
41

SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA

KÉPZŐMŰVÉSZETI REPRODUKCIÓK
A SAJTÓBAN A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

A 19. század uralkodó médiuma, a modern kommunikáció új eszköze a sajtó, a polgári nyilvá-
nosság kibontakoztatásának, ezen belül a pesti művészeti élet kialakításának-teljessé tételének 
egyik eszköze volt. Jürgen Habermas szerint ,,a polgári nyilvánosságot előzetesen a közönség-
gé összegyűlt magánszemélyek világaként foghatjuk fel…”, amelyben a polgárok különféle 
társadalmi jelenségekről nyilvános vitát folytatnak. E viták közege a ,,nyilvános okoskodás” a 
hozzáértő tudós elmék írásaiban, amelyek a fejlődés érdekében különféle jelenségeket a sajtó 
által közreadva tárgyalnak.1 Úgy tűnik, a Pesten megjelenő lapok művészetről szóló ,,okosko-
dó írásai” megfelelnek ennek, és nagy szerepük volt abban, hogy Pesten a képzőművészet a 18. 
század végétől lassan beszivárgott a polgári kultúra szövetébe. 

A különféle lapokban megjelenő, képzőművészettel kapcsolatos közlemények szisztema-
tikus áttekintése – ami még nem történt meg – igen érdekes lenne. Jelen esetben adalékként 
egy kis részletet kísérlek meg feltárni, az Igaz Sámuel féle Hébében megjelent illusztrációkat, 
e körön belül különös tekintettel a képzőművészeti reproduckiókra. Ezek világhírű műalkotás-
okról készültek, megismertetésük kedvéért kerültek nyomtatásba, a kötetek szövegeihez nem 
kapcsolódnak, csak rövid adatközlés-ismertetés kíséri őket. Igaz Sámuel e munkája egyike 
annak a sok apró elemnek, amelyekből – e művésztelen hazában – lassanként, az elkövetkező 
évtizedekben mind összetettebbé válva, kialakult a magyar művészeti élet sokrétű felülete. A 
közönség az Igaz kiadványának megjelenéséig e műfajban csak külföldi termékeket látott és 
vásárolt, amelyek a műkereskedelemben, önálló lapokként, esetleg albumokban voltak kap-
hatóak. Magyar kiadó ilyenek közreadására nem vállalkozott, ezért különösen értékes a Hébe  
kezdeményezése, mert önálló metszetet csak a gyűjtők – Kazinczy Ferenc például – vásárolt, 
de az almanach olvasói akaratlanul is szembesültek a képekkel. 

A 19. század elején a magyar értelmiség legképzettebb tagjai nagy érdeklődéssel fordultak 
a művészeti-esztétikai kérdések felé, de maguk a műalkotások Pesten kevéssé voltak ismertek. 
A képzőművészeti tudást a hozzáértők tapasztalhatóan elsősorban a különféle művészeti kiad-
ványok szövegeiből merítették, példaképp említeném Kölcsey Ferencet, aki gyakran szól kép-
zőművészetről, használ ide vágó hasonlatokat, pedig tudjuk, hogy gyakorlatilag nem utazott, 
képtárban nem járt. Ám olvasta a kor legjobb szakirodalmát, és azok fogalmait használta, amit 
a metszetek látványa egészített ki. – Talán ennek a következménye, hogy a kor művészetről 
szóló szövegeiben ritkán fordul elő színek emlegetése. A vizuális élmény, a műalkotások köz-
vetlen szemlélete márcsak anyagi okokból is nehéz volt a magyarok számára, – mint ismere-
tes, nálunk (a többszáz kilométerre levő Brukenthal képtár kivételével) nem volt látogatható, 
nyilvános közgyűjtemény, és egy költséges utazást a külföldi múzeumok látogatására csak 
kevesen engedhettek meg maguknak. 

