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ADA TOK KA ZIN CZY FE RENC ÉS BLASCHKE JÁNOS
MUN KA KAP CSO LATÁ HOZ – TÉ NYEK ÉS TÉVE DÉSEK 
A MŰ VÉ SZET TÖR TÉ NETI SZAK IRO DA LOM BAN

Blaschke János (1770–1833) réz met szô bio grá fiá jának és œuvre-kata lógu-
sának ös sze állí tása során1 a ha zai művé szet tör té neti szak iro da lom ban szá-
mos téves meg álla pí tásra vagy fél iga zságra buk kan tam. Ezek egy része abból 
szár mazik, hogy a ku tatás a Ka zin czy-leve le zés ben ta lál ható, Blaschkével 
kap cso latos emlí tése ket, fel téte lezé seket, ja vas lato kat tény ként vette át. Ta-
nul má nyom célja a Ka zin czy meg ren delé sére vagy ja vas la tára Blaschke által 
ké szí tett (vagy téve sen neki tu laj doní tott) könyvil lusztrá ciók kö rüli, a Ka-
zin czy-leve lezés Váczy János által szer kesz tett ki adá sának meg indu lása2 óta 
el telt több mint egy év szá zad ban to vább ha gyo má nyo zó dott pon tat lan ságok, 
té vedé sek tisz tá zása. 

A po zso nyi szü le tésű, Bécs ben lete lepe dett Blaschke Já nos ausztriai és 
né met or szági ki adók mel lett ma gyar or szá giak szá mára is dol go zott. Mun ka-
kap cso lat ban volt Ka zin czy Fe renc cel is, aki nem csak saját mun kái szá mára 
ren delt tôle met szet il lusztráci ókat, hanem al kal man ként bará tai nak, mun ka-
tár sai nak is aján lotta a bé csi réz met szôt.3 

Bár egy elôre nem isme rünk olyan leve let, me lyet Ka zin czy köz vet lenül 
Blaschkéhoz írt volna, s a réz met szô nek is csu pán 1807-bôl ma radt ránk a 
köl tôhöz írt két le vele, mun ka kap cso la tukra már Ka zin czy 1804. évi nap ló fel-
jegy zése iben talá lunk uta lást.4 1805-ben Blaschke ké szí tette el a költô nagy-
báty ját, Ka zin czy And rást ábrá zoló réz met sze tet, mely az 1808-ban Pes ten, 
Trattner Má tyás nyom dájá ban meg je lent, Ma gyar régi ségek és rit kasá gok 
című kiad ványt dí szí tette, s ô met szette rézbe Ka zin czy ös sze gyűj tött írá sai 
meg je lent köte tének5 és Rochefoucauld for dítá sának6 il lusztráci óit is. 

Blaschke János il lusztráci óinak elsô, a ké sôbbi hazai szak iro da lom ban is 
gyak ran át vett lis tája Nagy Iván nak a Szá za dok ban meg je lent 1874-es írá-
sában ta lál ható.7 A ma gyar művé sze ket ABC sor rend ben, A-tól Gy-ig bemu-
tató cikk ben a szerzô a leg több művet, 51 dara bot Blaschkétól so rol fel. A 
Ka zin czy-leve lezés ada taira ebben a cikk ben még nem tör ténik hi vat kozás.8 

A Ka zin czy-leve lezés 1890-ben in duló össz ki adá sának Blaschke mun kás-
sá gá ra vo nat kozó ada tai val tudo másom sze rint elô ször a 20. szá zad ele jén, 
a Lyka Kár oly által szer kesz tett Művé szet című fo lyó irat ban ta lál ko zunk. 
1904-ben az Ada tok művé sze tünk tör téne téhez című ro vat ban Naményi 
Lajos (1868–1905) olyan Ka zin czy által írt vagy neki szóló leve lek bôl idé zett, 
me lyek – mint téte len ként látni fog juk – Blaschkéhez kap cso lódó met sze tekre 
vo nat koz nak. Naményi ugyanebben az évfo lyam ban Nagy Iván 1874-es írása 
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alap ján (an nak emlí tése nél kül) fel so rolja Blaschke János is mert mun káit. 
Bár hi vat kozik a fo lyó irat ban ko ráb ban kö zölt, Blaschke és Ka zin czy mun ka-
kap cso latá val, s ezen belül a Blaschkétôl meg ren delt vagy ál tala elké szí tett 
il lusztráci ókkal fog lal kozó írá sára, ezek közül a bé csi réz met szô mű veit fel so-
roló lis tában egyik met szet sem sze repel.9 

A Dayka-kö tet10 met sze tei

Blaschke „Ka zin czyval is ös sze köt te tés ben ál lott s hozzá inté zett, Bécs ben, 
1807 már cius 14-én kelt le vele – a Nem zeti Mú zeum ren de zet len ira tai közt 
– ar ról ta nús kodik, hogy ô ké szí tette Dayka ver sei hez, Ossián for dí tás hoz a 
réz met sze teket. A Daykához ké szí tett kép és cím lap 35 fo rintba ke rült, az 
Ossiánhoz ké szí tett 95 fo rintba”11 – írta 1904-ben a Művé szet mun ka társa.

A fo lyó irat kö vet kezô szá mában ugyanakkor arról ol vas ha tunk, hogy Ka zin-
czy 1812-ben „Dayka Gá bor képét in kább Gerstner által óhajtja elké szít tetni, 
mert ennek költ ségét Trattner fe dezi és Gerstner ol csóbb, mint Neidl.”12 

A mű vé szet tör té neti szak iro da lom ban az elsô, Blaschke szer zôsé gére vo nat-
kozó emlí tés ha gyo má nyo zó dott to vább. „Dayka Gá bor ver sei hez s az Ossián 
for dí tás hoz ô ké szí tette a réz met sze teket. A Dayka ver sei hez ké szí tett kép és 
czímlap 35 frtba, az Ossiánhoz ké szí tett képek 95 frtba ke rül tek…” – vette át 
az ada tot az 1915-ben meg je lent ma gyar mű vész lexi kon Blaschke-élet rajza.13 
Azt, hogy az adat a Mű vé szet 1904-es ta nul má nyá ból szár mazik, egy ér tel-
művé teszi, hogy a le xikon át vette az Os szián-met szet árára vo nat kozó el-
írást, té ve dést is. Az ere deti le vél ben egy 50, egy 35, egy 15 és egy 60 fo rin tos 
lap sze repel, 95 fo rint ról egy álta lán nem esik szó.14 

A Dayka, il letve az Os szián-kötet met sze tei Blaschke mun kái ként sze re pel-
nek Pataky Dé nes 1951-ben meg je lent, máig alap vetô kézi könyvnek szá mító 
réz met szet-kata lógu sában is, itt azon ban már nem az élet rajz ban, hanem a 
té tele sen fel so rolt művek kö zött: „150. Met sze tek. (Dayka Ossián ford.)”

151. Met szet és cím lap (Dayka ver sei).”15 Az Os szián-kötet Daykához kap cso-
lása szin tén téve dés: Ka zin czy 1804 körül – mint látni fog juk – saját Os szián-
for dítá sának ki adá sát ter vezte, eh hez ren delt il lusztrá ciót Blaschkétól. Pataky 
ugyanakkor a Dayka kötet il lusztráci óit kata lógu sában egy másik réz met szô, az 
eszéki szü le tésű, Bécs ben tevé keny kedô Joseph Gerstner (1768–1813)16 mű vei 
kö zött is szá mon tartja: „9. Cím kép és cím lap (Dayka ver sei). Pest. 1813.”17

Ha ala po sab ban szem ügyre ves szük az ere deti, az OSzK Kéz irat tárá nak 
Leve les tárá ban ta lál ható leve let, mely ben Blaschke arról szá molt be Ka zin-
czynak, hogy me lyik meg bí zás sal ho gyan halad, ki derül, hogy a Mű vé szet 
adat köz lésé nek for rását je lentô 1893-as kötet szer kesz tôi nagy való szí nű ség-
gel ros szul ér tel mez ték Ka zin czynak a levél sorai közé írt ma gyar nyelvű 
meg jegy zé seit: „Sie bestehen in einer Quart Platte, welche 50 f. kostet, denn 
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eine (Daykához) 8taf zu 35 f. (kép és titu lus) und ein Finnette (Vignett) zu 15 f. 
dass Papier (Os szi ánhoz)” 18 

Kazin czy meg jegy zései véle mé nyem sze rint való jában más téte lek hez kap-
cso lód nak, a le vél tehát he lye sen így olva sandó:

„Wien den 14ten Märtz 1807. [Vet tem 6. Junii] 

Herrn v. Ka zin czy,
Die beschuldigung, dass ich nicht alle Brife beandwortet hätte, wüsste ich 
nicht verdient, indem ich mich nicht erinnern kann einen unbeantwortet 
gelassen zu haben, ich melde Ihnen also nochmal, dass alles, was fertig ist 
von meinen Arbeiten sowohl auch die 2 Petschaft Stöckel gezahlt ist biss auf 
den kleinen Rest von 10 f. die übrigen Arbeiten aber alle in der arbeit sind Sie 
bestehen in einer Quart Platte [Daykához kép és titu lus], welche 50 f. kostet, 
denn eine 8taf [Os szi ánhoz] zu 35 f. und ein Finnette [Vignett] zu 15 f. dass 
Papier dass Buch zu 3 f. wofon ich von einen Bogen 4 Abdrücke bekomme Sie 
können es leicht berechnen wie viel brauchen einige Bogen mehr verstehet sich 
wegen Mislungenen Abtrücken der Trucker fordert für das 100 3 f. ich bitte 
also nur eine baldige antwort was ich weiter zu thun habe hier lege ich auch 
ein Muster bey in Pungtirter manier, wofon eine in den nemlichen Format 60 
f. [Hamilton] kostet, übrigens bin ich wie ihmer mit hochachtung
Dero Ergebenster
 Johann Blaschke.”  (1. kép)

1. Blaschke János levele Kazinczy Ferenchez, Bécs, 1807. március 14. Részlet OSZK, 
Kézirattár, Levelestár.
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A le vél ele jén Blaschke két elké szí tett pe csét nyo mót (Petschaft Stöckel) 
említ, majd né hány olyan il lusztrá ciót, me lye ken még dol gozik. Ér tel mezé-
sem sze rint az 50 fo rintba ke rülô ne gyed rét nagy ságú lemez (Quart Platte) 
volt a Dayka-könyvhöz ké szült arc kép és cím lap. Ebben az idô ben – mint a 
ki ad ványok lap jaira nyo mó dott le mez mére tek mu tat ják – gya kori volt, hogy 
a nyol cad rét nagy ságú köny vek hez ne gyed rét mé retű réz le mezre met szet ték 
az egy más sal szem ben lévô cím lap elô zék képét és a cím lap szö vegét, s ha 
volt, vig net táját. A Ka zin czy meg jegy zése sze rint az Os szi ánhoz ké szülô, 35 
fo rintba ke rülô le mez nél a Blaschke által írt „8taf” ok távot, azaz nyol cad-
rétet je lent het. A vé gül – mint látni fog juk – más könyvben meg je len te tett 
Os szián-il lusztráció való ban nyol cad rét mé retű volt. A 15 fo rintba ke rülô 
vig net tát egy elôre nem tud tam azo nosí tani. Leve léhez Blaschke – úgy tűnik 
– mel lé kelt egy pon tozó mo dor ban ké szült min tát is, mely ha sonló for má-
tum ban 60 fo rintba ke rült, s mely mel lett Ka zin czy Hamilton-meg jegy zése 
sze repel. Hogy ez mit il lusztrált volna, egy elôre nem tud juk, az min den esetre 
va ló színű, hogy a ne ves angol mű gyűjtô, William Hamilton (1730–1803) által 
ki adott, an tik emlé keket bemu tató albu mok19 vala me lyi kébôl vett motí vum 
met szet máso lata lehe tett. A Ka zin czy-leve lezés név muta tói sze rint Hamilton 
kiad vá nyá hoz kap cso lódó il lusztráci óról sem ennek, sem a meg elôzô, il letve 
az ezt kö vetô évnek a le vele iben nem esik szó. 

Az el múlt évti ze dek ben több olyan iro da lom tör té neti ta nul mány szü le tett, 
mely az 1813-as Dayka-kö tet il lusztráci óival fog lal kozik.20 V. Busa Mar git 
1981-es for rás köz lése a mün cheni Bayerische Staatsbibliothek kéz irat gyűj-
temé nyé ben ta lált két új levél köz zété telé vel 1803-tól kö veti az ese mé nye-
ket.21 Ka zin czy egy már ko ráb ban is is mert levél sze rint 1803. feb ruár 22-én 
arra kérte Vinzenz Georg Kininger bécsi réz met szôt, hogy vis sza emlé ke zése 
alap ján ké szítse el fia talon el hunyt költô-ba rátja, Dayka Gábor port réját a 
ké szülô kötet szá mára.22 Kininger – mint a V. Busa által köz zé tett, 1803. már-
cius 19-én Bécs ben kelt leve lébôl kide rült – elô kép híján, a le írás alap ján nem 
vál lalta el a meg bí zást.23 

Kazin czy – leg alábbis erre utal az a ko ráb ban emlí tett, 1807-ben Blaschke 
által írt, a Dayka-képek Blaschkénak attribuálását meg ala pozó levél – ezek 
után fel tehe tôen Blaschkétól ren delte meg a ki adni szán déko zott Dayka-kö-
tet port réját és cím lap vig net táját. 

Nem zár hat juk ki, de nem is iga zol hat juk, hogy Ka zin czy 1804. au gusz tus 
14-ére vo nat kozó nap ló fel jegy zése inek köze van a Dayka-port réhoz: „Szem. 
Lász lónál ebé delem. Cserey és Blaschke. Iphigenienek el esik a’ köl döke.”  Ta-
lán ehhez az adat hoz kap cso lódik a kö vet kezô napra, au gusz tus 15-re vo nat-
kozó be jegy zés is: „Maillardnak assignáltam 24 f.” 24 Az 1806-ban fia talon 
meg halt Ludwig Maillard raj zoló és réz met szô nem csak Blaschke há zas sági 
ta núja – te hát min den bi zon nyal jó ba rátja –, ha nem szá mos met sze tének raj-
zo lója is volt. Nem tud juk, hogy Ka zin czy Blaschkétôl au gusz tus 14-én leve-
let vagy elké szült mun kát ka pott-e, s azt sem, hogy a Maillardnak utalt 24 
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fo rint tisz te let díj volt-e, vagy elô leg egy ké sôbb el vég zendô mun kára. Annyi 
bizo nyos csu pán, hogy bár Ka zin czy ekkor már fog lal ko zott a ki adandó 
Dayka-kö tet tel – Daykát purizálom, írja 1804. au gusz tus 5-én – a kötet il-
lusztráci óján Blaschke 1807 már ciu sában – mint Ka zin czynak a réz met szô 
fen tebb emlí tett leve lébe írt meg jegy zése (Daykához kép és titu lus) mu tatja 
– még dol go zott. 

V. Busa Mar git egy szin tén a Bayerische Staatsbibliothekban fel fede zett, 
1807. szep tem ber 11-én Bécs ben kelt Blaschke-leve let is köz zé tett. A bé csi 
réz met szô ebben azt írja Ka zin czynak, hogy „die übrigen 3 Platten aber sind 
noch nicht genug vollendet weil ich zu viel mit arbeit überheuft bin und das 
Kupfer zu die Taschenbücher25 sehr pressant sind sollten Sie aber dringend 
brauchen so können sie längstens in 14 Tägen fertig seyn…” 26 Bár sem a le-
vél ben, sem Ka zin czynak a le vél hez mel lé kelt el len ôrzô szá mítá sai ban nincs 
uta lás arra, hogy a há rom lemez mire vo nat kozik, el kép zel hetô, hogy köz tük 
volt a Dayka-kötet met szete is. 

Hogy végül Blaschke elké szí tette-e a Dayka könyvhöz meg ren delt il lusz trá-
ci ókat, s ha igen, ki nyom ta tásra ke rül tek-e va laha, arról egy elôre nincs tudo-
másom. Az min den esetre bi zo nyos, hogy az 1813-ban meg je lent kötet Dayka 
port réját más mű vész met szette rézbe. S az is bizo nyos, hogy a fent emlí tett 
két le vél ben ta lál ható ada tok alap ján Pataky Dé nes 1951-es kata lógu sától 
elté rôen nem ve het jük fel ôket Blaschke œuvre-kata lógu sába. Leg fel jebb any-
nyit ál lít ha tunk, hogy Blaschke 1807 már ciusa elôtt fel tehe tôen meg bí zást 
ka pott Ka zin czytól el ké szí té sükre. 

Abból, hogy Ka zin czy né hány évvel ké sôbb ismét fog lal kozni kez dett a 
Dayka-port réval, arra kö vet kez tet he tünk, hogy 1807 körül nem ké szült el 
a köl tô-ba rát réz met szetű arc képe, vagy olyan minô ségű lett, amely nem fe-
lelt meg Ka zin czy elvá rása inak. Az 1813-ban meg je lent Dayka-kö tet elé írt, 
1810 feb ruári kel te zésű Dayka-élet raj zában Ka zin czy meg em líti a ké szülô 
portrét: „Képe tu laj don kezem’ raj zo latja szerént ké szült, ’s az a’ raj zolat Day-
kához igen jól ha son lí tott; Úgy hi szem, hogy a’ Met szô, kinek ügyessége elôt-
tem isméretes, nem fogja a’ képet hozzá hasonlatlanná tenni. A’ fürtözést és 
leplezést Orpheusnak egy gem májá ról vé tet tem hozzá, ’s a’ Meg holtnak éjjeli 
világítást adat tam a’ képen…” 27

Egy Toldy Fe renc által köz rea dott, for rá sok kal alá nem tá masz tott, ezért 
kér déses hite les ségű tör ténet sze rint Ka zin czy saját, Daykát áb rá zoló rajza 
mel lett egy Orpheus-gem mát kül dött a met szô nek, aki – miu tán elve szí tette 
a raj zot – kény telen volt a vé sett kô alap ján elké szí teni a Dayka-port rét. 
Egy „Orpheus-gemma alap ján dol goz tatja újra”  Ka zin czy a saját raj zát – ol-
vas hat juk a kér dést tár gyaló újabb művé szettör té neti és iro da lom tör té neti 
mun kák ban is.28 Azt nem tud juk, hogy Ka zin czy bir toká ban volt-e Orpheus-
gemma,29 az azon ban bizo nyos, hogy jára tos volt a gem mák és gem mamá sola-
tok ke res ke del mében, s is mert neve zetes gem ma gyűj temé nye ket bemu tató 
réz met sze tes albu mokat is. 

