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M. VIBIVS. C. F. ANIESIS 
VET. LEG. XV. APOL. AN. 

XXI. H. S — E . T. F. I. ARBI 
TER. L. LARTI. ET. MVRSI. H. 

II. AZ UGY NEVEZETT POCSI SZŰZ MARIÁNAK KEPE A' 

SZ.-ISTVÁN1 FOTEMPLOMRAN RÉCSREN. 

Nem sokaknak tűnik szembe a' Sz.-Istváni főtemplomban 
Bécsben az ugy nevezett Pócsi Boldogasszonynak képe; mégis 
márványoltára előtt már sok fohász emelkedett föl a' főtem-
plom' csendes szürkületében , 's a' hideg márvány sok könytől 
nedvesült. Pócsi Szűz Mária' képének kétségkívül azért nevez-
tetik ez a' köz életben , mivel a' pócsi nevezetes bucsúhelytt 
(Szabolcsban) levő képéhez a' Boldogasszonynak igen hasonló , 
jóllehet annak nem másolatja. — Nem tudjuk a' művészt, ki 
a* Szűz Mariának e' bécsi képét irta, 's szintúgy nem a' helyet 
és az időt, hol és mikor készült. Van ugyan hire, mintha 
azt 1679. körül egy magyar művész készítette volna, de 
ezt részszérént a'görög betűk, mellyek a' kép alatt látszanak 1 

M P Q T E 1 2 , részszerént a' byzanti stylus , melly Magyar-
országban a' 17dik században bizonyosan nem divatozott, meg-

Ebből kitetszik, hogy mind a' két, előbb említett másolat 
hibás; 's hogy, mivel teljesen lehetetlen, hogy egy 21 évü 
ifjú veteranus katona lett legyen, Gévay azt vél i , hogy a' 
XXI. alatt csak azon évek értetnek , mellyek' lefolyása alatt 
M. Vibius a' légióban vitézkedett, 's hogy itt a' VET. LEG. 
XV. és az AN. XXI. közt e' szó : MIL. vagy MI LIT. , melly 
más kőirásokban gyakran előfordul, gondatlanságból kima-
radt. — 

Ugyan Sopronban, Tóth fő - őrmester' özvegyének 619. 
szám alatti háza' udvarában, 1786 körül e' következő felírá-
sú kő ásatott ki , 's egy pinczeajtó mellett befalazva látha-
tó. A' felírás, mint b. Ocskay Ferencz úr közli : 
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czáfolják. — E' bécsi kép épen nem hasonlit Rafael' Madonái-
hoz, hanem inkább a* Szűz Anyának byzantiumi stylusban al-
kotott képeihez a' görög, szerb és orosz szentegyházakban. 'S 
épen azért olly nagy a' hasonlóság a' bécsi és pócsi képek 
közt, mivel a' pócsi kép is , melly az óhitűektől szintúgy 
tiszteltetik mint a* római katholikusoktól, valóban byznntiumi 
remek. A' vonalmak a' bécsi k^pen igen szépek és gyöngédek: 
a' szemek nagyok, mint Junoéi, az orr hosszú és keskeny, a* 
száj hasonlólag keskeny és kicsiny. De szembetűnő hasonla-
tossága van a* Boldogasszony* ábrázatának mind ezen mind 
más byzantiumi képeken Szent Ilona' (Konstantin császár* anyja) 
ábrázatával. Ezt a* hasonlatot már Goethe észrevette, ki 
Kunst und Alterthum czimű folyóiratában a'tárgyról igy szól: 
9Man bemeriit an den griechischen Bildern noch immer einen 
geerbten Kunstbegriff und ein Traktament 1 des Finsels. Auch 
hatte man sich gewisse Ideale geformt; woher sie solche ge~ 
nommen, wird sich vielleicht aujffinden lassen. — Das Gesicht 
der Mwtter-Gottes, naher angesehen, scheint der morgenlcindi-
schen kaiserlichen Familie nachgebildet zu seyn. Ein uraltes 
Bild des Kaisers Konstantin und seiner Mutter brachte mich auf 
diesen Gedanken. Auffallend war die GrÜsse der Augen, die 
Schmale der Nasenwurzel, daher die lange, tchmale Nase , un-
tén ganz fein endigtnd, und ein ebenso kleiner Muud— 

Dr. RUMY Károly. 

III. A' LEMÁSOLÁSNAK EGY LEGÚJABB MÓDJA. 

Érezvén, hogy rajzolóknak, festőknek és mérnököknek 
csak egypár pontnak p o n t b a n eltalálása is melly sok mun-
kába és időbe kerül, 's hogy ettől munkájik* sikerére milly ki-
mondhatlanul sok függ: ezen nagy fontosságú tárgyra elejitől 
több és több ugy nevezett lemásoló szereket 's mesterségeket 
iparkodtak az ahhoz értők kitalálgatni; mellyek valóban mind 
időre , mind pontosságra nézve sok nyereséget is nyujtottanak. 

'S ime ezen lemásolás-módoknak egy uj nemét kivánom 
én is ezennel köz használatra előterjeszteni; melly ha nem épen 
nagy daraboknak egészen levételére tökéletesen használtatható 

1 Miért nem inkább Behandlung ? 
R - y . 