04_domanszky.indd   104_domanszky.indd   1 2014.08.30.   16:022014.08.30.   16:02



42

A 18. századi magyarországi sajtóban nem találtam a nagyművészethez tartozó, egyetemes 
műalkotásokról készült képzőművészeti reprodukciót, és a 19. század első felében működő 
azon lapok pedig, amelyek fi gyelnek a ,,szépmesterségekre” is, – mint a Magyar Kurir, a Ha-
zai és Külföldi Tudósítások, és melléklapja a Hasznos Mulatságok, a Tudományos Gyűjtemény, 
valamint az 1833-ban induló Honművész sem közölnek ilyet. (A különféle mellékleteket, a 
portrékat, tájképeket nem számítom ide, mert ezeken az ábrázolat tárgya az érdekes, nem az 
előképül választott műalkotás, és sok közülük kifejezetten a közlő lap számára készült, ,,ere-
deti” grafi ka.)2 A Pesten is ismert bécsi sajtó, például a gazdagon illusztrált Theaterzeitung is 
mellőzi a művészeti reprodukciókat, és a Wiener Zeitung melléklapja, a Kunstblatt ugyancsak. 
Ám a műfaj ekkor már jelen van a Birodalomban, de inkább a 18. század második felétől 
megjelenő számos almanach ad teret neki. A század elejétől kezdve több kiadvány is megje-
lent, amely képzőművészeti reprodukcióval kívánta fokozni kiadványa értékét. Ezek közül 
Papp Júlia könyve többet is említ, mint például a Wiener Taschenbuch (Degen Verlag), vagy 
a braunschweigi Vieweg zsebkönyveket,3 és úgy tűnik, ezek lehettek a mintái a hasonló ma-
gyar kiadványoknak. Nem feledkezhetünk meg Joseph von Hormayr neves kiadványáról, a 
Taschenbuch für die Vaterländische Geschichte sorozatról, amelyben ,,,A sok-sok évfolyam 
során egy-egy híres festmény metszetmásolatát is közölték a szerkesztők...”,4 tehát a problé-
ma a levegőben volt. Nagy áttörést jelentett Sigmund Perger (1778–1841) híres vállalkozása, 
amely 1820-tól 1833-ig folyamatosan a császári képtár, a Belvedere kincseit mutatta be egy 
nagyalakú füzetsorozatban rézmetszeteken, képmagyarázatokkal, adatokkal ellátva.5 Az al-
bum az egész régió képzőművészeti műveltségét nagyban emelte, például az 1818-tól 1833-ig 
Bécsben megjelent Aglaja című zsebkönyv is éveken át innen merítette illusztrációit,6 és Igaz 
Sámuel Hébéje képanyagának jelentős részét ugyancsak. Papp szerint e reprodukciók megje-
lentetésének küldetése az ízlésnevelés – amire magyar földön is nagy szükség volt. 