04Papp_179_228.indd   18304Papp_179_228.indd   183 2010.08.21.   13:29:132010.08.21.   13:29:13



184

Az an tik gem mákat – rész ben érté kes vol tuk, s eb bôl fa kadó kincsképzô 
jel legük miatt – a ke resz tény egy ház művé szet ben a 7. szá zad óta gyak ran 
hasz nál ták li tur gikus kel lékek és erek lye tar tók dí szí té sére. A ha gyo mány sze-
rint a 8. szá zad ban ké szült Desiderius-ke resz tet 211, a kölni Há rom kirá lyok 
erek lye tar tót pedig 304 – rész ben a kö zép kor ban ké szült – gemma dí szíti. 
Vi lági célú fel hasz nálá sukat a karoling kor óta Eu rópa-szerte el ter jedt, gyak-
ran a hiva tali eljá rá sok ban is al kal ma zott pe csét funk ció juk jelzi, mely – mint 
Ka zin czy és Cserey pél dáján látni fog juk – a ma gán leve le zés ben – ekkor már 
elsô sor ban mű gyűj tôi, műér tôi ér dek lô dés tôl át hatva – még a 19. szá zad ele-
jén is di vat ban volt. Je len tôs lö kést adott a gem ma gyűj tés nek Bi zánc 1204-es 
el fog la lása és ki rab lása, ami kor nagy men nyi ség ben ke rül tek Euró pába az 
egy kori Római Biro dalom terü leté rôl szár mazó rep re zen tatív vé sett ékkö-
vek.30 

Az an tik pénz érmek és vé sett ékkö vek a rene szánsz óta fon tos sze repet ját-
szot tak az „ókor nem-iro dalmi jel legű” meg isme résé ben, az antik auk torok 
gyak ran sok szo ros át írá son, for dítá son vagy fer díté sen átesô le írá sai nak átté-
teles in for máci óival el len tét ben az érmek és gem mák ugyanis köz vet len és 
au ten tikus képét adták az ókor tör té nel mének, kép zômű vé szet ének, mito ló-
gi á já nak és képi ábrá zo lási ha gyo má nyá nak. S a tör té neti isme reten kívül 
„az érem vagy még in kább a gemma, a vé sett kô épp így szol gál esz téti kai, stí-
lus tör té neti ta nul ság gal is. S noha Winckelmannt min dig az emi nens művek 
fog lal koz tat ták leg in kább, stí lus tör téne tét ô is a kis művé sze tek ben ren del ke-
zésre álló ha tal mas ös sze ha son lító anya gon csi szolta. Rómá ban kör be járta 
az érem gyűj temé nye ket, 1759-ben pedig Stosch báró fi ren zei „museo”-ját 
kata logi zálta, amely a maga ide jében a vi lág egyik leg na gyobb gemma- és 
érem gyűj temé nye volt.”31

Ka zin czy – mint a Báróczy-köte tek il lusztrá ciói kap csán látni fog juk 
– meg sze rezte a Me di ciek híres fi ren zei gem ma gyűj temé nyé rôl meg je len te-
tett réz met sze tes soro zatok egyi kének egy köte tét. Gyak ran hasz nált fel an-
tik gem ma áb rázo láso kat könyvil lusztráci óként, s erre buz dí totta bará tait, 
író tár sait s a ki adó kat is. Is merte Cserey Far kas gem ma gyűj temé nyét, s 
al ka lo mad tán máso lato kat, nyo mato kat is kért és ka pott tôle egy-egy érde-
ke sebb da rab ról. 1805 máju sában Cserey ezt írta Ka zin czynak: „…A melj 
Római Ci cero fôvel petsételtem utolsó le vele met, a kö rül irva va gyon: Genus 
et Genius. – Volt nékem nagy gyüiteményem iljetén Gemmákbul, de nehány 
esz ten dôk kel ez elôtt chatoulomat fel ver vén edgy gaz ember, 275 darab igen 
betses gem máim lopattattak el, tsak ugyan ma radt még nehány – meljekkel 
kivánsága sze rint rendre min den leve lei met fogom petsételni. Ve res Gipsbe le 
van nak nállam nyomva nagyob ré szint azok is, meljek lo pás képpen tôllem 
el idegenitettek […] Ven nék én most is örö mest régi Gemmákot, tsak kap nék 
szá momra. Coloniaba edgy Bará tom szer zet volt iljetén gyüiteményt, de ki ne 
lévén még árok fi zetve, edgy utazó Anglus – az alku nál töb bet adván – el vette 
[…] na gyon drá gák most a gem mák, eze ket egyéb betses ré gisé gek kel edgyütt 
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2. Joseph Gerstner: Dayka Gábor portréja. 
Könyv illusztráció. In Újhelyi Dayka Gábor’ 
Ver sei. Öszveszedte ’s kiadta barátja Kazinczy 
Ferencz. Pesten, Trattner Mátyásnál, 1813. 
– Kazinczynak Poetai Berke. Pesten, Trattner 
Mátyásnál, 1813.

3. Blaschke János: A Belvederei Apolló feje. 
Könyvillusztráció. In Handbuch der deut-
schen Dicht- und Redekunst, aus Beispielen 
entwickelt von K. L. Schaller. Erster Theil. 
Wien 1806. Im Verlage bei Anton Doll. 

4. Címlap. In Für Aeltere Litteratur 
und Neuere Lectüre. Quartal–Schrift. 
Erstes Stück. Leipzig 1783.

5. Orpheus und Eurudice. Könyvillusztráció. 
In Taschenkalender für Freunde des Vergnü-
gens mit Scenen aus den beliebtesten Ballet-
ten, Opern und Schauspielen. 1798. Wien.
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a fran cziák és Anglusok fel kur kász ván. Vagyon még egy igen betses Gem mám 
Originalis Római darab, pró bául le nyomva kül döm…” 32 

„…A’ le vélbe zárt Gemma sze ren csé sen ért el ke zembe.” – vála szolta Ka zin-
czy, úgy véli azon ban, hogy Cserey Ca esart ábrá zoló gem mája vagy nem római 
munka, „…vagy azon idôk bôl való, midôn a’ mes ter ség profanus ke zekbe ju-
tott, ’s min den, a’ ki követ vésni tanúlt, az elkészűlt fô alá azt a’ ne vet írta, a’ 
mellyet néki oda írni tet szett. El len ben annál iga zibb bé lye gét hordja a’ Római 
stylusnak a’ ko szo rú zott fô, a’ mel lyel a’ Mélt. Úr a’ leve let pe csé telte-bé. […] Sza-
bad lé gyen azt a’ kér dést ten nem, ha tudja e a’ Mélt. Úr, hogy azo kat Wegdwoodi 
Mas szá ban, melly el nem por lik, mint a’ viasz és gipsz, és olly éle sen ki nyomja 
a’ for mát, mintha met szett kô volna, Lipsiában Rost neve zetű kép ke res kedô 
és Antiquariusnál gaz dag gyűj te mény ben lehet kapni? Ha az illyenek eránt jó 
em ber rel nem te szünk-fel, csalhatatlanúl meg va gyunk csalva, ki vált hogy a’ 
Német felô lünk azt hiszi, és mél tán, hogy bar barussal van dolga, a’ ki az effé lék-
hez nem ért. – Né kem meg va gyon a’ Rost Magazinumának az elô adása, ’s csak 
tud nám ki által, öröm mel meg kül de ném végig te kin tés vé gett; ’s mel léje ten-
ném Winkelmannak Geschichte der Kunst nevű megbecsűlhetetlen mun káját 
[…] Is meri e a’ Mélt. Úr Lippert-nek Dactyliothécáját a’ 3000 gem mával? Ezek 
rézbe van nak metszve, és így is drá gák. Ki venné meg le nyo más ban?” 33 

Rost kata ló gusa végül elju tott Csereyhez, 1805. jú nius 2-án ugyanis ezt 
írta Ka zin czynak: a kül dött köny vekbe „te kint vén ugy látom, sok hasz nokat 
vehe tem, fôb kép a Maga zin der Rostischen Kunst Handlung-nak; ide le irva 
közlem azon ki nyo mott gem mák Specificatioját, meljek nállam meg van nak, 
kül dök spa nyol vi aszba is ki nyomva 2 gemmat.”  Le vele végén Gemmae in 
Sulphore rubro expressae cím alatt közli máso latai lis táját.34 Bár a több mint 
200 darab, ókori tör té neti és mito ló giai sze mé lye ket, mito ló giai ábrá zolá sokat 
tar tal mazó gyűj te mény ben Orpheus-gemma nem sze re pelt, el kép zel hetô, 
hogy vala me lyikük gyűj temé nyé ben volt a trák lan tost ábrá zoló gemma vagy 
gem mamá solat. Le het séges az is, hogy Ka zin czy egy Orpheus-gem máról ké-
szí tett raj zot vagy réz met sze tet hasz nált a Dayka-portré elô képe ként. 

Felme rül azon ban egy har madik lehe tôség is. Ha ös sze vet jük az elké szült 
Dayka-portré haj vise letét Blaschkénak az zal a met sze tével, mely a Bel ve derei 
Apolló fe jét pro fil ban ábrá zolja,35 (2–3–4. kép) az sem zár ható ki, hogy a költô 
arc kép ének elô képe ez a Ka zin czy által is mert met szet volt. Ka zin czy Kis Já-
nos hoz 1812. no vem ber 15-én kelt leve lében így írt: „Blaschke a’ Vatikáni, 
mostan már Pár isi Apolló’ 36 fejét met szette ponctírozott manierban, ’s én azt 
bírom. Ha min den arczot úgy metsz mint ezt, úgy in kább akar nám képemet 
általa metszetni mint John által, ho lott ez igen mél tán elsô Vésô nek tartatik 
Bécsben.” 37 Elis me rés sel ír Ka zin czy az Apolló-fe jes met szet rôl – mint látni 
fog juk – abban a né met nyelvű le vél ben is, mely ben Báróczy Sán dor arc ké-
pére vo nat ko zóan ad uta sítá sokat Blaschkénak.38 

Akár egy Orpheus-gemma, akár a Bel ve derei Apolló fe jét ábrá zoló met szet 
volt a Dayka-portré elô képe, való szí nű sít hetô, hogy az 1810-es élet rajz ban 
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Dayka és Orpheus (Ka zin czy sza bad kômű ves neve, iro dalmi fo lyó ira tának 
cí me) hang sú lyos ös sze kap cso lását a kul tusz te remtô szán dék is moti vál hat-
ta. Hang sú lyozni kell ugyanakkor, hogy a ko ra beli könyvil lusztrá ciók kö zött 
talá lunk olyat, me lyen Orpheus fejé nek elô képe ként nagy való szí nű ség gel a 
Bel ve derei Apolló szobra szol gált,39 (5. kép) kön nyen el kép zel hetô tehát, hogy 
a Dayka-portré elô képe is egy Apol lóról min tá zott Orpheus-fej volt. Az min-
den esetre bi zo nyos, hogy az all’antica tí pusú portré gon do lata Ka zin czynál 
1803-ban még nem kris tá lyo so dott ki, Vincenz Kiningert arra kérte ugyanis 
ko ráb ban emlí tett leve lében, hogy Daykát ma gya ros ruhá ban ábrá zolja.40 

Az Apolló-szo bor fejé nek elô kép ként való fel hasz nálá sával egyébként egy Ka-
zin czy-port rénál is ta lál ko zunk. 1808-ban Cserey Far kas egy gyű rűbe akarta 
vé setni a költô-ba rát port réját: „Most képe det fel kül döt tem Lipsiaba Rosthoz, 
hogy a sze rint gyűrű kôbe fel emelt mun kával ki metczettesse. Bal ke zem mu-
tató úiján fogom aszt gyű rűbe vi selni – szivem részin – meljbe hol tig la ko zol 
úgy is. Az a czélom, hogy Hazád béli kôvel carmesiroztassam, mely végre szép 
tűz opá lokat fogok sze rezni.” 41 Ka zin czy – sem mit nem bízva a vé letlen re – egy 
sziluettrajzot küld magá ról. „Pro filo mat, melly min den hozzá értôk nek íté letek 
szerént a’ legtökélletesebb raj zolás, azért kül döm hogy ezt Rost nak meg kül-
dened tet sze nék, fel küld hessd, mert ô a’ cuprum után dol goz tat hat belé sze met, 
fület etc. Meg kel lene írnod, hogy a’ haj római módra lé gyen csi nálva, mint p: o: 
a’ Napoleon’ pén zein. Nem gon dolom, hogy en face va la mi jót csi nál has son a’ 
cuprum után is kôben a’ vésô…” 42 Cserey meg kapta a ké pet, de úgy véli, már 
késôn: „Kö szö nöm pro filod el kül dését, aszt a jövô Pos tán ugyan Lipsiába fel-
kül döm, de aszt tar tom, ké sôre már, mert addig ké szen lészen.” 43 A gyűrű való-
jában csak két évvel ké sôbb ké szült el, Cserey ugyanis 1810. ápri lis 30-án újsá-
golta el Ka zin czynak, hogy el küld ték szá mára a Lip csé ben meg ren delt áru kat. 
„…elôre örü lök, hogy achat onisba met szett képe det birhatom nem so kára, ezen 
körül Rost aszt írja Nékem: die arbeit des Steinschneiders dauerte lenger, als 
wier glaubten, wier schmeicheln uns aber, dass der Künstler in diesem steine 
auf unsere Aufforderung seine ganze Kunst aufzubieten ein Werk geliefert habe, 
dass so wie unserem, auch ih rem Wunsche enstsprechen wird.” 44 

Kazin czy a gyű rűbe vé sett port rét meg em líti Az én ké peim cím mel ös sze-
állí tott, saját arc ké peit fel so roló lis tában, mely sze rint a gyűrű a Vinzenz 
Ge org Kininger rajza után Friedrich John által ké szí tett met szet45 nyo mán 
ké szült. A gyűrű vése tén – írja Ka zin czy – a „mente gö rög le pellé van el vál-
toz tat va, ha jam az Apolló’ szobra’ für tö zése után fürtöztettek. A munka igen 
sze ren csés.” 46

Azt nem tud juk, hogy Ka zin czy 1810 körül kit bí zott meg a Dayka-portré 
el ké szí tésé vel. Ez lehe tett Blaschke is, hi szen az ô mun kás ságát már ko ráb bi 
kiad vá nyai hoz ké szí tett met sze tei révén is mer hette, de lehe tett Joseph Gerst-
ner is, aki végül a könyvben meg je lent port rét elké szí tette. Az azon ban bizo-
nyos nak tűnik, hogy a Dayka-kép – a kötet elô sza vában ír tak kal el len tét ben 
– nem ké szült el 1810-ben. Fel tehe tôen Dayka arc képét em líti Vitkovics Mi hály 
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1811. feb ruár 19-én Ka zin czyhoz írott leve lében: „Gerstnernek az 50 ftokat fel-
kül döm. Rajta le szek, hogy Medárdusig ol vas has sák Daykádat.”47 – igye ke zete 
azon ban nem ho zott ered ményt: „Gerstnernél vol tam, a 200 fo rintot ma gam-
mal fel is vit tem, hogy ha kész a’ munka, ki fi zes sem. De Gerst ner még hozzá 
sem fo gott, azzal men te get vén magát, hogy a’ másod ízben fel kül dött Dajka képé-
nek le raj zolá sán el nem tud iga zodni; mint hogy abbúl ki nem lát hatni, millyen 
korút, és egé szen millyent kel les sék fes teni. Az elsô raj zolatot ki metszheti, ha 
kiványuk. Ennél fogva abban álla pod tunk meg, hogy viszszajöttömmel Hoz zád 
írni fogok és kap ván tudó sítá sod, ôt is tudó sí ta ni fogom. Nem volna-e jó, ha az 
ágyad fe lett függô Daj kád’ képét Pestre kül de néd, és annak itt le fes tett mását 
kül denôk Gerstnerhez. –”48 – írta au gusz tus 6-án Ka zin czynak. A le vél ben emlí-
tett elsô rajz talán az volt, me lyet Ka zin czy – mint a meg je lent könyv beve-
zetô jében írta – sa ját kezű leg, emlé ke zet bôl ké szí tett Daykáról. Azt egy elôre 
nem tud juk, hogy mi lehe tett a „má sod ízben fel kül dött” Dayka-kép, hi szen 
Vitkovics ebben a le vél ben még csak ajánlja Ka zin czy nak, hogy az ágya fe lett 
lévô Dayka-kép rôl ké szít tes sen máso latot, s küld je el a réz met szô nek.

Kazin czy 1812 júli usá ban Helmeczy Mi hály hoz írt leve lében is talá lunk 
uta lást a portré, il letve a Dayka-kö tet többi il lusztráci ójá nak rézbe met sze-
tésé rôl. „Trattner Úr egy képet resolvált. Nem élek vis sza jósá gával ’s nem 
kérek ket tôt: de úgy tar tom Tr. Úr nem fog ne hez telni, ha az egy kép árán két 
frontispiciumot met sze tek, mert mind a’ Dayka ver sei nek mind a’ Be rek nek 
czímlapja igen rútúl jô-ki. Az elsô czímlapon a’ Dayka feje, a’ Bere kén pedig 
a’ Montfaucon lepés lantja fogna ál lani. Amaz circulusban, ez oválban. Bizza 
reám magát Tr. Úr, nem lesz az rossz a’ mit kívá nok ’s talán még keve sebbe 
fog ke rülni, mint az egy réz. Okos sá godra ’s ba rát sá godra bízom, hogy ezt 
úgy add-elô, hogy Tr. Ur meg ne bántattassék. – A’ Dayka képe a’ met szô nél 
lesz Bécs ben, mihellyt Tr. Úr izenni fog, hogy nem leszen el le nére két kép egy 
he lyé be, csak a’ kettô az egy árát felül ne múlja.”  „…Daykának képén kívül, 
egy Montfauconból vett vignette fogja éke sí teni a’ nagy csinnal ké szü lendô Ki-
adást”  – írja még le vele végén.49

Kazin czy egy másik leve lébôl is arra kö vet kez tet he tünk, hogy a réz met-
szetű Dayka-portré 1812 nya rán még nem volt kész. „… Elôt tem fi tyeg 
Daykának képe, melly rézbe fog metszettetni. Kevés napja hogy azt Fes tôm-
tôl megkapám.” 50 – írta 1812. au gusz tus 16-án Pápay Sámu elnek. Ez a fest-
mény talán egy mini atűr volt, me lyet Ka zin czy egy zsi nóron vagy lán con he-
lye zett el, s ott „fi tye gett elôtte”, mi köz ben a leve let írta. Talán éppen annak 
a Dayka-kép nek a máso lata volt, mely Vitkovics Mi hály ko ráb ban emlí tett 
le ve le sze rint Ka zin czy ágya fe lett füg gött. Ezek a le velek meg kér dôje lezik 
a Dayka-kö tet elô sza vának su gal mazá sát, hogy a könyvben sze replô Dayka-
port rét a met szô 1810 körül Ka zin czy raj záról ké szí tette volna.51 

Miután Ka zin czy enge délyt ka pott a ki adó tól, Trattner Má tyás tól, hogy a 
Dayka-kép mellé még egy vig net tát ké szít tes sen, il lusztrá lási ter vét to vább 
fejlesz tette: „Ezen enge del mes ségre annál na gyobb szük ségem van, mivel 
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6. Kazinczy Ferenc levele Helmeczy Mihály-
hoz. Széphalom, 1812. szeptember 10. MTAK 
Kézirattár, M. Irod. Lev. 4r. 119. sz.

