO ORCZY DE EAD S.C.R.M. 
GEN. CAMP. VIC. PR. ORD. S. STEPH. 
COMM. – A tábla fel irata: „Est aliqiud 
meriti spatium, quod nulla furentis In vi-
diae mensura capit.” – Kö zölve: ALEXOVITS 
V.: Halotti beszéd… Pest, 1789., címkép

137 Hadi és Más Neveze tes Törté netek, 1791. 
720.

138 Ma gyar Pantheon, 325.
139 Kazinczy Ferenc Minden Munkáji. Pest, 

Trattner, 1815, 5. kö tet címlap képe.
140 Meg jelent: GVADÁNYI József: A vi lágnak 

kö zön séges histó riája. I. kö tete, Pozsony, 
1796. – TKCS ltsz.: 45.; Barkóczy Fe renc 
port réja ugyancsak 1815-ben ke rült nyil-
vá nosság elé, de stílu sából ítélve az is a 
kilenc venes évek ben készül hetett.

141 Az 1814-ben megje lent I. és IX. kötete vig-
net táit Güner met szette, de azokkal Ka zin-
czy na gyon elége detlen volt, így a továb-
biakkal Mansfeldet bízta meg, aki mintául 
a fi renzei Uffizi metsze teit hasz nálta – Lev. 
XIII. 3047. szám, 1815 – Sárközynek; CSAT-
KAI 1983 i. m. 67.

142 Lev. X. 2272. szám, 1812. 18. – Báróczy, Ré-
vai, Pászthory, Wesse lényi és Rá day

143 Lev. X. 2568. szám, 1814., 171. 
144 F. John Kininger rajza nyomán készíti el 

a portrét – MNM TKCS Ltsz.: 3637.; Ka-
zin czy a neves művé szek elle nére sincs 
meg elé gedve az arc képpel, túlzot tan ideali-
zálónak találja azt: Kazin czy le vele zése: 
Döb ren teinek, 1814., XII. kötet, 154–155; 
A Révai-büszt szintén pontozó modorú: 
MNM TKCS Ltsz.: 394.

145 A Tischler-féle Orczy-kép: MNM TKCS 
Ltsz.: 3527. – Művé szet Magyar orszá gon 
1780–1830. Kiállí tási kataló gus. Magyar 
Nem zeti Galéria, Buda pest, 1980, kat. sz. 
74. – PATAKY Dénes: A ma gyar rézmetszés 
története. Buda pest, 1951, 336; A Mansfeld-
féle válto zat: TKCS Ltsz.: 3519.; IV. kö tet: 
Csehy János, fes tette: Dorffmeister 1806 

– MNM TKCS Ltsz.: 1039; VI. kö tet: 
Spissich Já nos, fes tette Kaering – MNM 
TKCS Ltsz.: 66.45; VII. kötet: Wesse lényi 
Miklós, fes tette: Wagner; Kis Já nos – fes-
tette: Niedermann – MNM TKCS Ltsz.: 
318/1950–17.

146 VIII. kötet: Teleki József – fes tette: Kreut-
zinger 1791, met szette: Adam, 1791 
– MNM Tkcs Ltsz.: 4388.

147 Lev. X. 2272. szám, 1812. 18. o.
148 Lev. V. 1209. szám, 1807., 262.
149 Lev. Vi. 1544. szám, 1809.
150 CSATKAI 1983, 51.
151 Rá day Ge deon. Nyomt. Rohn és Grund 

Pesten 1864. Magyar költôk arczképei IX. 
A Ko szorú mellé – Koszorú, 1864. I. 26. 
szám mellék lete.

152 A témáról lásd: PORKOLÁB Tibor: „Nagy-
jaink nak pantheonja épűl.” Közös ségi 
em lé ke zet, panteonizáció, emlék beszéd. 
Ano ny mus, Miskolc, 2005. RÉVÉSZ Eme se: 
Vírtuális panteonok. Grafikai arc kép csar-
nok a 19. századi hazai populáris gra fi-
kában. In: Tanulmányok Budapest Múlt-
jából. XXXIV. Budapest, 2009, 109–134.

153 Arczkép-Album. Műmel léklet a Hölgy fu-
tár hoz. Pest. Kiadja Számvald Gyula. Ny. 
Emich Gusztáv. A táblá kat rajz. Barabás 
Miklós. Ny. Reiffenstein és Rösch Bécsben, 
1855; Arczkép-Album. Műmel léklet a 
Hölgy futár hoz. Huszon négy író- s színész 
Arcz kép-Al buma. Kiadja Tóth Kálmán. 
Ny. Emich Gusztáv. A táblá kat rajz. Ba-
ra bás Miklós. Ny. Reiffeinstein és Rösch 
Bécs ben, 1856.

154 Ma gyar írók arczképcsarnoka. – Jelezve: 
Bara bás rajzai és Tiegde photographiai 
ké pei után kôre raj zolta Rohn A. – Nyom. 
Reiffenstein és Rösch műinté zetében Bécs-
ben. – Ki adótu lajdo nos Vahot Imre. 

155 1857 tava szától füzetes kiad vány ként: Ma-
gyar Irók arczképei és élet raj zai. Elsô gyűj-
tem. 40 arczképpel. Pest, 1858. 2. ki adás: 
1860. 

156 „Heckenast Gusztáv, a ma gyar iroda lom 
iránti kegye letének igen szép tanú jelét 
ad ja azáltal, hogy hazai iróink képei bôl je-
lenleg egy kép csarno kot ál lit össze, melly 
czél ra egy elôre követ kezô iro dalmi notabi-
litása ink nak életnagyságu, olajfestésü 
arcz ké peit ren delte meg: Bajza, Berzse-
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nyi, Kazin czy, Kisfa ludy Károly, Kisfa ludy 
Sán dor, Kölcsey, Pe tôfi és Vörös marty. A 
négy elsô már el készült, s igen sike rült 
művei Bara básnak; a többi is már mun-
ká ban van.” – N. n.: Magyar irók arcz kép-
csarnoka. Va sárnapi Új ság, 1859. má jus 
15., 20. szám.

157 ZILAHY Károly: Magyar koszo rúsok albuma. 
Irói élet- és jel lem rajzok. Heckenast, Pest, 
1863.; 2. ki adás: Frank lin, 1864. 

158 Ko szorú 1863–1865 – Magyar költôk arc-
ké pei. Ny. Rohn és Grund, Pest, 1865. 
– Az arc kép csarnok szerep lôi a megje-
le nés sor rendjé ben: 1863-ban: I. Zrínyi 
Mik lós. Wiedemann 1652diki ere detije 

után. II. Gyön gyösi István. III. Koháry 
Ist ván. IV. Or czy Lô rinc. V. Gvadányi Jó-
zsef. VI. Du gonics And rás. 1864-ben: VII. 
Zrí nyi Miklós. [még egyszer!] VIII. Baróti 
Sza bó Dávid. IX. Rá day Ge deon. X. Vi rág 
Be nedek. XI. Csoko nai Vi téz Mi hály. XII. 
Kisfa ludy Sándor. XIII. Kazin czy Fe renc. 
XIV. Bacsányi Já nos. XV. Berzse nyi Dá-
niel.

159 Y: Ráday Gedeon. Kíséretűl arczképéhez. 
Koszorú, I. félév, 26. szám, jú nius 26., 
601–605. – Újra közölve: Uô: Prózai dolgo-
zatai. Írói arcké pek. Ráday Gedeon. In: 
Összes munkái V. kö tet, Ráth Mór, Buda-
pest, 1884, 258–268.
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