Többek között az ízlésnevelés feladatának kívánt megfelelni a nagyjából egyszerre, 1821–
22-ben induló Aurora almanach Kisfaludy Károly kiadásában, valamint a Hébe is.7 Az Aurora 
Kisfaludy szerkesztősége idején – néhány tájábrázoláson túl – a szövegekkel egy egységet 
képező – gyakran eredeti – művészi illusztrációkat hozott, főleg magyar érdekességű témák-
ban.8 Magával a képzőművészettel az Aurora egyébként nem foglalkozott. Mikor Kisfaludy 
Károly halála után (1830) Bajza József vette át a szerkesztést, ez kissé fellazult, és az 1834-es 
évkönyvben minden tartalmi kötődés nélkül megjelent néhány francia metszőktől származó, 
kommersz képzőművészeti reprodukció is, képmagyarázatokkal. Egyetlen fi gyelemreméltó 
darab volt köztük, Nicolas Poussin (1594–1665) egy Coriolanus-kompozíciója, (acélba met-
szette Schuler). A metszethez hosszas ,,rezek magyarázatja” járul, amelyben elmesélik a római 
vezér tragikus történetét. A festményre mint műalkotásra semmiféle utalás nincs, adatot nem 
közöltek.9 Így az első olyan magyar nyelvű fórum, amely professzionális igénnyel, egyete-
mes jellegű, klasszikus műalkotásokról készült reprodukciókat sorozatosan adott közre, Igaz 
Sámuel Hébé-je volt. A Hébe 1821/22–26-ig jelent meg, vagyis 5 almanach látott napvilágot, 
21–24 ív terjedelemben, mérete 14x10 cm, tipikus zsebkönyv méret. (A sorozat folytatását 
csak a szerkesztő váratlan halála szakította meg.) Képanyaga részben magyar tárgyú – hasonló 
fogantatásban, mint az Aurora illusztrációi – de az 1823-as kötettől kezdve 13 db klasszikus-
egyetemes reprodukció is megjelent, 107x70 mm nagyságban (egy-két mm-es eltéréssel). Igaz 
Sámuel az évkönyv indulásakor, az előszóban így határozta meg, mi késztette  az almanach 
kiadására: ,,Az Almanak- és Zsebkönyv-Literatúra tudós szomszédinknál fél évszázad olta 
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virágzik, ‘s mi csak egyet sem mutathatunk mind belsejére mind külsejére egyaránt szépet. El-
maradásunkat nem lehetett régen nem érezni annak, ki mind két Nembéli pallérozottabb izlésű 
Olvasóinknak kezekbe rendes Kalendáriominknál gyönyörködtetőbb ‘s díszesb könyvecskét 
óhajtott, ‘s hogy e’ részben még is – egy két próbát, igen csekély külső fénnyel, kivéve – ily 
keveset tettünk, okát leginkább honnyi művészeinknek szűkében kell keresnünk.”10 Mint lát-
juk, vállalkozásának – természetesen az üzleti érvényesülésen túl – elsősorban esztétikai indí-
tékai voltak,  ami a hazában ekkor még ritka és kivételes szempont. Igaz Sámuel (1786–1826) 
kezdetben tanító, majd irodalmár, hírlapíró, szerkesztő, és ami számunkra különösen érdekes, 
nagy műbarát. Sokáig Bécsben élt, – itt szerkesztette és adta közre11 évente a szóban forgó 
almanachot, először Zsebkönyv, majd Hébe cím alatt. Az almanachok összeállításában Kazinczy 
Ferenc – erkölcsi támogatója és atyai barátja – segített, amit száznál több darabszámú leve-
lezésük sokrétűen bizonyít. A Kazinczy-levelezés XVII–XVIII–XIX–XXII. kötetében folya-
matosan olvashatóak az évkönyv szerkesztésével kapcsolatos Igaz–Kazinczy levelek, 1820 
augusztusától kezdve egészen a szerkesztő haláláig. 

Kazinczy szerepe a kötetek megformálásában mind a szövegeket, mind az illusztrációkat 
illetően oly jelentős volt, hogy Igaz egy alkalommal felajánlotta neki a kötetek fele jövedel-
mét. A költő viszonyát a képzőművészethez már mélyrehatóan elemezték, de a Hébe megfor-
málásában betöltött szerepe folytán e viszony minden másnál jobban – mondhatni gyakorlati 
szinten – ézékelhető, – éppen azért, mivel a kiadvány nem a széleskörű, ám mégis zárt egységű 
levelezőpartnereknek szólt, hanem a nyilvánosságnak, jelentős példányszámban. 

Úgy tűnik, Igaz Sámuelre nagyon hatott a költő kép-éhsége, ám ez – és a hazafi as késztetés 
– nem lett volna elegendő az egyetemes jellegű reprodukciók megjelentetésének kockázatos 
vállalkozáshoz. Igaz művészet iránti érdeklődését a birodalmi példa, a Bécsben pezsgő művé-
szeti élet, az Akadémia kiállításai, az őt körülvevő művészbarátok közege táplálta leginkább. 