7. Címlap. In Újhelyi Dayka Gábor’ versei… 
Pest… 1813. 

8. Kazinczy Ferenc rajza. In Excerpta ex 
Montfaucon et II. Tomis Herculaneum 
Reliquia in Bibliotheca Universitatis 
Pesthiensis 1792. men. Xbri. MTAK 
Kézirattár. Magy. Ir. RUI 2° 1. 149r.

9. Herkulaneumi táncosnôk. Könyvillusztráció. 
In L’Antichita di Ercolano. Le pitture Antiche 
d’Ercolano e contorni incise con Qualche 
Spiegazione. Tomo primo. Napoli MDCCLVII. 
Nella Regia Stamperia. Tavola XVII. 95.

10. Herkulaneumi táncosnô. Könyvillusztrá-
ció. In Le Antichita di Ercolano. Pitture. 
Tomo primo. In Roma MDCCLXXXIX. 
Con Licenza de’ Superiori. Tav. 21.
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11. Lant és pillangó. Könyvillusztráció. 
In Bernard de Montfaucon: L’Antiquité 
expliquée et representée en figures…Tome 
Premier… Premiere Partie. A Paris, 1719. 
CXXII. Pl. a la 192 page T. I. 5. kép.

12. Kazinczy Ferenc rajza. In Excerpta 
ex Montfaucon et II. Tomis Herculaneum 
Reliquia in Bibliotheca Universitatis 
Pesthiensis 1792. men. Xbri. MTAK 
Kézirattár. Magy. Ir. RUI 2° 1. 147 v.

13. Címlap. In Kazinczynak poetai berke. 
Pesten…1813.
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14. Kazinczy Ferenc rajza. In Excerpta 
ex Montfaucon et II. Tomis Herculaneum 
Reliquia in Bibliotheca Universitatis 
Pesthiensis 1792. men. Xbri. MTAK 
Kézirattár. Magy. Ir. RUI 2° 1. 150v.

15. Címlap. In Vitkovics Mihály barátomhoz. 
Széphalom, 1811.

16. Lantot tartó szfinx. Címlapelôzék. In Verseghy Ferenc: Magyar Aglája, avagy kellemetesen 
mulató nyájaskodások külömbféle versnemekben. Buda, 1806.
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– nem ijedsz e el? – nem ket tôt, hanem hár mat téte tek a’ munka mellé. A’ fej 
nem il lett egy kis Vignettnek, a’ mint azt tenni szán dé koz tam volt; a’ Poetai 
Berek, mellynek czímje két sor, nem lehet-el vignette nél kül; az pedig az il-
lendô ség ellen volt volna, hogy a’ prin cipá lis Munka ne kap jon Vignettet, ho-
lott a’ tol dalék-munka azt ka pott, és így kény telen valék ennek is annak is 
vignettet adni, azon felül, hogy a’ fej elôl álland. A’ sok sor ból-álló czímlapra 
Daykának ver sei elôtt tehát a’ Herkuláni Régi ségek közzül azt a’ raj zola tot 
vevém-ki, a’ mell yen a’ musicális tá nyér nál fü lelve hall gat a’ Leopard, még 
pedig nyi tott száj jal, melly a’ mo hos ság nak jele. – A’ kevés sor ból álló Poetai 
berek elibe pedig Montfauconból a’ lant ’s a’ lant fe lett re pülô lepe; – ez fel-
felé álló oválban, a’ kevés sor miatt – amaz pedig fekvô oválban. A’ Dayka 
fejét és ezen két raj zola tot fel kül döt tem Gerstnernek ’s kér tem, szabja olly mér-
tékletes árokat, hogy a’ Kiadó el ne ret ten jen” 52 – írta 1812 szep tem beré ben 
Helmeczynek, s rá is raj zolta a lapra a le opár dos motí vumot. (6. kép) A réz-
met szetű Dayka-portré te hát még ekkor sem volt kész.

A vé gül 10 évi ter vez getés után 1813-ban meg je lent, Ka zin czy Poétai ber-
kével ki egé szí tett Dayka-kö tetet Joseph Gerstner Dayka-port réja (2. kép) és 
egy jel zet len, két leo pár dot és két csen gôt ábrá zoló vig netta dí szí tette. (7. 
kép) Ka zin czy fenti le vele alap ján fel téte lez het jük, hogy a vig net tát – épp úgy, 
mint a Poétai Ber ket dí szítô anti ki záló il lusztrá ciót – Gerstner ké szí tet te, 
még pedig 1812 szep tem bere után.

Kazin czy a köny vei dí szí tésé hez fel hasz nált met sze tek egy ré szét saját 
maga má solta le. „1792. Xberben Pes ten mu lat ván el men tem az Universitás 
Bthecájába ’s fél napo mat a’ Montfaucon ’s a’ Herculanumi Reliquiák’ két 
Tomusainak (itt több kötet nem volt) végig te kin té sére for dí tot tam. Még most is 
meg van az a’ 15 folio lap raj zola tom, mellyet a’ Montfaucon’ hat folio Köte tébôl 
és a’ másik munka’ kettejébôl ólom nél kül sza bad kéz zel dol goz tam. Há rom raj-
zolat van ezek köztt, melly felôl bi zony talan va gyok, Montfauconban áll e vagy 
a’ Herc. Ma rad vá nyi ban. Tedd tehát azt a ba rát ságot, menj-el oda ’s kérd-ki 
a’ köny vet, ’s járj vé gére, Montfauconban áll e vagy a’ Hercul. Marad. Köztt, ’s 
mellyik Kö tet ben áll, és hanyadik szám alatt ’s lap hoz az a’ mi itt kö vet kezik.
CXXII. ad. pag. 192. Egy lant, ’s a’ lant felett egy lepe.
Tom. II. Pars II. CXXXII. Egy buzgány faággal: VIC. HERC. CERBER.53

Tom. I. P. II. CXCV. ad .pag. 308. Léda és a’ hattyu.
Tom. IV. P. I. Egy font kosárból kiemelkedik a’ kígyó.
CXV ad p. 182. Amor az Oroszlánon lanttal54…Értsd meg jól kérésemet. Ime 
a’ lepés lant felôl tudom a’ számot és paginát, de nem ha Montfauconban áll 
e, ’s hanyadik Tomusban. – Így a’ Plutarch’ Amorját is ’s a’ többieket. – Ez a’ 
mun ka néked azt az örömet adja, hogy így Montfauconnal és a’ Herculanum’ 
kin cseivel megismerkedel” 55 – írta 1812-ben Helmeczy Mihálynak. 

Az 1792-ben az Egye temi Könyvtár ban ké szí tett raj zokat ma az MTA 
könyv tárá ban al bumba kötve ôrzik.56 Meg ta lál juk köz tük a Dayka-kö tet két 
leo párd jának ábrá zolá sát (149r) is, me lyet a Helmeczyhez írott le vél ben fel-
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17. Herkules dorongja. Könyvillusztráció. 
In Bernard de Montfaucon: L’Antiquité 
expliquée et representée en figures… Tome 
Premier… Seconde Partie. A Paris, 1719. 
CXXXII. Pl. 6. kép.

18. Címlap. In [Kazinczy Ferenc] Tövisek 
és Virágok. Széphalom, 1811.

19. Herkulaneumi táncosnô. Könyvillusztrá-
ció. In L’Antichita di Ercolano. Le pitture 
Antiche d’Ercolano e contorni incise con 
Qualche Spiegazione. Tomo primo. Napoli 
MDCCLVII. Nella Regia Stamperia. Tavola 
XVIII. 99.

20. Címlap. In Kazinczynak fordított egyve-
leg írásai. Széphalom, Abaújban, 1808.
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te he tôen azért nem emlí tett, mert ennek ada tait 1792-ben pon tosan rá írta a 
lapra. (8. kép) A mo tívu mot Ka zin czy – mint az 1813–1814 kö zött meg je lent 
Báróczy-össz ki adás elsô köte tének elô sza vában is ol vas hat juk – a her ku lá ne-
umi ása tások során fel fede zett antik emlé keket bemu tató album 1757-es ki a-
dá sának elsô köte tébôl57 vette át. (9. kép) Az Egye temi Könyvtár állo má nyá-
ban Gd 2r 32 jel zeten ma is meg ta lál ható két köte tet (1757, 1760) a ben nük 
ol vas ha tó be jegy zések sze rint 1765-ben Es ter házy Pál (1730–1799) – 1746-
tól a pá los rend tagja, ké sôbb a rend tar to mány fô nöke – aján dé kozta a pesti 
pálos ko los tor könyvtárá nak,58 s on nan II. Jó zsef abolíciós ren de lete után 
ke rül he tett mos tani he lyére. A leo pár dos motí vum meg ta lál ható az album 
1789-es ki adá sában is.59 (10. kép)

Kazin czy a Montfauconból 1792-ben kimá solt lan tos-pil lan gós motí vumot 
(147v) (11–12. kép) – mint látni fog juk – a Dayka-kö tet mel lék lete ként ki-
a dott Poétai Be rek cím lap jára (13. kép) té tette, a csör gôbo tos szfinx raj zá-
val (150v) (14. kép) pedig az 1811-ben (Széphalom) meg je len te tett, Poetai 
epistola Vitkovics Mi hály bará tom hoz című könyve cím olda lát dí szí tette.60 
(15. kép) Ka zin czy könyvtárá ban meg volt Ver seghy Fe renc Ma gyar Aglája, 
avagy kel leme tesen mu lató nyá jas kodá sok külömbféle versnemekben cí-
mű,1806-ban Budán meg je lent, ké sôbb Ka zin czy által szi gorú bírá lat ban ré-
sze sí tett ver ses kö tete, mely nek cím lap elô zékén egy man csá ban lan tot tartó 
szfinxet lá tunk.61 (16. kép) 

A Ka zin czy által 1792-ben kimá solt (12. kép), Her kules „buzgányát”,62 
az az do rong ját ábrá zoló met szet rôl (17. kép) Falka Sá muel ké szí tett vig net-
tát,63 mellyel a költô 1811-ben Pes ten meg je len te tett Tövi sek és virá gok című 
epig ram ma gyűj temé nye cím lap ját dí szí tette.64 (18. kép) Bár Ka zin czy gyak-
ran hasz nált fel olyan antik té májú met sze teket könyvdísz ként, me lyek tar-
tal milag nem kap cso lód tak szo rosan az il lusztrált kiad vány hoz,65 úgy vélem, 
a Tövi sek és virá gok nál nem ez volt a hely zet. Her kules do rongja nem csak a 
kö tet prog ram adó nyitó ver sét (Herculeszhez) il lusztrálta, ha nem – egy fajta 
ön rep re zen táci óként – a hazai iro dalom Augias-is tál lójá nak ki trá gyá zá sára 
vál lal kozó Ka zin czy el szánt, har cias, pro voka tív atti tűd jét is jel ké pez hette.66 

A L’Antichita di Ercolano met szete67 nyo mán ké szí tette Johann Neidl réz-
met szô azt a herkuláneumi tán cos nôt ábrá zoló réz met sze tet, mely Ka zin czy 
1808-ban meg je lent Marmontel-for dítá sának68 cím olda lán ta lál ható. (19–20. 
kép) „Nem so kára, egy más után, öt kö tet ben fog nak meg je lenni nagy gond-
dal ké szí tett for dítá saim…– – Min den kö tet nek eggy rézre met szett port réja, 
3. vignettje és 2. nagy reze lesz. Az elsô kö tet nek két vignettjét ide re kesz tem. 
Eggy Herculánumi Terpsichore eggy régi gemma sze rint festve, a’ leve gôben 
lebeg, symbólja a’ franczia könnyű ség nek ’s elegantiának. – A’ másik Cosway 
után van dol gozva, ’s ezt je lenti: A’ sze relem és az ars musica a’ vad oroszlánt 
is meg sze lí díti.” 69 – írta 1805-ben Prónay Sán dor nak. 

Ka zin czy – mint a Báróczy–össz ki adás elô sza vában is ol vas hat juk – saját 
  könyv szer kesz tôi gya kor latán kívül is min den lehe tôsé get meg raga dott ar-
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ra, hogy az anti ki záló könyvil lusztráci ókat nép sze rű sítse. Montfaucon mun-
ká já ból vett motí vumok „copíroztatására”  biz tatja 1814-ben Trattner Já-
nos Ta mást Kis János ki adandó ver sei nek il lusztrá lása kap csán. „Hogy ha 
Vignetteket is akar, szó lít son-meg, ’s kimu tatom, mi ket copíroztasson Mont-
fauconból etc. etc.” 70 

Az Osszián-kötet met szete 

A mű vé szet tör té neti szak iro da lom ban a Ka zin czy-leve lezés alap ján to vább ha-
gyo má nyo zó dott az a nézet is, hogy Blaschke ké szí tette el Ka zin czy Osszián–
kö teté nek il lusztráci óját. Ka zin czy az 1800-as évek ele jén való ban tervbe 
vette, hogy öt kö tet ben meg je len teti saját mun káit és for dítá sait, s en nek a 
so ro zat nak lett volna egyik da rabja az Osszián-kö tet.71 A ter ve zett dara bok 
kö zül azon ban ekkor még csak a Marmontel-for dítás lá tott nap vilá got, Osszi-
án ja meg jele né sére Ka zin czynak majd egy évti zedet kel lett vár nia.

Az Osszián-kötet il lusztráci óját min den esetre Ka zin czy már 1804 körül 
meg ren delte Blaschkétól. „…[…]…Kis nek Epistolája és Blaschkének Vic-
to riája ’s Darthulája.” 72 – ol vas hat juk 1804. októ ber 1-jére vo nat kozó nap-
ló fel jegy zése iben, egy másik vál to zat ban pedig így ír ugyanerrôl a nap ról: 
„Gubics az az Berecz Mi hály jô Semlyénbôl a’ biva lyok kal ’s 5 fejér tehennel. 
Nap jára fi zet tem neki 30 xrt. utánna mingyárt jô Vincze73 Manczival, ’s hozza 
Kis nek Epistoláját nyom tatva, ’s Blaschkének Victóriáját ’s Darthuláját.” 74 
Azt egy elôre nem tud juk, hogy a Victoriát ábrá zoló met szet mit il lusztrált 
volna, Darthula képé vel azon ban – Osszián egyik ver sének címe – Ka zin czy 
min den bi zonnyal a (ki ta lált) kelta bárd mun kái nak for dítá sát akarta dí szí-
teni. Bár a fenti nap lóbe jegy zé sek bôl arra kö vet kez tet he tünk, hogy Ka zin czy 
1804-ben az elké szült met sze teket kapta meg Blaschkétól, a bécsi réz met szô 
1807-ben – mint Ka zin czynak a Blaschkétól ka pott, ko ráb ban emlí tett le vél-
ben ta lál ható be jegy zése (Osszi ánhoz) mu tatja – egy Osszián-il lusztrá ción is 
dol go zott. 

Az Osszi ánhoz ké szí tett il lusztráció sor sáról Ka zin czynak 1810-ben kelt, 
Rumy Kár oly Györgyhöz írt leve lébôl nye rünk érte sü lést. Ka zin czy Roc he fou-
cauld kö tete75 kéz hez véte lekor vette észre, hogy a ki adó, Joseph Geistinger 
téve dés bôl az Osszi ánhoz ké szí tett Blaschke met sze tet tette a könyvbe. Olyan 
ez – írja Ka zin czy nem kis malí ciá val – mintha az aranyborjú körül tán coló 
zsi dókat ábrá zoló met szet tel egy al geb rai mun kát il lusztrál nának.76 Az, hogy 
a Rochefoucauld-for dí tást il lusztráló met szet egy ma gas laton tér delô fia tal 
nôt ábrá zol, (21. kép) való szí nű síti, hogy Ka zin czy 1804-es, Darthulát em lítô 
meg jegy zése erre a met szetre vo nat ko zott. 

Az, hogy a kép nem illik a könyvhöz, más nak is fel tűnt: „Hr. V. Haykul hat 
dieses Werk sehr sauber und correct gedruckt. Den Bezug des Titelkupfers und 
die Vignette auf das Werk selbst kann Recensent nicht einsehen, wahrscheinlich 
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waren sie ursprünglich zu einem andern Buche bestimmt” – ol vas hat juk Ka-
zin czy mun kájá ról a kora beli saj tóban.77 

A mű vé szet tör té neti szak iro da lom ban eddig Ka zin czy Osszián-kö teté nek 
il lusztráci ója ként szá mon tar tott Blaschke-met szet tehát való jában a Ro che-
fo ucauld-kö tet ben je lent meg. Bár a met sze ten jól ol vas ható a J. Blaschke sc. 
jel zés, Csatkai End rének a Ka zin czy éle tében ki adott il lusztrált mű veit fel-
so roló füg gelé kében ezt ol vas hat juk: „IV. Rochefaucauldnak [sic!] Maximái, 
1810. Ka zin czy tud tán kívül vá lasz tott két jel zés telen kép.”78 

Kazin czy össze gyűj tött mun kái végül 1814–1816 kö zött ki lenc kö tet ben, 
Trattner János Tamás pesti nyom dájá ban lát tak nap vilá got.79 A so rozat 
1815-ben meg je lent, Osszi ánnak min den éne kei című, VI–VII. köte tének arc-
ké peit (Spissich János és id. Wes selé nyi Mik lós) Ehrenreich Sán dor Ádám 
(1787–1852), az anti ki záló vig net tákat Johann Georg Mansfeld (1764–1817) 
met szette. 