Először Kisfaludy Sándor tervezte ,,egy díszes magyar Almanak kiadását, a Nemzeti Nyel-
vünk’ Innepén” nyert jutalmának összegéből,12 és Igaz emiatt várt egy ideig, de úgy gondolta, 
hogy két hasonló kiadvány is megjelenhet, és nekilátott a munkának. Az 1820. év őszén kö-
zölte Kazinczyval, hogy elhatározta egy almanach kiadását, amely gondolat ekkor már – mint 
írja – egy éve foglalkoztatja.13 ,,Ez a’ hír (hogy Kisfaludy Sándor visszalép saját almanachja 
kiadásától) tavalyi szándékomat annyira felébreszté, hogy azt minden időrövidség mellett is 
kivinni, állhatatosan meghatároztam. … bátorkodom a’ tekintetes Urat az egész Munkácskának 
elrendelésére alázatosan megkérni; erős hiedelemmel lévén, hogy ha kérésem kegyes meghall-
gatást nyerénd, szégyent nem vallhatok.”14 Tamedly Mihály – Igaz munkásságának mindeddig 
egyetlen feldolgozója – közlése szerint ugyanekkor Kisfaludy Károly is megkereste a költőt 
az Aurora érdekében és Kazincy mindkettőjüknek együttműködést ígért.15 Az Aurorát mint 
tudjuk, végül is Kisfaludy Károly valósította meg, és amikor Kazinczy látta, hogy ,,Kisfaludy 
egyedül is boldogul” inkább Igazt támogatta. Talán Igazzal jobban meg is értették egymást, aki 
kevésbé volt önálló egyéniség, mint Kisfaludy. 

Sámuel említett, beharangozó, hosszú levelében részletesen megírja Kazinczynak, mik 
a tervei, milyen szövegeket és milyen képeket képzel, és ezekre vonatkozóan ,,...alázatosan 
kérem a’ Tekintetes Úr Ideáját.”16 Kazinczy azonnal és energikusan segített is. Igaz Sámuel 
eredeti elképzeléseihez képest leginkább a vizuális megformálásra vonatkozó tervek változtak 
meg, és az első Zsebkönyv e tekintetben nagyvonalúbb, konkrétabb lett, amiben talán Kazin-
czynak is volt szerepe. Mint Igaz Kazinczynak írja: ,,…Tapssal vettem a’ Tokaji hegyet, sok 
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tekintetben nem lehet nála szép [!] Vignette. Dolgozza Szent-Györgyi János Úr, de ha igen jól 
nem találja, kész vagyok a’ drága Lódernek adni. – Urunk (I. Ferenc) feladott képének utána 
fogok lenni. Én szebbet a’ Krafténál nem esmérek, melly a’ közelebbi Kunstaustellungban 
brillírozott.”17 A levélrészletből kitűnik, hogy Kazinczynak konkrét képi javaslatai voltak, és 
a díszcímlapon megjelenő Tokaj-hegy lerajzolására – régi kedves szenvedélyének hódolva 
– maga vállalkozott.18 Rajzát Igaz megbízására végül is Blaschke János (1770–1833) – ek-
koriban sokat foglalkoztatott metsző – átjavította.19 Ám Igaz Sámuel az uralkodó portréjának 
közléséhez szükséges engedélyt nem tudta beszerezni, így helyette Mátyás király képe szere-
pel az Ambras-i gyűjteményből.20 Kazinczy nem volt megelégedve választásával: ,,a’ Hébe ... 
magyar király helyett nekünk valamelly sváb arczot ada.”21

Az első kötet anyaga nagyban hasonló az Auroráéhoz, amennyiben kizárólag magyar tár-
gyú illusztrációkat hoz. Az első közölt szöveg Jelenések Kisfaludy Sándor’ Hunyadi Jánosá-
ból, és a darab egy-egy jelenetét ábrázoló illusztrációk díszlenek mellette. Ezzel Igaz Kisfa-
ludy Sándort kívánta megnyerni, mert mint írja ,,Hiteles kézből tudom, hogy Kisfaludy Sándor 
Úr ellensége Zsebkönyvemnek, … ezért is, és hogy Hunyady Jánosából 4 Scénát választék 
képeknek.”22 Ám csak kettő valósult meg, – nyilvánvalóan anyagi okokból – és úgy tűnik 
ezek az első, színpadi jelenetet ábrázoló illusztrációk magyar fórumon. Az igényes jelenetek 
kivitelezéséhez a ,,drága” Mathäus Lodert (1781–1828) kérték fel. Az első kiadás – amelynek 
összköltsége 2000 Ft volt, – 500 példányát 2 hónap alatt elkapkodták. A költségekhez Márton 
József (1771–1840) Bécsben élő tudós szótárkészítő-nyelvtanár – Igaz családi barátja – adott 
1000 Ft-ot,23 és róla tudni kell, hogy háza a Bécsben élő és odalátogató magyarok derűs köz-
pontja volt. Márton mindvégig támogatta Igazt, és a hirtelen elhunyt szerkesztő temetéséről 
is ő gondoskodott. Márton több kiadványt tett közzé, köztük illusztráltakat is, feltehetőleg 
kiadói tapasztalataival is segítette Sámuelt. A költségek végül is megtérültek, ám a kötetek ára 
a kereskedőktől csak lassan folyt be,24 a kiadónak nagy anyagi nehézségeket okozva. Majd 
mikor rövidesen az Aurora is megjelent, az értékesítés le is lassult. De ha sok nehézséggel és 
buktatóval is, bebizonyosodott, hogy egy igényes almanach kiadása, a művészet közzététele 
nálunk is képes profi tot hozni. 

A második, 1823-as szám címe megváltozott, az ,,Auróra mellé nem jó lenne e Hébét 
tennem Zsebkönyvem fő czímének?”25 teszi fel Igaz mesterének a kérdést. E szám is magyar 
tárgyú illusztrációkat hoz, de a címlappal szemben megjelenik az első egyetemes érdekes-
ségű reprodukció, a londoni Jean François Marie Villiers-Huet (1772–1813) sikeres festő és 
rézmetsző klasszicizáló-romantikus ihletésű Hébe a sassal című metszetének Blaschke János 
által készített másolata.26 A címadó Hébe az ifjúság istennője, feladata, hogy az örök életet adó 
nektárt töltse az istenek poharába, vagyis a névadás metaforikus jelzése, hogy a művészet – a 
nektár – az öröklét letéteményese. 

Igaz Sámuel képszerkesztői küldetését a harmadik évkönyv összeállításánál, 1824-ben ta-
lálta meg igazán. A képzőművészeti reprodukció műfaja a kezdet-kezdetétől foglalkoztatta,27 
de az elképzelés megvalósításáig két év telt el, és döntését nyilván befolyásolta, hogy az Au-
rora nagy számban és kiváló minőségben hozott magyar tárgyú, különféle műfajú képeket. 
Kisfaludyval nem tudott versenyezni, ezért a nagyművészet felé fordult. Így lett a Hébe a 
magyar mezőnyben kuriózum azzal a kisded egyetemes galériával, amelyet Sámuelnek ezek 
után módja volt megjelentetni. 