A Poétai Be rek80 met szete
 
A mű vé szet tör té neti kuta tás a Ka zin czy-leve lezés alap ján Blaschke János 
mun kái közé so rolta a Dayka-kö tet mel lék lete ként meg je lent Poétai Be rek 
cím lap vig net táját is. Az adat ebben az eset ben is a Művé szet 1904-es írása 
nyo mán ha gyo má nyo zó dott to vább: Blaschke ké szí tette „…Ka zin czy Poé tái 
Ber kéhez azt a képet, mely Vénust, Ámort és Psychét ábrá zolja és nem más, 
mint egy újévi kö szöntô képe, mit Ka zin czy Vay Ábrahámnénál ta lált…”81 
Az ada tot át véve a Szendrei–Szentiványi-féle mű vész lexi kon Blaschke élet-
raj zában em líti, hogy „Ka zin czy Poetai ber kéhez azt a képet, mely Venust, 
Amort és Psychét ábrá zolja, szin tén B.[laschke] met szette”,82 míg Pataky Dé-
nes 1951-ben a réz met szô mun kái kö zött so rolja fel az il lusztrá ciót: „153. 
Venus, Ámor és Psyche. (Ka zin czy Poétai Ber kei.)”83

A szak iro dalom Ka zin czy 1812. feb ruár 27-én kelt, Ber zse nyi Dáni elnek 
írt le vele alap ján kap csolta Blaschke János nevé hez az il lusztrá ciót: „A’ 
Poetai Be rek elôtt Ka zin czy Sophienál (Vay Ábrahámné) egy szép új esz ten dei 
kö szöntô re zet ta lál tam, ’s el kér tem, Venus, Amor és Psyche van rajta. Ha tet-
szik, vedd által, ’s Bécsbe küldd-fel, hogy messe Blaschke nevű akademischer 
Kupferstecher. De a’ for mátu mát mun kád nyom tatá sának mellé tedd, hogy 
tudja, melly nagy ság ban kell jen azt met sze nie.” 84 Ér dekes módon ezt a nyo-
mot – hogy ti. Ka zin czy Ber zse nyi nek aján lotta fel a met sze tet – a szak iro-
dalom nem kö vette, pe dig ké sôbb több le vél ben is ol vas ha tunk arról, hogy 
Ber zse nyi elfo gadta a ja vas latot.

Kazin czy 1812 ápri lisá ban arra kérte Helmeczy Mi hályt, hogy a Ber zse nyit 
ábrá zoló fest ményt át dol go zásra küldje el Kaergling pesti fes tônek, majd to-
váb bítsa Johann Neidl réz met szô höz egy ne gyed del a nyom ta tás sal együtt, 
hogy a met szô lássa, mi lyen nagy a columna, „mellyhez a kép’ Oválját al kal-
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maz tat nia kell. Na gyon óhaj tanám ha a’ kép és a’ czímlap azon egy réz táb-
lára nyom tat tat nék; és ha az a’ Vé nusz, Amor és Psyche, mellyet én a’ Poétai 
Be rek kel küldék hoz zátok, és a’ melly felôl Ber zse nyi azt írja, hogy el fog lalja 
a’ maga ver sei elébe, ide nyom tat tatik: jó volna Neildnek ez eránt is uta sí tást 
adni.” 85 

Kazin czy egy másik leve lében is talá lunk uta lást arra, hogy a met sze tet, 
me lyet a szép halmi mes ter ere deti leg a Poétai Be rek hez szánt, Ber zse nyi 
hasz nálta fel: „… A’ Dayka és a’ Berek czímlapjaik min den Vignette nél kül 
je len nek-meg. A’ melly illu mi nált kis rezet a’ Be rek kel küld tem, azt Ber zse nyi 
foglalá-el a’ maga ver sei elébe” 86 – írta 1812 júli usá ban Helmeczynek.

A Vay Ábrahámnénál lá tott, Vé nuszt, Ámort és Psychét ábrá zoló met szet 
tehát elké szült, de nem Blaschke met szette rézbe, s nem a Poétai Be rek il-
lusztráci ója ként je lent meg. Ber zse nyi Dá niel 1813-ban meg je lent ver ses kö-
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21. Blasche János: Darthula (?). Könyv-
illusztráció. In Herczeg Rochefoucauldnak 
maximái és morális reflexiói, három nyel-
ven. Németre fordította Schultz, magyarra 
Kazinczy Ferenc. Bétsben és Triestben, 
Geisztinger Könyvárosnál. 1810.

22. Címlap. In Berzsenyi Dániel’ Versei, 
kiadta egy kalauz Értekezéssel megtoldva 
barátja Helmeczy Mihály.  Második 
megbôvített kiadás. Pesten…1816.
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tet ének cím lap ját – épp úgy, mint az 1816-os máso dik, „meg bôví tett” ki adá-
sét87 – egy Neidl által jel zett vig netta dí szíti, me lyen a szár nyas Psyche, a 
kis Ámor és az ôt ölé ben tartó Vé nusz lát ható. (22. kép) Ber zse nyi réz met-
szetű port réját végül nem Neidl, ha nem Blaschke ké szí tette el.88 Az arc kép 
nem nyerte meg Ka zin czy tet szé sét, ennek okát azon ban – úgy tűnik – nem 
annyira a lap mes ter ség beli hiá nyos sága iban, mint a Ber zse nyi által vi selt 
öltö zet ben kell ke res nünk: „S a raj zolás’ tit kaiba bé nem ava tott B[erzsenyi] 
maga is nagy vét ket kö vet te tett a’ costüm el len is: dol mányra akasztat ván a’ 
torquest, mellyet csak men tén hor danak, ’s nem soha dol má nyon. Ezen sok 
ember kaczagni fog...” 89 (23. kép)

A Poétai Be rek cím lap ját egy jel zet len, álló ová lis vig netta dí szíti, mely a 
Ka zin czy által 1792-ben az Egye temi Könyvtár ban lemá solt, Montfauconból 
át vett motí vumot, egy lan tot, s a fe lette szálló pil lan gót ábrá zol. (13. kép) 
Az Egye temi Könyvtár ban Gd 48 2r. jel zet alatt ma is meg ta lál ható album 
táb lájá nak90 Cu pido és Psyche té májú ábrá zolá sai közül né gyet – köz tük a 
lan tos–pil lan gós képet – Francesco Scipio Maffei olasz költô és ar cheo lógus 
(1675–1755) ké szí tette. (11. kép)

1824-ben ezt a motí vumot java solta Ka zin czy dí szí tés ként arra a kôre, 
me lyet gróf Gyulay Ka ro lina a költô 1816-os dédácsi láto ga tása emlé kére 
akart fel állí tani. „Nem kell egyéb a’ kôre mint e’ név Ka zin czy és az esz tendô, 
mellyben Dédácson vol tam. Hogy a’ kô ol dala puszta ne le gyen, azt a’ Lan tot 
és Lepét met szet hetné Nagy sád rá, melly a’ Poétai Be rek’ czímlapján van, a’ 
Dayka Ver sei mel lett” 91 – írta, s le ve lébe bele is raj zolta az em lékkô váz latát. 
(24. kép)

Il lusztráció Kis János ver sei nek II. köte téhez92 (1814)

A Mű vé szet ben 1904-ben kö zölt ada tot, hogy ti. Blaschke János „Ma gyar író 
művei közül réz met sze teket ké szí tett Kiss [!] János műve inek máso dik köte-
téhez (Socrates a há rom grá cia elôtt)…”93 mind a Szendrei–Szentiványi-féle 
mű vész lexi kon, mind Pataky Dé nes át vette.94 Blaschke met sze te ként em líti 
az il lusztrá ciót Csatkai Endre 1925-ben írt, 1983-ban ki adott ta nul mánya 
is,95 míg egy 1981-ben meg je lent bib lio fil köny vecske csak Kis János port réját 
em líti a há rom kötet met sze tei közül.96

Az attribuálás alap jául itt is Ka zin czy leve le zése szol gált. „Az elsô Kötet 
elôtt képe det sze ret ném látni raj zolva Kininger, metszve Neidl által. A’ máso-
dik Kötet elôtt eggy más raj zo latja áll hatna Kiningernek, de a’ mellyet már, 
historisch lévén a’ kép, nem Neidlnek hanem Blaschkének kel lene met szeni. 
Ez Socrateszt adná-elô, már szak ála san és a’ philosophusi pa lást tal, hogy 
sze meit a’ három Gratziák statuácskájokra me resz tené, mély el mél kedé sekbe 
süllyedve…”  – írta a szép halmi mes ter 1812 janu árjá ban Kis Já nos nak ki-
adás elôtt lévô ver ses kö tete kap csán.97 
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Nem sok kal ké sôbb Döbrentei Gá bor hoz írt leve lében Ka zin czy a Szók raté-
szes kép kap csán már nem em líti Blaschke nevét: „Kis nek ver sei 2 kö tet ben 
nyom tat tat nak Pes ten Trattnernél. T[rattner] azt kí vánta, hogy Kis 2 rezet 
ad jon elejekbe, mellyre ô száz f. V. Cz. ád Kis nek. Kis töb bet bí zott az én ízlé-
sem hez a’ fes tés dol gában mint a’ magá éhoz, ’s velem pa ran csolt, hogy adjak 
gon dola tot. Imhol az. 1.) Kininger fesse Kist tussban….2.) Grüner raj zolja 
Contourban Socratest philos. pa lást ban a’ Gratziák Statuácskája elôtt mélly 
gon dola tokba süllyedve…” 98 

Néhány le vél bôl arra kö vet kez tet he tünk, hogy Kis – fel tehe tôen Ka zin-
czy ja vas la tára – tár gyalt is Grünerrel a met szet elké szí tésé rôl. „Grüner a’ 
contourozásért (az álta lad proiectalt ideá nak leáb rázo lásá ért) 35 fl. Váltó tzé-

23. Blaschke János: Berzsenyi Dániel 
arcképe. Könyvillusztráció. In Berzsenyi 
Dániel’ Versei. Kiadá Helmeczy Mihály. 
Pesten…1813.

24. Kazinczy Ferenc rajza. Reprodukció. 
In KazLev XIX. 1909. 4286. levél. 14.
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dulát kí vánt.” 99 – írta 1812. május 30-án Ka zin czynak. „A’ czímlap sokba nem 
fogna ke rülni. Most ve szem Kis János Urnak leve lét, hogy Grüner100 35 frtot 
kér váltó papí ros ban egy nyolczrétű rezért ver sei nek máso dik Köte té hez” 101 
– adta to vább a hírt nem sok kal ké sôbb Ka zin czy Helmeczy Mi hály nak.

Kazin czynak 1812. jú lius 2-án Ber zse nyi hez írt leve lében is talá lunk uta-
lást a met szetre. A Kis János ver ses kötet ki adá sát ter vezô „Trattner a’ két 
kötet elébe ké szí tendô két ké pért resolvált Kis nek p. 500 f. Bankóczédulában 
ezer ftot. Kis Bécsbe ment, lefesteté magát, mely 40 f. V. Czéd. Ke rült; a’ met szé-
sért 100 f. V. Czt kér tek. Ez a’ két summa 700 f. V. Cz. ment. Trattnertôl en nek fe-
jébe Kis 1000 ftot kért. Ez el ret tent, ’s a’ Kéz írást vissza küld vén, a’ nyom ta tás-
ról le mon dott. – Ám bár késô, én még is írni fogok, ’s fel vilá gosí tom Trattnert, 
hogy a’ máso dik kötet elôtt ál landó kép (Sokrates a’ Grátziák státuájával) 
Grüner ál tal metszve csak 35 f. V. Czba kerül, úgy írja nekem Kis….” 102

Két évvel ké sôbb ugyanakkor ismét Blaschke neve me rült fel a met szet ké-
szí tése kap csán. 1814. már cius 8-án Ka zin czy meg írta Kis Já nos nak, hogy mi-
lyen uta sítá sok kal látta el a ver seit kiadó Trattner János Ta mást: „3) Hogy 
akár Lóder akar Kininger által raj zol tassa Socrateszt – (a’ fôt az isme retes 
büszt után) –, mint ül mély el mél ke dés ben, be lep lezve a’ philos. Pa lástba a’ 
maga által ifju korá ban dol go zott Gratziák” groupjai elôtt. – Ezt Blaschke 
messe, és ne más va laki.” 103 

Kis János három kö tet ben meg je lent ver sei nek elsô da rab ját (1815) a költô 
Niedermann által fes tett és Neidl által 1812-ben met szett port réja dí szíti. 
A kötet elô sza vában Ka zin czy a réz met szô nevé nek köz lése nél kül emlí tést 
tesz „a’ Kininger’ keze által tett raj zola tok’ rezei”-rôl.104 A Szók ra tészt a Grá-
ciák szob rával ábrá zoló met szet, mely az 1814-ben ki adott II. kö tet ben je lent 
meg, jel zet len, (25. kép) míg a har madik kötet (1815) il lusztráci óján Perger 
– Weinrauch jel zés ta lál ható. A Szók ra tészt ábrá zoló met sze tet Ka zin czy 
leve lei alap ján – az ed digi művé szet tör té neti szak iro da lom mal el len tét ben 
– vé le mé nyem sze rint nem so rol hat juk Blaschke œuvre-jébe, leg fel jebb azok 
kö zött a bi zony talan met sze tek kö zött em lít het jük meg, me lye ket eset leg ô 
ké szí tett.

Bár a Ka zin czy-leve le zés ben nem ta lál tam erre uta lást, el kép zel hetô, 
hogy Kis János Ka zin czy ja vas la tára dí szít tette 1805-ben meg je lent Mito lógi-
áját105 an tik gem mák raj zai val. Erre utal, hogy a ké pek kö zött meg ta lál juk 
an nak az oroszlánon lova goló Ámort ábrá zoló gem mának a má sola tát is, 
(26. kép), mely a fi ren zei Me dici-gyűj te mény egyik leg érté ke sebb da rabja, s 
me lyet – mint lát tuk – Ka zin czy 1792-ben az Egye temi Könyvtár ban kimá-
solt Montfaucon met szet albu mából, s Cso konai sír emlé kére is reli ef dísz ként 
aján lott. Mivel Tobias Damm ere deti, Kis által le for dí tott mun káját106 más 
il lusztrá ciók dí szí tet ték, úgy tűnik, Kis vagy a ki adó a 44 gemmamá sola tot a 
ma gyar for dí tás hoz ké szít tette. Ka zin czy ja vas lat tévô sze repét való szí nű síti, 
hogy a Me dici-gem mák ábrá zolá sait ké sôbb mind saját, mind Báróczy össze-
gyűj tött mun kái nak ki adá sakor fel hasz nálta könyvdísz ként. 
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Il lusztrá ciók Báróczy Sán dor mun kái hoz (1813–1814)107

Kazin czy „… Helmeczynek is ôt [ti. Blaschkét] ajánlja, mikor Báróczy mű-
veit ki adni ké szül. Az „auf der Wieden” lakó réz met szô höz szóló levél egész 
szö vegét meg küldi, hogy annál na gyobb le gyen az ered ménye. Meg is küldi 
ezt s el is ké szíti, mint újabb mun káját, melylyel ma gyar írók mű veit dí szí-
tette a né met írók által ke gyelt réz met szô.”108

Bár 1904-ben a Művé szet tény ként emlí tette, hogy Blaschke ké szí tette 
Báróczy Sán dor 1813–1814-ben meg je len te tett köte tei nek il lusztráci óit, a 
mű vé szet tör té neti szak iro dalom – sem a Szendrei–Szentiványi-féle mű vész-
lexi kon, sem Pataky Dé nes kata ló gusa – ezt az ada tot nem vette át. 

Kazin czy 1813. jú lius 21-én Helmeczy Mi hály hoz írott leve lében talá lunk 
uta lást arra, hogy a Báróczy köte teket dí szítô anti ki záló il lusztráci ókat Blasch-

25. Szókratész a Gráciák szobrával. 
Könyv illusztráció. In Kis János versei. 
Kiadta Kazinczy Ferencz. Második kötet. 
Pesten…1814.

26. Antik gemmák másolatai. 
Könyvillusztráció. In Görög és római 
Mythologia... Fordította Kis János… 
Pozsonyban…1805.
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ke ké szít hette. Blaschke neve – mint a le vél hez mel lé kelt, a bé csi réz met szô-
höz kül dendô német nyelvű uta sítás jelzi – ab ban az össze füg gés ben is fel me-
rült, hogy eset leg ô ké szítse el Kininger rajza után Báróczy réz met szetű port-
réját. „Ugy tet szik, ezek a’ Cameók Blaschke által van nak dol gozva. Ô ügyes 
Mívész, ’s tűjé nek van bizo nyos Gratziája. De sokat dol gozik únalommal. Ha 
a’ Kininger által tett raj zola tot ô fogja dol gozni, írd elsô pos tával neki, a’ mint 
itt kö vet kezik:

Hochzuehrender Herr,
Ihr Künstlerverdienst ist uns sehr bekannt. Darum adressirte Hr. Von 

Tratt ner die Bitte, Báróczys Bildniss, vom Hrn. Prof. Kininger als eine weiss 
marmorne Büste gezeichnet, zu stechen, an Sie. Wir kennen den Kopf des 
vaticanischen Apoll, den Sie für Hrn. Buchhaendler Anton Doll gearbeitet 
haben. Wir bitten Sie, dass Báróczys Bildniss in eben dieser Manier u. eben 
so zart gearbeitet ausfalle. So sind alle unsere Wünsche befriedigt. An dem 
Mantel beissen sich zwey Schlangen in den Schweif, der [!] obere hat Flügel 
u. Füsse und Krone, der untere ist ohne Füsse, Flügel u. Krone. Halten Sie 
sich nach dieser Vorschrift bey diesem Umstand selbst wenn in der Zeichnung 
dieser Schlangen etwas auch anderst wäre. Wir bitten Sie den Namen durch 
den geschicktesten Schriftstecher aufgraben zu lassen, dass der schöne Platte 
nicht verstellt werde. Ich beharre mit aller Hochachtung

Ihr gehorsamster Diener:

An den Hrn. Academischen Kupferstecher Blaschke.
Wien,
Auf der Wieden. Im Neumannsch. Haus.
Hozzá vet heted, hogy a’ réz nek ké szen kell lenni Aug. elsô hete iben.” Le ve-

le végén Ka zin czy újabb, a met szetre vo nat kozó uta sí tást ad Helmeczynek: 
„Imhol Praefatzióm Báróczyhoz. Olvasdd-meg, írd belé a’ maga he lyén a’ Met-
szô nevét, ’s nyom tat tasd-le. Ez meg nyug tatja az Elô fize tôket a’ Biographia 
elha la dása miatt.” 109

Blaschke neve me rült fel a Báróczy-il lusztrá ciók eset leges met szô je ként 
abban a le vél ben is, me lyet Ka zin czy 1813. au gusz tus 4-én kül dött Hel me czy-
nek. A le vél hez Ka zin czy mel lé kelt egy, „Az Olva sóhoz” című szö veget is, me-
lyet a Báróczy-kötet elô sza vának szánt. Eb bôl meg tud juk, hogy a kö tete ket 
kiadó Trattner János Tamás el kérte Ka zin czytól Báróczy fia tal korá ban fes-
tett olaj fes tésű arc képét, s azt Ka zin czy taná csára Kiningerrel „büstformában 
idea li zálva le raj zol tatta, ’s meg en gedte, hogy a’ munka’ kö tete inek hom lok lap-
jaira a’ Florentzi Museum’ táblájiról sze dett caméók té tes senek. Ma ve szem a’ 
Met szô nek…………….n k*) pró ba nyom tat vá nyait…

*) Az üre sen ha gyott helyre ezt az uta sí tást adja Ka zin czy F.: 3,4 von unten 
setze man den Namen des Kupferstechers, welcher die Vignetten arbeitete, 
vielleicht Blaschkenek.” 110 A nyom dász nak adott uta sí tás ban a 3,4 a soro-
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27. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
I. Pesten… 1813.

28. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
II. Pesten… 1813.

29. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
III. Pesten… 1813.

30. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
IV. Pesten… 1813.
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kat je löli, ahova be kell il lesz teni a met szô nevét, amit Ka zin czy ekkor még 
nem is mert, csak fel téte lezte, hogy Blaschke ké szí tette a la pokat. Pe dig az 
il lusztrá ciók ekkor már a kezé nél le het tek, mert ugyanitt azt ol vas hat juk, 
hogy „…örömmel látom, hogy ezek az álta lam fel kül dött David’ vé sése itôl 
csak abban kü lön böz nek, hogy ott az alagyot voná sok, itt pedig, ne kem hibám 
nél kül sôt vilá gos ren delé sem ellen, pon tozá sok je gyez ték.”  Ezek a met sze tek 
való szí nűleg jel zet lenek vol tak, kü lön ben Ka zin czy min den bi zonnyal be írta 
volna az üre sen ha gyott helyre a met szô nevét. 

A Báróczy-köte teket dí szítô il lusztrá ciók né mely ki adott pél dány ban 
(OSzK, MTAK) való ban jel zet lenek – egy ilyen soro zatot kap ha tott kéz hez 
Ka zin czy – más pél dá nyok nál né hány kö tet ben (1, 2, 4) a lap alján J. G. 
Mansfeld sc. jel zés lát ható (Rá day Könyvtár). Báróczy Sán dor nak a soro zat 
elsô köte tében ta lál ható anti ki záló arc képe mind egyik pél dány ban jel zett: a 
port rét végül nem Blaschke, hanem David Weiss met szette rézbe. Nem tud-
juk, hogy mind a nyolc met sze tet Mansfeld ké szí tette-e, az min den esetre biz-
tos, hogy az elsô négy kötet met sze tei nek hát tere homo gén, az utolsó né gyé 
vo nal ká zott. (27–34. kép)

A vé gül a Báróczy-soro zat elsô köte tében ki nyom ta tott „Az Olva sóhoz” 
című szö veg több pon ton eltér attól, amit Ka zin czy Helmeczynek írt, emlí-
tett leve léhez mel lé kelt. Az il lusztrá ciók met szô jének ne vére vo nat kozó, a 
levél ben üre sen ha gyott hely a könyvben érte lem sze rűen már nem sze repel, 
de ebben a szö veg ben sem ol vas ható, hogy ki ké szí tette az anti ki záló vig net-
tákat, csu pán a portré al ko tóit em líti meg Ka zin czy név sze rint. A Fuchs 
által 1786 elôtt ké szí tett Báróczy-arc kép pel kap cso lat ban a kiadó elfo gadta 
„taná cso mat, hogy a’ büsztfor mában ’s idealisálva, a’ ho gyan dol gozni még 
a’ Fes tônek is, annyi val in kább pedig a’ Fara gónak, min den kor kel lene, Prof. 
Kininger Vincze Úr által Bécs ben újra rajzoltassék, ’s a’ Köte tek’ hom lok lap-
jaira a’ Florentzi Museum’ táblájinak mémelly Cameóji té tes senek. A’ portrait 
eggy derék Met szô nek, Weiss Úrnak, kül de tett, kitôl nem sza bad egye bet vár-
nom, mint jót; a’ vignettek’ pró ba nyom tat vá nyain pedig öröm mel látom, hogy 
azok az álta lam fel kül dött David’ vé sése itôl csak abban külömböznek, hogy 
a’ David’ da rab jain az alagy húzá sok kal, ezen pedig, né kem hibám nél kül 
sôt elle nére vilá gos ren delé seim nek pontozgatásokkal vagynak kije gyez ve. 
– Bár azok, a’ kik nyom tat vá nyai kat ké pek kel kivánják éke sí tetni, kö vet nék 
az itt adott pél dát, ’s a’ he lyett hogy munkájiknak némelly scénájit töb bé re 
tanúlatlan kezek által raj zol tat ják ’s met sze tik, Montfauconnak, a’ Her cu-
lá numi Fes tések’ Kö tete inek, a’ Winkelmann’ munkájinak, a’ Florentzi 
Museumnak, a’ Museum Pio – Clementínumnak, a’ Museum Napoléonnak, 
és a’ Landon’ Mes ter ség’ franczia-Év köny vei nek da rab jait másolgattatnák-le; 
mindég tá gít ha tat lan köteleségévé tévén a’ Mű vész nek, de a’ kit nem kel lene 
vak tában megkérniek, hogy ez elôjökbe adott pél dány tól eltá vozni sem miben 
ne meré szel jen. Így vevék az Olva sók a’ Dayka’ Ver sei vel a’ csengô tá nyért 
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31. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
V. Pesten… 1814.

32. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
VI. Pesten… 1814.

33. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
VII. Pesten… 1814.

34. Címlap. In Báróczynak minden munkáji… 
VIII. Pesten… 1814.
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gyö nyör rel hall gató párduczokat (Pitture d’Ercolano. Napoli, 1757. T. I. 
Tav. XVII.) ’s Poetai Ber kem mel a’ lant fe lett le begô lepét, ’a lélek’ symbólját 
(Montfaucon Supplem. T. III. Tab. CXXII.), így Tövi seim ’s Virá gaim elôtt a’ 
Herculesz’ buzgányát kö rül fogva a’ gyô zede lem’ gallyai val. (Montfaucon T. 
1. P II. Tab. CXXXII.);111 ’s ha a’ pél dák meg sza po rod nának, azt nyer nénk, 
hogy a’ fenntebb szép ség’ míveinek látá sán, mellyhez azok nak, kik falun ’s a’ 
nagy vá rosok’ Bibliothecájitól tá vol lak nak, szerencséjek nem lehet, an nak is 
szok hat ná nak látá sához, a’ mitôl holmi magát bölcsnek ál modó, buta agy a’ 
szerént for dítja-el ret tent te kin tetét, mint…némelly füle ket lá tunk elfordúlni 
halgatag szégyellôsködéssel ’s sete bot rán ko zás sal a’ lel ke sebb Költô’ éne kei-
tôl, a’ ki görög íz lés ben ma gasz talja az em beri szív’ legédesbb örö meit ’s a’ 
szerelem Is tene’ lator játé kát.”  A könyvben meg je lent elô szó leg fon to sabb 
el té rése az emlí tett levél szö vegé tôl az, hogy Ka zin czy itt több elô kép ként 
hasz nál ható kiad ványt so rolt fel, s pon tosan meg adta az ál tala ko ráb ban meg-
ren delt három anti ki záló könyvdísz for rását.112 

A fi ren zei mú zeum kin csei rôl – köz tük a Me dici-gem mák ról – ké szült met-
sze teket elô ször a ne ves régi ség ku tató, Antonio Francesco Gori (1691–1757) 
tette közzé 1731–1766 kö zött Museum Florentinum exhibens insigniora ve-
tu statis monumenta, quae Florentiae sunt… cím mel 12 folió kö tet ben Fi ren-
zé ben ki adott soro zatá ban. A két rész bôl álló elsô kötet 200 táb lán a mú-
zeum Me dici-gyűj temé nyé ben és fi ren zei ma gán gyűj temé nyek ben ta lál ható 
antik gem mákat muta tott be (Gemmae antiquae ex Thesauro Mediceo et 
privatorum dactyliothecis florentiae ... Imagines virorum illustrium et de o-
rum). A Báróczy-köte teket dí szítô ábrá zolá sok elô képe iként a szak iro dalom 
– Ka zin czy leve lei nyo mán – a Me dici-gem mákat em líti,113 de a vig net ták való-
jában a fi ren zei mú zeum ókori pén zei nek motí vumai nyo mán ké szül tek. Min-
táik az Antiqua numismata aurea et argentea cím mel a soro zat har madik ré-
sze ként 1740-ben ki adott, ókori arany és ezüst pén zeket is mer tetô kö tet ben 
ta lál hatók.114 (35–42. kép)

A Báróczy-köte tek il lusztráci óihoz azon ban – mint Ka zin czy fen tebb emlí-
tett írá sai ból kide rül – nem Gori soro zatá nak met sze tei szol gál tak elô képül, 
ha nem Fran cois–Anne David (1741–1824) fran cia réz met szô nek115 a fi ren zei 
mú zeum kin cseit bemu tató nyolcköte tes met szet al buma. David az Antiquités 
d’Herculaneum (Pa ris, 1780–1798, 1–12. kötet), il letve az Antiquités Ét rus qu-
es, Grecques, et Romaines (Pa ris, 1787, 1–5. kötet) című kiad ványok mel lett 
1787 és 1803 kö zött – Gori mun kája nyo mán – meg je len tette a fi ren zei mú-
ze um antik emlé keit bemu tató soro zatát.116 A Báróczy össz ki adást dí szí tô áb-
rá zo lá sok David-soro zatá nak 1787-ben Medailles d’Or (Medailles an ti que s) 
cím mel ki adott V. köte tében ta lál hatók.117 (43–48. kép) A kö tet egy – meg le he-
tô sen hiá nyos – pél dá nyát a bu da pesti Egye temi Könyvtár ôrzi.

A fi ren zei mú zeum antik gem mái és pén zei nyo mán ké szült il lusztráci-
ók kal egyébként Ka zin czy 1812 körül még saját mun káját akarta dí szí teni. 
„A’ hom lok lap sem mibôl nem ál lana egyébbôl mint a Marmontel Regéji elôtt 
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35. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. XXI. 

36. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. XXII. 

37. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. XXIII. 

38. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. Tab. I.

39. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. VIII.

40. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. I.
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álló so rok ból eggy eggy vignéttel. Hogy sokba ne ke rül jenek a’ vignettek, azo-
kat Grüner ál tal metszettetném a’ Florentziai Museum’ kövei szerént, csak 
contourban; mint Grüner dol gozik.” 118 – írta 1812. jú nius 1-jén Helmeczy Mi-
hály nak Egy veleg írá sai tervbe vett foly ta tása kap csán.

Neve zetes ókori szob rokat ábrá zoló met sze teket kí vánt fel hasz nálni Ka-
zin czy mun kái 1814-ben meg in duló össz ki adá sában is. Az elsô négy kö tet-
ben a Neidl által ké szí tett port rék mel lett „…Grünertôl a’ Belvedéri Apolló, 
Laocoon, a’ Medicziszi Vé nusz, és Pallasz, talán a’ Velletriben lelt már vány-
szo bor után” 119 lenne. Ek kor, 1814 ele jén Ka zin czy még na gyon bí zott a bé-
csi Grüner te het ségé ben és igye keze tében: bár Grüner 30 fo rin tot kér egy 
vig net táért – írja Helmeczynek – a soro zatot meg je len tetô Trattner János 
Ta más nak nem kel lene so kall nia azt, „mert az Austriai fel séges Mo nar chiá-
ban nincs ember a’ ki e’ mun kát így tegye. […] A’ Régi ség nek leg szebb statuáji 
lesz nek raj tok: a’ Vati káni Apollé, a’ Medicsiek’ Vénu sza, Laocoon, Psyche, 
Pal las, Antinousz ’s mások.” Az ol vasó „eze ken olly mes teri mun kák’ csu dál-
ha tá sára fog el jut hatni, mellyeket eddig csak ide gen mun kákon lát ha tott.” 120 

Ka zin czy lel kese dése azon ban hamar lelo had. Trattner – írja 1814 júli-
usá ban Helmeczy Mi hály nak – „A’ Grüner ál tal met szett Psychét küldé-meg 
nekem muta tóul, ’s ki mondja nyil ván és vilá gosan hogy Mun kái mat csak úgy 
nyom tat hatja ha kivánságára reá állok. – Szólljunk elébb a’ mennyei le ányka 
Psyche fe lôl. Midôn én Grünernek elsô leve lemet írtam a’ Vignettek eránt, ’s a’ 
Florentzi Muzéumnak eggy két rezét elômutatám, hogy úgy óhaj tom a’ kimu-
ta tott szob rokat tôle, a’ híres franczia Mívész David’ keze által met szett Camee 
felôl meg ve tés sel szólla vá la szá ban, ’s azt französisches Machwerknek ne vezte 
német meg ve tés sel. Én a’ ki Grünernek igen szép Contourjait is merem, azt 
reménylém, lát ván ezt a’ David felôl becs mér lés sel szólló vá laszt, hogy ô ne-
kem vagy még jobb vagy leg alább nem rosszabb vig net tákat ad, ’s ut vidi! ut 
perii! ut me malus abstulit error! A’ Grüner’ Psychéje a’ leg silá nyabb mív 
a’ mit kép zel hetsz, olly mív hogy én azt Mun kám nak elébe tel jes ség gel nem 
tehe tem…Grüner csak contourokat dol gozik, ’s azt igen jól; én tôle csak conto-
urokat kí ván tam, ô pe dig schraffírozott raj zola tot ada, mellyhez épen nem 
tud.” 121 

Grüner Psyché-met sze tének sikerületlensége annyira fel hábo rí totta Ka zin-
czyt, hogy ugyanebben a le vél ben arra kérte Helmeczyt, je lentse Trattnernek 
„azt is hogy nekem épen nem lesz elle nemre, ha a’ rézbe met szett Czímlapok 
elma rad nak” , s vig net ták nél kül je len nek meg a köte tek. „En nek a’ Psychének 
Tr. Úr hasz nát ve hetné valamelly más Író’ mun kája elôtt. A’ Vignettek elma-
radá sáért én fe lel nék az ezt már váró Publicumnál.” 122 Ka zin czy bi zony ta lan-
ságát jelzi, hogy leve lében mégis közli a ki lenc kötet tar tal mát és a ter ve zett 
il lusztráci ókat: a so roza tot neve zetes hazai sze mé lyek port réi mel lett anti-
ki záló motí vumok dí szí tenék.123 Bár a le vél nek ez a rész lete arra utal, hogy 
talán maga sem vette komo lyan fe nye getô zését, hogy ti. Grüner rossz met-
szete miatt il lusztrá ciók nél kül adja közzé a kö tete ket, hi szen a 9. kötet met-
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41. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. XXII.

42. Antik pénz másolata. Könyvillusztráció. 
In Antonio Francesco Gori: Museum 
Florentinum… Antiqua numismata aurea 
et argentea. Florentiae, 1740. XXI.

43. Antik pénzek másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome cinquieme. 
Medailles antiques. Paris, 1787. XLII.

44. Antik pénzek másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome cinquieme. 
Medailles antiques. Paris, 1787. XLIV.
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45. Antik pénzek másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome cinquieme. 
Medailles antiques. Paris, 1787. XLV.

46. Antik pénzek másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome cinquieme. 
Medailles antiques. Paris, 1787. IV.

47. Antik pénzek másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome cinquieme. 
Medailles antiques. Paris, 1787. XXII.

48. Antik pénzek másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome cinquieme. 
Medailles antiques. Paris, 1787. XI.
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49. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. I. Pesten… 1814.

50. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. II. Pesten… 1815.

51. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. III. Pesten… 1815.

52. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. IV. Pesten… 1815.
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sze te ként épp az ink rimi nált Psychét emlí tette, né hány sor ral ké sôbb újra 
a ké pek tel jes elha gyá sáról ír. „Légy rajta hogy Tr. Úr fo gadja-el kéré sei met, 
neve zete sen azt is hogy a’ met szett czímlapok és vignettek Mun káim mel lôl ma-
rad janak-el – mellyekért én fele lek a’ Publicum elôtt.” 124

Kazin czy mun kái125 végül met sze tek kel je len tek meg, az anti ki záló il-
lusztrá ciók azon ban nem egyeztek meg a ko ráb ban emlí tett le vél ben kö zölt 
lis tával.126 Az 1., 2. és 9. kötet met sze tét Vinzenz Grüner, a töb bit a Báróczy-
kiadás szá mára is dol gozó Johann Georg Mansfeld ké szí tette. (49–57. kép) 
Grüner há rom lap jával ki egé szít het jük a bécsi réz met szô œuvre-jét, a Ka zin-
czy-ki adás hoz ké szült il lusztráci óit ugyanis sem a mun kás ságá val fog lal kozó 
régebbi, sem az újabb fel dol gozá sok nem emlí tik.127 Az anti ki záló vig net ták 
mel lett Ka zin czy a ki lenc kö tet ben egy-egy arc képet is meg je len te tett, to vább 
építve azt a vir tuá lis nem zeti pan teont, mely nek alap jait a hí res honi író kat, 
köl tôket, me céná sokat ábrá zoló, al kal man ként könyvil lusztráci ók ként is nép-
sze rűsí tett port rék ké szít teté sével 1790 körül kezdte el le rakni.128 

Ka zin czy 1815 no vem beré ben Sárközy Ist ván hoz írt leve lében rész lete sen 
be szá molt az össz ki adás addig elké szült vig net tái ról, s Grüner mun kájá val 
szem beni, nem csil la puló el len érzé sei rôl: „Ba rátom, nem kép zeled te, melly 
kín ezek kel a’ Met szôk kel dol goz tatni… Grüner ke gyet lenül meg csalta re-
mény sé ge met. Azért e hogy most mindég iszik, vagy azért, hogy a’ Vignette kis 
helyt engede a’ tárgynak, olly rosszak da rab jai, hogy tôle el kelle álla nom. A’ 
Báróczi Köte tei elôtt álló Vignettek igen jók, az én Köte tem elôtt állók csak nem 
mind alatta van nak várá som nak.

Ott Psyche a’ lepé vel. – Az egy an gyali kis leány a’ B. Stackelberg Ka bi-
net jé ben, Canovának mun kája, – ’s nézzd mi itt. Sej dít heted e hogy az eggy 
überirdisch Wesen?

Ott Laocoon – a’ régi ség híres szobra, a’ mint a’ kígyó ôtet és két fijait ke-
gyet lenül meg öli, ’s ô a’ legiszonyatosbb fáj da lom ban si kolt. De ha ezt látod, 
hi heted e, hogy az a’ szo bor az ér tôk tôl tisz tel tet hetik?

Ott Gessnernek eggy szép raj zo latja. – Eggy Satyr hátán viszi a’ szép Nym-
phát ven dég ségé hez; eggy ifju Satyr a’ kor sót viszi.

Ott a’ personificált Buda és Pest.
Ott a’ ga lamb a’ mennyköven, melly Wes selé nyi nek képé hez vala destinálva, 

’s ezt je lenti: W. fene Cato vala és láng szívű Brútus.
Több Vignetet még nem lát tam az ide tar tozók közzül.” 129

A ki lenc Ka zin czy-kötet közül hár mat dí szí tenek a fi ren zei mú zeum antik 
emlé kei nyo mán ké szült il lusztrá ciók. Az 5. kötet ma dár ábrá zo lása (53. kép) 
a Báróczy-ki adás 5. köte tének cím lap ján lát ható motí vum (31. kép) egy sze-
rűsí tett vál to zata. A könyvdí szek elô képe Fran cois-Anne David Le Museum 
de Florence című soro zatá nak 5. köte tében, a XXII. táb lán ta lál ható. (47. 
kép) David-soro zatá nak 5. köte tében, a XXXII. táb lán ta lál ható annak a vig-
net tának az elô képe is, mely a Ka zin czy–ki adás 6. köte tét (54. kép) dí szíti, 
annyi kü lönb ség gel, hogy a Ka zin czy–kötet il lusztráci óján már nem sze repel 
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53. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. V. Pesten… 1815.

54. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. VI. Pesten… 1815.

55. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. VII. Pesten… 1815.

56. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. VIII. Pesten… 1816.
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az ókori pénz ere deti fel irata. A Ka zin czy-soro zat 8. köte tén lát ható vig netta 
(56. kép) min táját David soro zatá nak máso dik köte tében, a LXXXIX. táb lán 
ta lál juk meg. (58. kép) A David-féle ki adás kép le írása sze rint a sza lagot tartó 
nô alak „L’une des Heures”, va gyis a nap pal ti zen két órá ját gon dozó Hórák 
egyike. A nô alak – mi vel feje fö lött csil lago kat lá tunk – fel tehe tôen vala me-
lyik esti órát meg sze mé lye sítô is ten nôt (Heszperisz, Düszisz, Arktosz) ábrá-
zol hatja.

Fran cois-Anne David met szet soro zatá nak máso dik kö tete Ka zin czy könyv-
tá rá ban is meg volt. Az 1810-ben Jankovich Mik lós nak el adott köny vek au-
tog ráf lis tájá ban ta lál ható „Varii argumenti. No. 362–458. Le Museum de 
Florence. Tabulae gem marum sculpturam 97.” 130 té tel után a 459. sor szám 
jön, ez a sor tehát 97 met sze tet je lent. Az OSzK-ban III. Ant. 474 jel zeten 
ma is meg ta lál ható a David-féle met szet album 2. kö tete, mely – az ere deti 
ki adás ban ol vas ható kísé rô szö veg nél kül – 96 táb lát, il letve egy cím lapot tar-
tal maz.131 

Ebben a kö tet ben ta lál ható a meg kötö zött kezű, tér deplô Psyche rajza is,132 
(59. kép) mely nek Bácsmegyei című le vél regé nye il lusztráci ója ként való fel-
hasz nálá sát Ka zin czy már 1812-ben ter vezte. A Bácsmegyei cím lap ját – írta 
Helmeczynek – rézbe metszettetné, „de a’ munka rajta ke vés bôl álland: Egy 
térdre bu kott ’s ke zeit hátra kötve tartó Psyche fog meg je lenni csak contourban, 
mint a’ Florentziai Museum’ kövei a’ hogy metszve van nak, rajta.”133 A kér-
dés sel Köl csey hez írt leve lében is fog lal kozik: „A kis Helmeczi alig ha el nem 
süti, hogy Egy veleg for dí tott írá saim hat kö tet ben ki adat has sanak. A hato dik 
Köte ten kezd jük a ki adást, mert az leg in kább publici saporis. Az ál lani fog 
az itt meg neve zendô három da rab ból: 1) Bács me gyei nek Gyöt rel mei (az el-
sô Ki adás ban: Leve lei). 2) A vak Lan tos. 3) A re pülô sze kér. Ori entá lis rege. 
(Herdernek 9d. Köte tébôl.) Nyom tató papi rost ve szünk hozzá, s a képek elma-
rad nak, egye dül a hom lok lap lesz rézbe metszve eggy vignéttel. Ezen 6dik 
Kötet elôtt a Florentziai Museum régi köve szerént eggy Psyche, térdre buk-
tatva s öszve kö tött kéz zel, mint – szen vedô, a Vignet.” 134 

A Ka zin czy mun kái nak utolsó, ki len cedik köte te ként, de 1814-ben elsô-
ként ki adott Bácsmegyei cím lap jára végül nem a tér deplô, össze kötö zött 
kezű Psyché ke rült, hanem Antonio Canova Psyche pil lan góval című szob-
rának rajza. (57. kép) Az 1789–1792 kö zött fara gott már vány szo bor ról (Ince 
Blundell Hall, Lancashire, ma gán tu laj don) (60. kép) Canova 1793–1794-ben 
egy máso latot ké szí tett (Bréma, Kunsthalle), s a szo bor szol gált min tául 
Psyche és Ámor című, szin tén két pél dány ban kifa ra gott kom pozí ciója (61. 
kép) nô alak jához is (1796–1800, Pá rizs, Louvre; 1800–1803, Szentpé ter vár, 
Ermitázs).135

Kazin czy igen ked velte Canova klasszi cista szob rát, mely nek gipszmáso-
latát Josef Deym (1750(?)–1804) ké sôbb is mer te tésre ke rülô bécsi galé riá-
jában 1803. jú nius 1-jén meg is te kint hette: „Canovának eggy igen bájos 
groupja: Amor és Psyche. A’ leány ha nyatt fek szik, félig be lep lezve, Ámor a’ 
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57. Címlap. In Kazinczy Ferencz’ munkáji. 
Szép literatúra. IX. Pesten… 1814.

58. Antik gemmák másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome second. 
Pierres antiques. Paris, 1787. LXXXIX.

59. Antik gemmák másolatai. 
Könyvillusztráció. In Francois–Anne David: 
Le Muséum de Florence… Tome second. 
Pierres antiques. Paris, 1787. XXXXIIII. 
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le ány nak feje felôl haj lik-el fe lette, ’s ez két te nye rével vonja csók jára az is teni 
le gény két. – van eggy álló Psyche is, a’ lepé vel. Ebbe én úgy belé tud nék sze-
retni mint a’ Medicisi Venusba sze ret tek mások.” 136

1813. jú lius 8-án kelt leve lében epig ram mákat kül dött Döbrentei Gá bor-
nak, hogy néhá nyu kat tegye közzé az Erdé lyi Múze umban. Köz tük volt a 
Canova Psychéje által ihle tett vers is:

„Canovának Psychejére  a’ lepé vel
 
Óh a’ mennyei lyányka! Mi ként öm lött-el alak ján
   Mind az az ék, mellyel Küprisz igázni szo kott!
Vérem hül ’s gyúlong – Bol dog, bol dog Lepe! – Vagy te
 Lépj-ki a’ már vány ból, lyányka; vagy én le gyek az!” 137

A Vinzenz Grüner ál tal ké szí tett met szet egy pél dá nyát Ka zin czy rára gasz-
totta arra a lapra, melyre a szo bor ról írt német és ma gyar nyelvű fel jegy zése-
ket. „Canova’ Psychéje, Grüner ál tal igen rosszúl, a’ B. Stackelberg Bé csi 
Mű vész – Ka bi net jébôl.” 138 – írta a met szet mellé. 

A Stackelberg-féle bécsi galé riára Ka zin czy a ko ráb ban emlí tett mel lett más 
leve lei ben is hi vat kozik. „…a’ Báró Stachelberg Gallerieje a’ Leopoldstadti 
kapu mel lett na gyon ér demli az oda já rást, ’s csak arra szok tassa Uram 
Öcsém magát, hogy mindég a’ Régi ség’ statuájit nézze, tud ván hogy az épen 
úgy ha ladja felül az új idôk’ munkájit, mint a’ Classicusok’ írá sai a’ mos tani-
akat.” 139 – ja va solja 1814-ben bécsi uta zása elôtt Köl csey nek. 

„Hogy a’ Régi ség Szob rai (Statuáji) he lyett ismét a’ Florentziai Muzéum’ 
Met szett-kö vei hez tér tünk-vissza, mint a’ Báróczy’ Munkájinál, an nak oka az 
volt, mert a’ Szob rok’ Met szôje vára kozá sunk nak meg nem fe lelt. Ki leli-fel p. 
o. a’ Laocoon’ regén vagy a’ Canóva Psychején azt a’ csu dált grouppot ’s azt 
a’ bájos le ányt, ha eze ket a’ Gróf Stachelberg’ bécsi Galeriejében látta?”  – írta 
1816-ban – még min dig dühö sen Grünerre – Helmeczynek.140 

Stackelberg galé riája alatt Ka zin czy azt a bécsi gipszmáso lat-gyűj te-
ményt ér tette, me lyet a 18–19. szá zad for duló ján Bee tho ven sze rel mének, 
Brunszvik Josefinnek (1779–1821) az elsô férje, Josef Deym von Stritetz 
gróf ho zott létre.141 Deym – mi után Ausztriá ban pár baj ban meg ölt egy em-
bert – kül földre me ne kült, s egy ideig Josef Müller ál néven Né met al földön 
és Itá liá ban szob rász ként tevé keny ke dett – Leonard Posch (1750–1831) ti-
roli szár ma zású szob rász köz remű ködé sével pél dául Ná poly ban vi asz port-
rékat ké szí tett és érté kesí tett.142 A Karo lina nápo lyi ki rályné ál tal ked velt 
gróf enge délyt ka pott arra is, hogy antik műal ko tás okról – köz tük William 
Hamilton váza gyűj temé nyé nek da rab jai ról – máso lato kat ké szít sen. Bécsbe 
való vissza té rése után, az 1780-as évek ben a Szent Ist ván dóm köze lében 
ta lál ható Stock-im-Eisen-Platzon (egykori nevén Stockameisenplatz) Müller 
né ven egy „Kunstkabinet”-et ho zott létre, mely ben a Ná poly ból haza szál lí-
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tott mű tárgymáso latok bemu ta tása mel lett élet nagy ságú, szí ne zett, va lódi 
haj jal dí szí tett, fel öl töz te tett vi asz szob rok ból kiál lítá sokat ren de zett. A ha-
maro san a csá szár város egyik fô lát vá nyos sá gává váló pa nop ti kumi bemu-
tatón a né zôk az élet kép sze rűen elhe lye zett vi asz szob rok – pl. neg li zsé ben 
zon go rázó nô, spa nyol ru hába öl töz te tett furu lyázó fiúk – meg te kin tése köz-
ben egy auto mata madár éne két, il letve óra mű vekbe épí tett gép hang sze rek 
zené jét él vez het ték. 1789 novem beré ben Ka zin czy is ellá toga tott „Müller vi-
asz ból bosszírozott figu rák ból álló Kabi net” -jébe, ahol a Belg rád tér képe elôtt 
ta nács kozó II. Jó zsef (1741–1790) és Ernst Gideon von Laudon (1716?–1790) 
vi asz szobra kel tette fel ér dek lôdé sét.143

Deym az élethű vi asz figu rákat és az antik szob rok máso la tait al kal man ként 
egy kom pozí ció ban sze re pel tette. „Dél után Mil ler nek az az Gróf Dehmnek 
Kunstgelleriájába. Bona parte Consulnak posztó-ru hába öl töz te tett képe a’ 

60. Antonio Canova: Psyché. 
Márványszobor. Ince Blundell 
Hall, Lancashire

61. Antonio Canova: Ámor és Psyché. Szentpétervár, 
Ermitázs
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Vaticanus Apollo piedestáljára tá masz kodva áll. A’ Gyôzô a’ Gyô zôé mel lett, 
’s a’ Régi ség’ leg elsô szép ségű statuája mel lett. Azt hi hette volna az ember, 
hogy a’ ki ezt ide állí tott, Crypto-francus. De mit mond jon, lát ván, hogy a’ 
reá adott kék uni form a’ leg dur vább posz tóból van varrva.” 144 – írta Ka zin czy 
1812-ben 1803 júni usi láto gatá sára vissza emlé kezve. Úgy tűnik, vi asz szo bor 
és ókori műre mek gipszmáso lata sze re pelt együtt az egyik leg sike re sebb att-
rak ció ban is, mely a Grá ciák háló szo bája nevet vi selte, s mely ben a nézôk egy 
al vó, söté tedés után ala bást rom lám pával meg vilá gí tott szép séget les het tek 
meg. Az alvót fi gyelô három Grá ciát Venus Kallipygos – a Szép fe nekű Vé nusz 
– szob rának Ná poly ban vásá rolt gipszmáso lata jele ní tette meg úgy, hogy a 
sze re lem is tennô alak ját tük rök há rom szo roz ták meg. A han gula tot Mo zart 
mu zsi kája fo kozta, me lyet a ze ne szerzô 1790-ben Deym pa nop tiku mának ze-
nélô órája szá mára kom po nált.145 Ka zin czy egyik le írá sából arra kö vet kez tet-
he tünk, hogy Deym pa nop ti kumi jele netek, il letve híres ókori és kor társ szob-
rok gipszmáso lata inak bemu ta tása mel lett egy sajá tos „peepshow”-val is igye-
ke zett be csá bí tani galé riá jába a kö zön séget. „Van eggy cabinet, mellybe két 
ftért bocsátatik be a’ Nézô, ho lott az egész Galleriet 20 vagy 40 xrért láthatá. 
Nem tud ván mit fogok ott látni, megnyitatám. Eggy mez telen leány eggy tü kör-
asz talon áll, hogy a’ tü kör ben lát hassa a’ szem a’ mit külömben nem lát hatna. 
Körültte Há remi personnázsok, kik a’ Nézôt inge rel jék. ’S a’ Bécsi Polizey 
ezt el nézi! hi szen a’ gon dolat ’s munka nem is Mívész munka. A’ Polizeynak 
a’ Bécsi nép mora litá sára ’s ízletére több gond jának kel lene lenni.” 146 Bár a 
le írás ból nem derül ki egy ér tel műen, hogy egy ele ven hölgy vagy egy élethű 
vi asz fi gura mu tatta meg a kö zön ség nek azt, amit kü lön ben nem lát hatna a 
szem, abból, hogy Ka zin czy nem csak a gon dola tot, de a „mun kát” sem tar-
totta művé szi nek, in kább az utób bira kö vet kez tet he tünk. 

Az 1804-ben meg özve gyült Brunszvik Josefin 1810-ben Adam Christoph 
Stackelberghez, (1777–1841) az Észt or szág ban lete lepe dett balti szár ma zású 
német ne mesi csa lád tag jához147 ment fele ségül. A Stackelberg csa lád 14 gyer-
meke közül a leg is mer tebb Otto Magnus Stackelberg (1786–1837) ré gész, 
művé szet tör té nész, il letve Gustav Ernst Stackelberg, a bécsi kong resszu-
son is résztvevô, orosz szol gá lat ban álló dip lo mata (1766–1850) volt. Bár 
Brunszvik Josefin és Stackelberg há zas sága hamar meg rom lott, s a férj 1813 
körül el is köl tö zött Bécs bôl, az 1810-es évek ben a máso lat gyűj te ményt – Ka-
zin czy leve lei bôl leg alábbis úgy tűnik – az ô neve alatt tar tot ták szá mon.

*

An nak alap ján, hogy a mű vé szet tör té neti kuta tás ban a Blaschke Já nos hoz 
köt hetô könyvil lusztráci ókkal kap cso latos, a Ka zin czy-leve lezés ada tain ala-
puló téve dések, bi zony ta lan ságok ará nya igen magas, fel téte lez het jük, hogy 
ezzel a prob lémá val min den olyan tudo mányág (iro da lom tör ténet, könyvtör-
ténet, szín ház tör ténet, tör té net tudo mány stb.) kuta tói szem be sül nek, ame-
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lyek a Ka zin czy-leve le zést for rás anyagként keze lik. Né hány to vább ha gyo má-
nyo zódó fél reér tés nek és pon tat lan ság nak148 a ta nul má nyom ban el vég zett 
tisz tá zása remé nyeim sze rint meg bíz ha tóbbá, szi lár dabbá teszi azt az isme-
ret anya got, mely a szin teti záló kuta tások alap ját je lenti, s hasz nos in for máci-
ókat fog nyúj tani a Ka zin czy-leve lezés ké szülô kri tikai ki adá sának a szer kesz-
tôi szá mára is.149 

Blaschke János könyvil lusztráci óinak össze gyűj tése és œuvre-kata ló gusba 
ren de zése során egy másik, a fen tihez kap cso lódó prob léma is fel színre ke-
rült. A ku tatá saim során is mertté vált Blaschke-met sze tek száma kö rül belül 
tíz sze rese annak, amit a ha zai szak iro dalom eddig szá mon tar tott. Mivel az 
1770–1850 kö zötti idô szak hazai és kül földi réz met szôi nek a mun kás sága 
alig fel tárt, nem álla pít ható meg, hogy ez az óri ási lá ten cia mennyire tipi kus 
az idô szak más könyvil lusztráto raira vo nat ko zóan – an nak alap ján, hogy a 
Blaschke által il lusztrált kiad vány okban né hány nép szerű, so kat fog lal koz-
ta tott bécsi met szô nek szá mos met sze tével ta lál koz tam, eléggé az lehet. Bár 
újab ban – fôleg kül földön – egyre gyak rab ban ta lál ko zunk egy-egy kiad vány-
típus – ka len dá rium- és alma nach iro dalom, az ifjú ság vagy a nôk szá mára 
írt köny vek, a szó ra koz tató iro dalom stb. – al ka lom szerű (ki állí tás, kon fe-
ren cia) vizs gála tával, a sok szo rosí tott gra fikai anyag fel tárt ságá nak hiá nyos-
ságai érinthetik a kor szak könyvil lusztrálá sával fog lal kozó hazai és kül földi 
tör té neti és elmé leti kuta tások érvé nyes ségé nek kér dését. A sok szo rosí tott 
gra fiká ban a 18–19. szá zad for duló ján bekö vet ke zett sti láris és tar talmi vál-
tozá sok nak, a köny vek hez és a ben nük ta lál ható ké pek hez való olva sói vi-
szonynak, a könyvil lusztrá ciók mű faji sok féle ség ének, s a mű faji pre fe ren ciák 
vál tozá sának az át fogó vizs gá lata ugyanis – úgy vélem – csak azu tán lehet 
sike res, ha alap kuta tás ként fel tár juk, rend sze rez zük a vizs gá landó anya got, 
a könyvil lusztráci ókat, s pon to sít juk azo kat a téve dése ket, me lyek az eddig 
is mert (ke vés) anyaggal kap cso lat ban a szak iro da lom ban ta lál hatók. 
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Dunamelléki Refor mátus Egyház kerület 
Ráday Levél tára, Szemere Tár (B 14), I. 
kötet, XXXI. Vö.: Fried i. m. 1989. 156.

23 V. BUSA i. m. 1981. 445. Vissza emléke zések 
alapján akarta elké szít tetni 1822-ben Ba-
tsányi János Faludi Ferenc portré ját, hogy 
Faludi ki adandó ver ses kötetét dí szítse 
vele. PAPP Júlia: Bitnicz Lajos és a régi-
ségtu domány. Buda pest, 2009. 63–64.