Tamedly szerint az egyetemes anyag közlésének ötlete Kazinczytól származott, de erre 
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konkrét utalást a levelezésben nem találtam, márpedig minden apró kérdésben konzultáltak. 
De valószínű, hogy az akciót némiképp Kazinczy példája is serkentette, aki saját kiadványa-
iban híres szobrokról már közzétett két-három reprodukciót. A szerkesztő segítséget kért Ka-
zinczytól a képek kiválasztásához: ,,Régi Iskolák néhány remekjeit fogom ez idén adni. A’ 
mik az egész világ’ szépségei azok a’ Magyarnak is. Ha nem így van, én róla nem tehetek. 
– tanácsod szerint végig tekintem az Aglája régibb éveit is, ha ott Joh[n]tól valamit használhat-
nék.”28 A bécsi Aglája képanyaga ezek szerint ötletadó előzmény a Hébe-re nézve, de rezeinek 
közvetlen átvételére sehol sincs utalás. A források tükrében a Hébe képanyagának elsőrendű 
lelőhelye a már említett, az éppen ezidőben, 1821-től megjelenő Perger-féle Belvedere-kata-
lógus volt, amelynek nagyobb méretű kompozícióit Igaz átrajzoltatta és metszette a megfelelő 
méretben, továbbá egy nálunk is közismert francia album, amely a Palais Royale gyűjteményét 
mutatta be számos kiadást megért sorozatban.29 A szakirodalomban általában elterjedt nézet, 
miszerint más kiadványokból vett át kész rezeket másodközlésre.30 Úgy tűnik ez nem áll, mi-
vel a lehetséges kiadványok nagysága nem egyezik a Hébével, és az almanachban megjelent 
illusztrációk mérete teljesen egységes, ami – ha több helyről begyűjtött kész rezekről lenne 
szó – nem lenne ilyen. Igaz és Kazinczy levelezéséből az derül ki, hogy a szerkesztő minden 
darabot újra rajzoltatott és metszetett, megfelelő méretben, súlyos pénzekért. Munkája során 
sok nehézséggel kellett megküzdenie a közlendő képek engedélyéért, – és sokat vesződött a 
rajzolókkal-metszőkkel, miközben a rezek költségei is jelentős összegek voltak.31 Biztosan 
önálló kezdeményezés az öt díszcímlap illusztrációja, Tokaj, Déva, Világosvár, Solymos, és 
Léva képével, – ezek között találunk olyat is, amelyet a rajzoló a helyszínen, természet után 
készített – és ilyenek a drámajelenetek, valamint az emléklapok. A mesterek kiválogatása egy-
értelmű: Igaz a saját – bécsi – környezetében előforduló, nívós, de megfi zethető mestereket 
foglalkoztatta, de ha kellett, pesti mesterhez fordult, mint Schöfft Károly József (1776–1851) 
esetében is. Leggyakrabban – 10 alkalommal – a nagyszerű Blaschke János kapott tőle megbí-
zást. Volt, hogy ugyanaz készítette a rajzot és a metszést is, ilyen volt Josef Kovatsch (1799–
1839), és Josef Berkovetz (műk. 19. sz. 20-as é.), de mindkettőjük inkább metsző. Egy ízben 
pedig maga Sigmund Perger is rajzolt egy igényes darabot. (Lásd függelék.) Megfi gyelhető, 
hogy a szerkesztő a klasszikus művészetből főleg reneszánsz-manierista kompozíciókat válo-
gatott össze, tisztán barokk művet egyet sem, és kizárólag olaszokat. Minden bizonnyal közre-
játszott a megjelentetésben az, hogy egyáltalán, milyen műveket lehetett megszerezni, mégis 
fi gyelemreméltó, hogy e körben marad a válogatás, holott tudjuk, hogy Kazinczy ízlése nem 
korlátozódott ilyenekre: ,,...íróasztala fölött függött Rafael (sic) székes madonnája, a falon 
szerte Guido Reni, Cignani, Canova, Oeser, Gessner, Dolci, Vernet Műveiről rézmetszetek.”32 
Tehát kétségtelen, hogy Igaz saját ízlése a kiválasztásnál jobban érvényesült. 

Szabó Péter szerint Igaz elsődleges szándéka mintegy akadémiai példatár felállítása, és erre 
építve az ismeretterjesztés volt, amely egyben az akadémiák másolatok által való tanítási mód-
szerét is szolgálja.33 Az ismeretterjesztő szándékot Igaz maga is felvállalta, amit az is bizonyít, 
hogy a képek alatt megjelenik a kompozíció festőjének neve, és az alkotás lelőhelyének meg-
jelölése is, valamint röviden ismerteti a mesterek személyét. Ez magyar viszonylatban egészen 
egyedülálló gesztus, és erre is a Perger-féle album adhatott mintát. De Igaz célja elsősorban és 
legfőképpen a gyönyörködtetés volt, amit az előfi zetőknek szánt felhívásában is jelez.34 Úgy 
tűnik, a szakirodalom hajlamos inkább a közölt képek erkölcsi hasznára koncentrálni, ám ne 
felejtsük el, hogy a művészet látványa elsősorban érzéki gyönyörűség, és a közönség nem 
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azért vásárolja meg az ilyet közlő köteteket, hogy tanuljon, hanem hogy élvezze azokat. Igaz 
bízott a művészet erejében, és abban, hogy az egyetemes jellegű művek kiadása a kelendősé-
get is fokozza majd. Kiválasztott képei kiváló képszerkesztői ízlését bizonyítják, rendkívül 
esztétikusak, és alkalmasak az érzékeny olvasó megnyerésére. A rézmetszetek kivitelezése 
igényes, magas szakmai kvalitással bírnak.35 Egy rövid kitérőnek érzem itt szükségességét. 
Közhely, hogy az Auróra sikeresebb volt, mint a Hébe, aminek egyik oka, hogy a reformkor 
közeledtével a nemzeti tárgyú művészet minden másál kívánatosabb, és az egyetemes jellegű 
képek kevésbé mozgatják meg a nagyközönség szívét, mint a magyar história képei. – Évtize-
dek múlva ez a jelenség nyilvánul meg a Pesti Műegylet bírálóinak kifogásaiban, a ,,nem-
zetiek” és a ,,cosmopoliták” harcában, miszerint a kiállítások falain csak hazai műveket 
szerettek volna.36 

Az 1824-es szám elején Igaz hosszas előszóban magyarázza galériája közreadásának ér-
veit:

 ,,Míg valaha tágasb út nem nyílik művészségre termett talentumainknak, a’ remek-festé-
seknek Akadémiájiban, Képes-gyűjteményekben lehető megismerésére, hasznosnak látjuk, ha 
csak töredékenként is megismerhetjük ez ’s ama nevezetes külföldi Képírónak munkáji közül 
a’ nevezetesebbeket, ’s azoknak érdemei’ becsülését a’ Publicum előtt terjeszteni igyekezünk. 
Legfőképpen ezen célból tartottam jónak az ezen esztendei Hébébe a’ következő képeket ki-
metszetni, azon utat követvén, az efféléknek azokkal is való megismertetésében, kik a’ Római, 
Florenciai, Párisi, Drezdai, Berlini, Bécsi és Szebeni Képes-gyűjteményektől távol vagynak, 
melly úton más német, franczia és ánglus Zsebkönyvek’ kiadóji előttem járnak... a’természet 
minden nyelvű Nemzet közé kihinti adományait, hanem azért maradoz hátra egyik másik, mi-
vel nem igazíthatja felébredő Genijeit olly Intézetekben, a’ mellyekben való tanúlás, gyakorlás 
a’ darabos vonásokat kiegyengeti s’ a’ művészségnek tökéletes velejéhez vezérli, a’ honnan 
Századoknak bámúlásait érdemlő munkák sugárzanak elé.”37 – Szabó Igaz ez előszavára38 ala-
pozza fenti véleményét a tanítási szándékot illetően, de hiba lenne csak erre leszűkíteni az oko-
kat. A már említetteken kívül a sorokból kiviláglik Igaz ,,utólérési komplexusa”, az a szándék, 
hogy e téren is beérjük Európa nagy nemzeteit.

Az előszó kitér a korabeli sokszorosítás legnagyobb gyakorlati problémájára, miszerint a 
színek visszaadása a fekete-fehér metszeteken nem lehetséges: ,,Rézmetszésekben ugyan a’ 
színezés’ elevensége, a’ léleknek szemekben magát kivalló tüzzel szokott enyészni, de az ere-
deti művész’ ideája, ügyessége a’ karakter’ és helyhezet kifejezésében, illyeneből is kitetszik.” 
Vagyis az idea nem szenved csorbát, a rajz, – a disegno – önmagában is képes visszaadni az 
alkotó művészi szándékát. 