24 KAZINCZY i. m. 2009. 195.
25 Blaschke 1807-ben a követ kezô zseb köny-

vek il luszt rációin dol goz hatott: His to ris-
ches Taschenbuch. Mit besonderer Hin-
sicht auf die Oesterreichischen Staa ten. 
Dritter Jahrgang. Geschichte des Jah res 
1803. Wien, 1807.; [Josef WIDEMANN–Max 
FISCHEL]: Taschenbuch für Freunde schö-
ner vaterländischer Gegenden. Dritter 
Jahrgang. Wien, 1807., vagy a kiad vá nyok 
következô évfolyamának metszetein. 

26 V. BUSA i. m. 1981. 445–446.
27 Újhe lyi Dayka Gábor versei… i. m. 1813. 

XLVIII. 
28 „Csak a haj fürtö zését változ tatta meg 

Gerst ner Jó zsef, aki itt egy „Orpheus-gem-
mát” használt mintául.”  CSATKAI i. m. 
1983. 103.; SZŰCS i. m. 2004. 70. Szűcs Zol-
tán Gábor részle tesen ismer teti a gemma 
vélt elvesz tésének törté netét.

29 „Minekutánna a’ Mélt. Úr, a’ mint írja, örö-
mest venne még most is Gemmá kat (Ori gi-
nálisokat Feje delmek nek való; pri va tus er-
szény azt el nem bírja, és a’ mit úgy venni 
lehetne, az mind falsche Waare).” – írta 
1805-ben Ka zinczy Cserey Farkas nak. 
KazLev III. 1892. 760. levél. 336.

30 GESZTELYI Tamás–RÁCZ György: Antik 
gem ma pecsé tek a közép kori Magyar or szá-
gon. Antike Gemmensiegel im mitte lal-
terlichen Ungarn. Debre cen, 2006. 5–10. 
Vö.: GESZTELYI Ta más: Pannoniai vé sett 
ék kö vek. Buda pest, 1998.; Gemme dalla 
corte imperiale alla corte celeste. Cura sci-
entifica di G. Sena Chiesa. Universita degli 
Studi di Mi lano, 2002.

31 RADNÓTI Sándor: Eruditus és connoisseur. 
In „Nem sűlyed az em beriség!”… Al bum 
amicorum Szö rényi László LX. Szüle tés-
nap jára. Fôszer kesztô: JANKOVICS Jó zsef. 
Bu da pest, 2007. http://www.iti.mta.hu/
szo renyi60.html. 1220–1221. Vö.: Fran cis 
HASKELL: History and Its Images. Art and 
the Interpretation of the Past. New York, 
1995. 13.
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32 KazLev III. 1892. 757. levél. 331. 
33 KazLev III. 1892. 760. levél. 336. Vö.: SIN-

KÓ Katalin: Ada tok a magyar műgyűj tés 
törté netéhez. In Művé szet és felvi lágoso-
dás. Művé szet törté neti tanul mányok. 
Szerk.: ZÁDOR Anna és SZA BOLCSI Hedvig. 
Bu da pest, 1978. 551. Philipp Daniel Lip-
pert (1702–1785), a meis seni, majd a drez-
dai porce lángyár rajzo lója a pecsé tek, gem-
mák másolá sára alkal mas anyagot állí tott 
elô. Dactyliothecae Universalis sig no rum 
exemplis nitidis redditae... Edidit Phi-
lippus Dan. Lippert. Lipsiae 1755–1762. 
című munká jában több mint 3000 má so lat 
leírá sát tette közzé, s áru sítot ták a gemma-
másola tokat is.

34 KazLev III. 1892. 769. levél. 354–356. „A’ 
pe cséte ket igen nagyon köszö nöm. Szép 
metszé sűek. Az a’ kalapos fe jecske eggy 
igen jó ábrázat. Már bosszan kodtam a’ ty-
rolisi costümre, de eszembe juta Cice roból, 
hogy petasatusok ott is fordulnak elô….
A’ Mélt. Úr gyűjte ménye igen szép. Olly 
nagy barátja e a’ Mélt. Úr min den mester-
ség-ágainak? …[…]… Én ré szemrôl a’ táj-
festést (Landschaft) szere tem legin kább.” 
– írta Kazin czy nem sokkal késôbb Cse-
reynek. KazLev III. 1892. 779. levél. 371. 
„A’ Gemmá kat na gyon óhajtom látni, még 
pe dig ar tista szemmel. Nem régisé geket 
nézem majd, hanem szép formájokat. Teg-
nap Rhédey Lajos nak mu tattam és egy 
szép Asszony ságnak…azokat, a’ mellyeket 
a’ Mélt. Úr le velei ben kaptam.” – írta más-
kor is. KazLev III. 1892. 787. levél. 389. 
1816-ban Cserey meg ígéri Kazin czynak, 
hogy elküldi gyűjte ménye kataló gusát, s 
váz la tosan ismer teti a kollek ció jelle gét. 
Kaz Lev XIV. 1904. 3312. levél. 413. Vö.: If-
jabb Cserey Farkas (1773–1846) Írta: vi téz 
GYÖRE Pál. Nagykô rös, 1944. 43–45. 

35 Blaschke Apolló-fejes met szete tudomá-
som szerint két bé csi ki advány ban je lent 
meg: Handbuch der deutschen Dicht- und 
Redekunst, aus Beispielen entwickelt von 
K. L. Schaller. Erster Theil. Wien 1806. Im 
Verlage bei Anton Doll.; Gedichte. Von An-
ton Ferdinand DREXLER. Wien, bey An ton 
Doll. Gedruckt bey Anton Strauß. 1816. 
A metszet rajza nem Blaschke in venci-
ója volt: ugyanez az áb rázolás díszí tette 

a Musen-Alma nach 1796-os évfo lyamát 
(Musen-Alma nach für das Jahr 1796. He-
ra us gegeben von Schil ler. Neustrelitz, 
bei dem Hofbuchhändler Michaelis. Az il-
luszt rációt 1795-ben Franz Bolt raj zolta 
és met szette.) A Belve derei Apolló álló 
ovális ke ret ben el helye zett, profil ban áb-
rázolt fe je látható egy 1783-ban Lipcsé ben 
megje lent iro dalmi kiad vány címlap ján is: 
Für Aeltere Litteratur und Neuere Lectü-
re. Quartal-Schrift. Erstes Stück. Leipzig 
1783. verlegts Johann Gottlob Immanuel 
Bre it kopf. A metszet jelzése: Seydelmann 
del. E. G. Krüger sc. Dresdae. Bár az 1783-
as il luszt ráción csak a szobor fejét és nya-
kát, míg a Musen-Alma nach-ban s Blasch-
ke met szetén a szo bor ru hával félig fedett 
vállát is lát juk, nem zárható ki, hogy a 
lip csei könyv címlap képe volt az elôképe a 
ké sôbbi metsze teknek.

36 Ka zinczy meg jegy zése, hogy ti. most már 
nem Vati káni, hanem Párizsi Apolló a 
neve, arra utal, hogy a napóle oni hadjá-
ratok so rán – számos más itáliai antik 
szobor ral és nyugat-európai orszá gokból 
szár mazó műkin csekkel együtt – ez az 
ókori emlék is Pá rizsba, az 1803-ban Mu-
sée Napoleon-ra átke resz telt Louvre-ba ke-
rült. Az an tik szobrok „átköl tözte tésére” 
Kazin czy máshol is utal: „Te te hát azt 
az If jat, a’ kit a’ Termé szet a’ Fara gásra 
vagy Architektú rai tu do mányra szóllít, a’ 
helyett hogy a’ Róma omladé kait nézet néd 
vele, vagy a’ Szejne’ partja ira költö zött Va-
ticánusi Apol lót, Laocoont, Torsót etc. etc. 
az Ázsia’ kuny hójinak rajzol gatása végett 
a’ Dón mellé igazítod?” – írja 1805-ben 
Cserey Farkas nak. KazLev III. 1892. 741. 
levél. 303. 

37 KazLev X. 1900. 2341. levél. 169. A levél-
részle tet em líti: FRIED i. m. 1986. 175.

38 KazLev X. 1900. 2487. levél. 498–499. 
39 Taschenkalender für Freunde des Verg-

nü gens mit Scenen aus den beliebtesten 
Bal let ten, Opern und Schauspielen. 1798. 
Wien. Orpheus und Eurudice. IV. Act. Jel-
zet len rézmet szet szep tember hónap hoz. 

40 „Die Kleidung – ein Ung. Peltz etc.” Kaz-
Lev III. 1892. 572. levél. 24. 

41 KazLev VI. 1895. 1338. levél. 35. (MTAK 
Kéz irattár, M. Irod. Lev. 4-r. 194. sz.)
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42 Dr. CZAKÓ Elemér: Árnyék rajzo latok. Raj-
zol ta Kazin czy Fe renc maga’ kezével. Bu-
da pest, 1928. 9.

43 CZAKÓ i. m. 1928. 10.
44 KazLev VII. 1896. 1727. levél. 411.
45 Az 1804-ben met szett portré Kis Já nos Ka-

zinczy Ferencznek öszvekelésére Szend-
rei Gróf Török Sophia Antóni ával…Bécs, 
1805. című kiadvá nya címlap elôzéke volt. 

46 MTAK Kéz irattár, Ka zinczy Ferenc kézira-
tos ha gyatéka. K 610 [koráb ban: Tört. 4° 
15.] 73v.

47 KazLev VIII. 1898. 1941. levél. 336.  
48 KazLev IX. 1899. 2050. levél. 45.
49 Kazlev X. 1900. 2289. levél. 55. 
50 KazLev X. 1900. 2297. levél. 74.
51 Ka zinczy rajzá ról ké szített met szet ként 

említi a Dayka portrét: RÓZSA i. m. 1957. 
176. 

52 Kazlev X. 1900. 2311. levél. Kazin czy Hel-
me czynek 1812. szept. 10. 111. MTAK Kéz-
irat tár, M. Irod. Lev. 4r. 119. sz. Helmeczi 
Mi hályra vonat kozó iroda lom és leve lezé-
sek. Kazin czy Ferencz le velei Helmeczi Mi-
hály hoz. 15/a.

53 Ka zinczy fel jegy zése téves, a Her kules do-
rong ját áb rázoló metszet valójá ban az I. 
kö tet II. részé ben ta lálható. Bernard de 
MONT FAUCON: L’Antiquité expliquée et rep-
re sentée en figures… A Pa ris, 1719–1724. 
Tome Premier… Seconde Partie. 1719. 
CXXXII. Pl. a la 218 page. T. I. 6. kép 

54 MONTFAUCON i. m. 1719–1724. Tome Pre mi-
er, Pre miere Partie. 1719. CXV. Pl. a la 182. 
page T. I. 2. kép. Ezt a motívu mot áb rázolja 
A. F. Gori: Museum Florentinum…1732, 
II. kötet, I. tábla, 1. képe is. Mind az ere-
deti an tik gemmát, mind a Gori és a Da-
vid-fé le il luszt rációt közli: Antonio Giuli-
ano: I Cammei della Collezione Medicea 
nel Mu seo Archeologico di Fi renze. Roma 
– Milano, 1989. 158–159. A motívu mot 
Ka zin czy – mint 1807 áprili sában Cserey 
Far kas hoz írt levelé bôl ki derül – fel akar-
ta hasz nálni a Csoko nai-sírem léken is: 
„…Azon ban hogy sze gény ségbôl vagy fös vé-
ny ségbôl ne lá tassunk illyet állí tani, azon 
felyűl hogy okain kat a’ Publicumnak elé be 
tészük, Stuck munká val holmi apró éke sí-
téseket adhat nánk neki, p. o. dóriai rendű 
triglipheket a’ párkányozatban, ’s eggy 

másfél réfnyi széles ségű, eggy réfnyi ma-
gas ságú föveny kôbôl (nem már ványból) fa-
ra gandó bas-re liefet valamelly régi gemma 
vagy egyéb metszés szerint. […] Az em lített 
bas-re lief lehetne az orosz lánon nyereg for-
mán űlô ’s lantot pengetô Ámor. Meg van 
a’ kép Montfauconban ’s nem lenne nehéz 
azt szeren csésen kifa rag tatni.” KazLev IV. 
1893. 1095. levél. 539–540.

55 KazLev X. 1900. 2276. levél. 28–29. 
56 Excerpta ex Montfaucon et II. To mis Her-

cu laneum Reliquia in Bibliotheca Uni ver-
si tatis Pesthiensis 1792. men. Xbri. MTAK 
Kéz irattár. Magy. Ir. RUI 2° 1. vö.: GERGYE 
László: Kazin czy Fe renc kézira tos ha gya té-
ka. Buda pest, 1993. 120.  

57 L’Antichita di Ercolano. Le pitture An-
ti che d’Ercolano e contorni incise con 
Qualche Spiegazione. Tomo primo. Napoli 
MDCCLVII. Nella Regia Stamperia. Tavo-
la XVII. 95.

58 „Comparatus pro Bibliotheca Pestiensi. o. 
S. Pauli…per Admodum R. P. Paulum Esz-
terházy priorem Provincialem H. Th[eol.] 
D[octorem] Anno 1765.”

59 Le Antichita di Ercolano. Pitture. Tomo 
pri mo. In Roma MDCCLXXXIX. Con Li-
cen za de’ Superiori. Tav. 21.

60 A szfin xes mo tívum – mint Kazin czynak a 
rajz mellé írt meg jegy zése (T. V. Pl. II. Lam-
pes) mutatja – Montfaucon al bumának 5. 
kö tetében, a II. táblán talál ható.

61 KISS Endre József (szerk.): Ka zinczy Fe-
renc könyv tári gyűjte ménye Sáros patakon. 
Sá rospa tak, 2006. (Acta Patak ina XIX.) 
17. (A könyv 1116. számmal szere pelt az 
egykori kataló gusban.)

62 MONTFAUCON i. m. 1719–1724. Tome Pre-
mier… Seconde Partie. 1719. CXXXII. Pl. 
a la 218 page. T. I. 6. kép.

63 Saur Allgemeines Künstlerlexikon. Band 
36. München–Leipzig, 2003. 404.

64 KazLev VIII. 1898. 1911. levél. 274.; 1941. 
levél. 336.

65 KazLev XI. 1901. 2497. levél. 14–15. Az an-
tiki záló il luszt rációk alkal man kénti vélet-
len szerű fel haszná lását jelzi, hogy 1814-
ben sa ját munkája kapcsán a kö vetkezô 
kér dés sel fordult Helmeczyhez: Készen 
van-e „a’ Szív képzô Regék’ és Paramythek’ 
kö tete? hány lapot teszen, ’s hogy sült-el a’ 
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Ré vai’ büsztje? ’s mi a’ vignette ott? Lao-
koon e, vagy Apollo Vaticanus?” KazLev 
XII. 1902. 2769. levél. 176–177. 

66 HÁSZ–FEHÉR Katalin: A struk turált iroda-
lom ká nonkép zési paradoxonai: a Tövisek 
és Vi rágok. In Kö zösségi és el külö nülô iro-
dalmi progra mok a 19. század elsô felében. 
(Fáy András iroda lomtör téneti helye). Deb-
re cen, 2000. 83.

67 L’Antichita di Ercolano 1757, Tavola 
XVIII. 99. 

68 Ka zin czynak fordí tott egyve leg írásai. Elsô 
kötet. Marmontelnek szív képzô regéji. Két 
könyv ben. Széphalom, Abaújban, 1808.

69 KazLev III. 1892. 817. levél. 434.
70 KazLev XI. 1901. 2616. levél. 269.
71 A Marmontel kö tet utolsó oldalán Kazin-

czy a „A’ Munka’ vevôjihez.” szólt: a soro-
zat – írja – 5 kö tetbôl fog állni, s min den 
kö tetben egy hí res ha zafi képe, s leg alább 
két Octavréz és 3 vig netta lesz. A terve zett 
kötetek Osszián, Denis, Klopstock, Les-
sing munkái nak fordí tásait tartal maz ták 
volna. A Lessing-kötet hez Ka zinczy – úgy 
tűnik – szintén Blaschkétól kért il luszt-
rációt: „Sylvesternek két ár kusa érkezik 
Trattnertôl correctúra vé gett, ’s Blasch-
kétól a’ Kazin czy András képe ’s Emilia 
Ga lot ti nak rajzo latja.” – írta diáriumába 
Lessing Emilia Galotti című tragé diájára 
(1772) utalva 1806. március 14-én. Kazin-
czy i. m. 2009. 217. Bár Ka zinczy Lessing 
darab ját már munká csi fogsága alatt is 
for dította, s a fentiek szerint elké szít tette 
hozzá az il luszt rációt is, a kötet végül csak 
1830-ban, Bajza József kiadá sában jelent 
meg. i. m. 1203.

72 KAZINCZY i. m. 2009. 197.
73 Vincze István Kazin czy ko csisa volt. Vö.: 

KISS Endre József: Az Ér mellék Kazin-
czy Fe renc emléke zetében. In http://www.
nyelvmuz.hu/publikaciok/kazinczy_es_
kora/ermellek.pdf. 4.

74 KAZINCZY i. m. 2009. 211. Vincze István 
Ka zin czy ko csisa volt. Blaschke ebben az 
idôben Sigmund Perger rajza nyomán egy 
bécsi Osszián-fordításhoz is készített il-
lusztrációt (Ossian’s Gedichte. Rhytmisch 
übersetzt von J. G. Rhode. Erster Theil. 
Wien 1804. In Commission bei Anton 
Doll), mely a Kazinczy által is lefordított 

Karrik-Thúra egyik jelenetét ábrázolta. 
Vö.: Porkoláb Tibor: „Azon egy üdôben, 
a’ hazának, erônkhöz képest éltünk. Ka-
zinczy Ferenc és Virág Benedek levelezése. 
In Új Hegyvidék (2) 2007/3–4. 200.

75 Herczeg Rochefoucauld-nak… i. m. 1810. 
76 Kazlev VIII. 1898. 1848. levél. 120. 
77 Annalen der Literatur und Kunst des In- 

und Auslandes. Vierter Band. October, No-
vem ber, Decem ber. Wien, 1810. Im Verlage 
bey Anton Doll. 400. 

78 CSATKAI i. m. 1983. 75. 
79 Ka zinczy Ferencz’ munkáji. Szép litera-

tú ra. 1–9. kötet. Pesten, Trattner János 
Ta más nál. 1814–1816. Vö.: MARGÓCSY 
István: Ka zin czy Ossián-fordí tása, poszt-
modern szem mel. Iroda lomtör ténet (Új 
fo lyam XL) 2009/4. 413–427.

80 Újhe lyi Dayka Gábor’ Versei… i. m. 1813. 
81 Művé szet (3) 1904/3. szám. 207. 
82 SZENDREI–SZENTIVÁNYI i. m. 1915. 210.
83 PATAKY i. m. 1951. 91. A Poétai berek vignet-

táját a metszô neve nélkül említi: HAIMAN 
i. m. 1981. 197.; CSATKAI i. m. 1983. 76.

84 KazLev IX. 1899. 2161. levél. 308. 
85 KazLev X. 1900. 2269. levél. 9. 
86 KazLev X. 1900. 2276. levél. 28.
87 Ber zsenyi Dániel’ Versei. Kiadá Helmeczy 

Mi hály. Pesten Trattnernál 1813.; Berzse-
nyi Dá niel’ Versei, kiadta egy ka lauz Ér te-
ke zés sel meg toldva barátja Helmeczi Mi-
hály. Második megbô vített kiadás. Pesten, 
Trattner János Tamás nál 1816.

88 Bár a Ber zsenyi portré Blaschke ál tali 
réz re metszé sérôl a Művé szetben a Ka zin-
czy-levele zés alapján emlí tést tettek, a réz-
met szô munkái között nem so rolták fel. 
Mű vé szet 1904 (III) 3. sz. 207.; Művé szet 
1904 (III) 5. sz. 345–346. A késôbbi művé-
szet törté neti és könyv törté neti szak iroda-
lom a metsze tet számon tar totta Blaschke 
mű vei között: SZENDREI–SZENTIVÁNYI i. m. 
1915. 210.; PATAKY i. m. 1951. 89.; HAIMAN 
i. m. 1981. 197. vö.: KazLev IX. 1899. 2248. 
levél. 498–500.;  KazLev X. 1900. 2269. 
levél. 9.; Kazlev X. 1900. 2274. levél. 21.; 
KazLev X. 1900. 2275. levél. 24–25.; Kaz-
Lev X. 1900. 2296. levél. 72–73.; KazLev 
X. 1900. 2297. levél. 75.;  KazLev X. 1900. 
2327. levél. 140.; KazLev X. 1900. 2379. 
levél. 238.; KazLev X. 1900. 2390. levél. 
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263.; KazLev X. 1900. 2476. levél. 464.; 
BÉ CSY Ágnes: Berzse nyi Dá niel. Buda pest, 
2001. 161, 173, 189. A Bécsy által több ször 
emlí tett Blaschke-mini atűr felte he tôen 
J. Schornnak az MTA Mű vészeti Gyűjte-
ményé ben ôr zött minia tűrje lehet, mely 
alapján Blaschke a Berzse nyi-portrét 
rézbe met szette. Vö.: A Magyar Tudomá-
nyos Akadé mia és a művé szetek a XIX. 
század ban. Szerk.: SZABÓ Júlia – MAJOROS 
Va lé ria. Buda pest, 1992. Kat. 26b, 56.; A 
Ma gyar Tudomá nyos Akadé mia képzô mű-
vé szeti kincsei. Buda pest, 2004. 159. 

089 KazLev X. 1900. 2390. levél. 263. Vö.: 
HÁSZ–FEHÉR Katalin: A ká non építé sének 
és le építé sének straté giái Kazin czynál. A 
Bácsmegyeinek gyöt relmei. In A magyar 
iro dalmi kánon a XIX. század ban. Szerk.: 
TAKÁTS József. Pécs, 2000. 42.; PORKOLÁB 
Tibor: Panteonizáció és vi zuális repre zen-
tá ció. In Régio (15) 2004/3. 87–88.

090 MONTFAUCON im. 1719–1724. Tome Pre-
mier… Pre miere Partie. CXXII. Pl. a la 
192 page T. I. 5. kép.

091 KazLev XIX. 1909. 4286. levél. 14. A repro-
dukciót leg utóbb közölte: GALAVICS Géza: 
Az an golkert mint utópia. Szék fogla lók a 
Magyar Tudomá nyos Akadé mián. Buda-
pest, 2002. 30.

092 Kis János versei. Kiadta Kazin czy Ferencz. 
Má so dik kö tet. Pesten, Trattner János Ta-
más nál, 1814.

093 Művé szet (3) 1904/3. szám. 207. 
094 SZENDREI–SZENTIVÁNYI i. m. 1915. 210.; 

„152. Socrates a há rom Grácia elôtt. (Kis 
Já nos művei, II. köt.)” PATAKY i. m. 1951. 
91.

095 „Kis János versei, 1815… II. Sokrates, 
mint szob rász (Kininger rajza után Blas-
chke)” CSATKAI i. m. 1983. 76.

096 HAIMAN i. m. 1981. 199.
097 Kazlev IX. 1899. 2118. levél. 204. 
098 KazLev IX. 1899. 2200. levél. 387.
099 KazLev IX. 1899. 2238. levél. 483.
100 Vincenz Raimund Grüner (1771–1832) 

bé csi rézmet szô és író. Saur Allgemeines 
Kün stlerlexikon. Band 63. München–Le ip-
zig 2009, 378–379.

101 KazLev X. 1900. 2272. levél. 19.
102 KazLev X. 1900. 2274. levél. 23.
103 KazLev XI. 1901. 2616. levél. 269.

104 Kis János versei. Kiadta Kazin czy Ferencz. 
Elsô kötet. Pesten, Trattner János Tamás-
nál, 1815. VI.

105 Gö rög és római Mythologia, vagy-is a’ régi 
görögök és ró maiak költött istene iknek és 
fél istene iknek mesés törté netei. Fordí totta 
Kis Já nos. Negy vennégy rézre mettzett 
ké pekkel, mellyek régi munkájú mester-
ségesen mettzett kö vekbôl rajzol tattak-le. 
Po zsony ban, Wéber Simon Péter költsé-
gével és be tűivel, 1805. Kis Já nos egyik le-
vel é ben ar ról tá jékoz tatta Kazin czyt, hogy 
lefor dítja és ki adja Tobias Damm nép szerű 
mitoló giáját. KazLev III. 1892. 678. levél. 
198.

106 Einleitung in die Götter-Lere und Fabel-
Geschichte der ältesten Griechischen und 
Römischen Welt. Nebst einem Anhange 
und nöthigen Kupfern. Durch Christian 
Tobias Damm… Berlin 1776.

107 Báróczynak minden munkáji. Újra kiadta 
Kazin czy Ferencz. I–VIII. Pesten Trattner 
János Tamás nál, 1813–1814.

108 Mű vészet (3) 1904/3. 207.   
109 KazLev X. 1900. 2487. levél. 498–500. 
110 KazLev XI. 1901. 2497. levél. 14–15. 

MTAK Kéz irattár, M. irod.lev. 4r. 119. sz. 
Hel meczi Mi hályra vonat kozó iroda lom és 
le ve le zések. Kazin czy Ferencz levelei Hel-
me czi Mi hályhoz. 28/b.

111 Fel tehe tôen azért kérte Kazin czy em lített, 
1812-ben írt levelé ben Helmeczyt az Egye-
temi Könyv tárban tanul mányo zott köny-
vek adatai nak ponto sítá sára, hogy itt kö-
zöl hesse ôket.

112 „Itt küldöm újra dol gozva Báróczyhoz az 
Elôbe szédet.” – írta Kazin czy már 1813. 
jú li us 21-én Helmeczynek, ez a válto zat 
azon ban nem ma radt fenn. KazLev X. 
1900. 2486. levél. 32. 

113 HAIMAN i. m. 1981. 197–198.; CSATKAI i. m. 
1983. 76.

114 Báróczy 1. kö tet = XXI. tábla; Báróczy 2. 
kö tet = XXII. tábla; Báróczy 3. kö tet = 
XXIII. tábla; Báróczy 4. kö tet = Tab. I.; 
Báróczy 5. kö tet = VIII. tábla; Báróczy 6. 
kö tet = I. tábla;  Báróczy 7. kö tet = XXII. 
tábla; Báróczy 8. kö tet = XXI. tábla. (A 
táb lák sorszá mozása kétszer kezdô dik.)

115 „Graveur de la Chambre et du Cabinet de 
Monsieur (Louis XVIII)”. Saur All ge mei-
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nes Künstlerlexikon, Band 24. Mün chen–
Leipzig 2000. 427.

116 Le Muséum de Florence, ou Collection des 
pierres gravées, statues, médailles et pe-
intures, Qui se trouvent á Florence, prin-
cipalement dans le Cabinet du Grand-Duc 
de Toscane, Dessiné & gravé par F. A. Da-
vid, Graveur de sa Majesté le Roi de Prus-
se, de la Chambre et du Cabinet de Mon-
sieur, Membre Honoraire de l’Akademie 
Royale de Peinture et Sculpture de Berlin 
avec des explications francaises par F. V. 
Mulot… Paris, 1787–1803, 1–8. kötet.

117 Le Muséum de Florence… Tome cinqui-
eme (V) Medailles antiques. Pa ris, 1787. A 
két rész bôl álló kötet kísérô szöve gét nem 
Fran cois Valen tin Mulot, hanem Sylvain 
Ma re chal írta. Báróczy 1. kö tet = XLII. 
tábla; Bá róczy 2. kö tet = XLIV. tábla; Bá-
róczy 3. kö tet = XLV. tábla; Báróczy 4. kö-
tet = IV. táb la; Báróczy 5. kö tet = XXII. 
tábla; Báró czy 6. kö tet = XI. tábla; Báróc-
zy 7. kö tet = XLIV. tábla; Báróczy 8. kö tet 
= XLII. tábla.

118 KazLev X. 1900. 2271. levél. 15.
119 KazLev XI. 1901. 2568. levél. 171.
120 KazLev XI. 1901. 2608. levél. 254–256.  
121 KazLev XI. 1901. 2702. levél. 479.
122 KazLev XI. 1901. 2702. levél. 481.
123 1. kötet: Apollo Vaticanus; 2. kötet: Venus 

Me di cis; 3. kötet: Antinous; 4. kötet: Fló-
ra; 5. kö tet: Laocoon; 6. kötet: Pallas; 7. 
kö tet: Dea Róma; 8. kö tet: Terpsichore; 
9. kö tet: Psyche. A könyv dísznek szánt 
an tik motívu mokkal Kazin czy fel jegyzé-
sei ben és ver seiben is ta lálko zunk. Egyik 
kézira tában 2–3 so ros fel jegy zést olvas-
hatunk a Vati káni Apolló ról és a Me dici 
Vé nusz ról (MTAK Kéz irattár, K 630. [régi 
jelzet: Magy. Ir. RUI 4° 10] 64 f.], az „Az 
én ver seim”-ben pe dig Laokoonról, Cano-
va Psychéjérôl (ki adott munkái 2. és 9. kö-
tetének il luszt rációi) Venus Kallipygosról, 
Antinousról, Apollonról stb. írt. (MTAK 
Kéz irattár, K 642, 25–30.

124 KazLev XI. 1901. 2702. levél. 483.
125 Ka zinczy Ferencz’ munkáji. Szép litera-

túra. 1–9. Pesten, Trattner János Tamás-
nál. 1814–1816. 

126 1. kötet: Kezében koszo rút tartó nô; 2. kö-
tet: Laokoon; 3. kötet: Faun család; 4. kö-
tet: Két an tiki záló sisakos fej Pest – Buda 

fel irattal; 5. kötet: kiter jesz tett szárnyú, 
csô rében olaj ágat tartó madár; 6. kö tet: há-
rom álló nôalak egy-egy dárdá val; 7. kö tet: 
széken ülô, kezében lantot tartó nôalak; 8. 
kö tet: Hóra; 9. kö tet: Canova szobra után: 
Psyché a pil langó val.

127 A Kazin czy munkái hoz ké szült metsze-
teket nem is merte a rézmet szô ma gyar 
vonat ko zású munkáit felso roló művész-
lexikon sem. Szendrei–Szentiványi 1915, 
608.; Go et he und Vinzenz Raimund Grü-
ner. Mit ei nem unbekannten Goethebriefe. 
Von Ot to Erich Deutsch in Wien. Zeitsch-
rift für Dichterfreunde. 1919/20. 190–192.; 
Sa ur All gemeines Künstlerlexikon. Band 
63. München–Leipzig 2009, 378–379.

128 MEZEI Márta: Képi paratextusok Kazin-
czynál. Elôadás. El hang zott: Kazin czy Fe-
renc és kora. Jubile umi tu domá nyos konfe-
rencia. Debre ceni Egyetem, 2009. október 
15–17. Révész Emese jelen kötet ben megje-
lenô tanul mánya részle tesen foglal kozik 
Kazin czy portré készít tetôi tevé kenysé-
gével.

129 KazLev XIII. 1903. 3047. levél. 295–296. 
130 Francisci Kazinczii Bibliotheca Antiqua-

ria. Szép halmi, 1808. (OSZK Kéz irattár: 
Oct. Lat. 2.) 91r.

131 A 2. kötet met szett címlap ján – az összes 
többi kötet nyomta tott, illetve met szett 
címlap jától elté rôen – tévesen nem F. A. 
Da vid, hanem M. David neve szere pel. 

132 Le Muséum de Florence… Tome second. 
Pierres antiques. XXXXIIII. tábla. ld. még: 
Gori: Museum Florentinum I. LXXIX. táb-
la VI. kép), illetve Montfaucon i. m. 1719–
1724. Tome Premier… Pre miere Partie. 
CXXII. Pl. a la 192 page T. I. 1. kép.; uô: 
Antiquitates Graecae et Romanae …Nürn-
berg, 1757. Libri III. Caput III. Tab. XXIV. 

133 KazLev X. 1900. 2270. levél. 12.
134 KazLev IX. 1899. 2241. levél.  488. Az 

össze kötö zött kezű, tér deplô Psyché szim-
bo likus jelen téséhez a Bácsmegyeinek 
Kazin czy életmű vében elfog lalt helye kap-
csán vö.: Hász–Fehér i. m. 2000. 50.

135 Mario PRAZ–Giuseppe PARANELLO: L’ope-
ra completa del Canova. Milano, 1976. 98, 
100, 102, 103.; David FINN–Fred LICHT: 
Antonio Canova. Beginn der mo der nen 
Skulptur. Mün chen, 1983.172.

136 KAZINCZY i. m. 2009. 290.
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137 KazLev X. 1900. 2479. levél. 479.
138 Canova Antonio Psychéje. MTAK Kéz-

irattár K 630 (régi jelzet: Magy. Ir. RUI 4° 
10) 70 f. 

139 KazLev XI. 1901. 2693. levél. 459.
140 KazLev XIII. 1903. 3126. levél. 477.  
141 Vö.: SZENTESI Edit: Szobrá szat törté neti 

má so lat gyűjte mények a Ma gyar Nemzeti 
Mú ze um ban a 19. század utolsó harma dá-
ban. I. Pulszky Ferenc görög szobrá szat-
tör té neti gyűjte ménye. Művé szet törté neti 
Ér te sítô (55) 2006/1. 23–24, 71. Gabriele 
HATWAGNER: Die Lust an der Illusion 
– über den Reiz der „Scheinkunstsamm-
lung“ des Grafen Deym, der sich Müller 
nannte. Diplomarbeit. Wien, 2008.

142 Vö.: Julius von SCHLOSSER: Geschichte der 
Port rätbildnerei in Wachs. Journal der 
Kuns thistorischen Sammlungen. (XXIX) 
1911. 228.

143 KAZINCZY i. m. 2009. 89. Deym galériáját 
1795-ben a Kohlmarktra, a császári pa lo ta 
közelébe költöztette át. A bécsi aka dé mia 
az 1790-es években nagyobb té tel gipsz-
másolatot vásárolt Joseph Mül ler Hofsta-
tuariustól, aki 1798-ban a Rotenturmtor 
közelében, a Duna-csatorna partján Jo-
hann Aman (1765–1834) bécsi udvari épí-
tész, a pesti német színház (1812) késôbbi 
tervezôje által épített há rom szin tes, pom-
pás épületben nyitott újabb művészeti ga-
lériát. Bettina HAGEN: Antike in Wien. Die 
Akademie und der Klassizismus um 1800 
mit einem Beitrag von Peter Betthausen. 
(A katalógus szer kesztôje: Eva Hofstetter-
Dolega) Mainz am Rhein, 2002. 74.; SZEN-
TESI i. m.  2006, 24, HATWAGNER i. m. 2008, 
72–73.

144 KAZINCZY i. m. 2009. 290.
145 A. Hyatt KING: Mo zart’s Works for Mecha-

nical Organ. Their Background and Sig-
ni ficance. In The Musical Times. (88) Ja-
nuary 1947. No. 1247. 11–14.; Otto Erich 
DEUTSCH: Count Deym and his Mechani-
cal Organs. In Music and Letters (XXIX) 
1948/2. 140–145.; Uô: Mozart und seine 
Welt in Zeitgenössischen Bildern. Kassel, 

Basel, London, New York, 1961. 357.; Otto 
KURZ: Hagenauer, Posch, and Mo zart. The 
Burlington Magazine (110) 1968. No. 783. 
327–328. Mozart kompo nálta a gyász zenét 
az 1790-ben el hunyt Ernst Gideon von 
Laudon hadve zér em lékére létre hozott 
pom pás mauzó leum számára is, me lyet 
Deym viasz figu rákból össze állí tott jelene-
tekkel díszí tett. Mozart Deym megren-
delé sére írt mű vei: K.594, K.608, K.616. 
Annette Richards: Automatic Genius. 
Mo zart and the Mechanical Sublime. In 
Music and Letters (80) 1999/3, 366–389.; 
Neal Zaslaw: Wolfgang Amadè Mozart’s 
Allegro and Andante („Fantasy”) in F Mi-
nor for Mechanical Organ, K. 608. In The 
Rosaleen Moldenhauer Memorial. Music 
History from Primary Sources. A Guide to 
the Moldenhauer Archives. Edited by Jon 
Newsom and Alfred Mann. Washington, 
2000. 

146 KAZINCZY i. m. 2009. 290.
147 Brunszvik Te réz grófnô naplói és fel jegyzé-

sei. Szer kesz tette és a beve zetô tanul-
mányt írta Dr. CZEKE Marianne. I. kötet. 
Bp. 1938. CCVII–CCLXXV. 

148 A pontat lansá gok ma kacs tovább élését 
jelzi, hogy a Pályám emléke zete új, kriti-
kai ki adásá ban is azt ol vashat juk, hogy 
Blaschke János „Goethe, Schil ler, Wieland, 
Kis faludy Sándor és Kár oly, Berzse nyi, 
Day ka Gábor, Kis Já nos és Kazin czy mű-
veinek il luszt rátora.” Ka zinczy i. m. 2009. 
1193–1194. A Dayka-kötetet – mint láttuk 
– biz tosan nem ô il luszt rálta, s fel tehe tôen 
Kis Já nos munkáit sem. A Dayka-portréra 
vonatkozó téves adatot tartalmaz: A Szép 
és a Jó. Kazinczy és a művészetek. Kiál-
lítás a Petôfi Irodalmi Múzeumban 2009. 
május 27 – 2010. február 28. Kiállítási 
katalógus. Szerk.: Kovács Ida. Budapest, 
2010. 58–59.

149 CZIFRA Mariann: A há lózat – a Ka zinczy-
le ve le zés kriti kai ki adásá nak ta nulsá gai. 
Elôadás. (MTA Iroda lomtu dományi In té-
zet, 2009. június 3.)
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