A szám élén a nálunk is ismert festő, Martin van Meytens (1695–1770) eredetijéről készült 
Mária Terézia arckép áll. Az eredeti a szignó szerint 1743-ban, két évvel a királynő koronázása 
után készült, udvari díszruhában, és mellette feltűnik a magyar korona. A metszetet Kazinczy 
szövege kíséri, erről  Igaz így tudósít: ,,Tegnapelőtt vevém Mária Thereziádat. Dolgozásod 
méltóságos és édes. Fogadd-el tőlem érette az igen szíves köszönetet, míg a’ Publicumtól 
vennéd azt. Így lévén az életírás, bátran adhatjuk Theresiának özvegyi képét, a’ szép tisztes 
Matróna nem ütközik egybe a’ róla itten mondottakkal. Blaschke fogja metszeni. Vignettnek 
Világosvár jő. Rajzolatja igen szép. Ezt is Blaschkének adtam. Ferenczy Pásztor-leányát a’ 
jövő héten kapom Pestről. Ezt Kováts metszi… Még 3 képről nem tudok bizonyost írni. Min-
deneket Te fogsz legelsőbben látni utánam. … Még egy szót. Graphidionodat igen kívánnám 
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adni, kérlek engedd-meg, ‘s írd, mint akarod változtatni.39 (Megjegyzem végül is Mária Teré-
zia nem mint gyászos özvegy, hanem mint szép fi atal királynő jelent meg.)

Majd négy rangos reprodukciót közöl a szám: Titiano: Madonna a’ gyermekkel, Domenico 
Zampieri (Domenichino, 1581–1641): Szent János, Guido Reni (1575–1642): Az álmodó 
Ámor, végül Heinrich Füger (1751–1819): Magdaléna40 című, kortárs képéről. Tiziano for-
rása ismeretlen, a Domenichino drezdai kép, és a már említett párizsi albumból jön. Továbbá 
a Füger egy szélesen elterjedt, divatos metszetről készült, amelynek eredete egy Correggio 
mű, de Igaz erről valószínűleg nem tudott, mivel az eredeti mestert nem tüntette fel, holott 
másutt erre aggályosan ügyelt. A következő, 1825-ös szám mindenek előtt Kazinczy 50 éves 
írói jubileumának tiszteleg egy artisztikus emléklappal, és a szerkesztő ugyanekkor felkérte 
Kazinczyt Zrínyi Miklós, a szigeti hős életrajzának megírására. Sajnálatos azonban, hogy a 
kötet címképe, a Zrínyi portré, tévesen jelent meg, mely kínos esetet a szakirodalom már 
többször megtárgyalta.41 Bár Igaz időben Kazinczyhoz fordult: ,,…Jövőre Zrínyit akarom adni 
czímképnek, a’ szerint a’ mint azt Krafft’ festése után Rahl staffi rozta Gr. Festetics László 
számára. Kérem iránta tanácsodat.”42 Kazinczy egyetértett Igaz szándékával, egyébként is 
nagy tisztelője volt Krafftnak, aki az eredeti képet festette, ám ekkor még nem látta a művet. 
Sajnos azonban Krafft Festetics László képtárában – ahol előképet keresett a Zrínyi kiroha-
nása Szigetvárból43 című tervezett kompozíciójához – Festeticstől nem a szigeti hős, hanem a 
költő Zrínyi portréját kapta előképül,44 amit Kazinczy csak Igaz almanachjának megjelenlése 
után vett észre. Ez nagy baj volt, ráadásul a hatalmas kompozíción ugyancsak a költőt festette 
meg a bécsi mester. Mikor Kazinczy mindezt észrevette, mindenkit értesített a tévedésről, és 
mint ismeretes, a nádort kérte közbenjárásra, hogy a bécsi képen javítsák ki Zrínyit. Ezt végül 
is a festő megtette, de a Hébe metszetét javítani már nem lehetett, így e kínos hiba örök életet 
kapott, fi gyelmeztetve minden szerkeszőt a képek alapos ellenőrzésére. 

Az e számban található klasszikus művek igen rangos mesterek alkotásai. Az első alkotás 
Annibale Carracci (1560–1609): Krisztus képe, a drezdai galériából. Kazinczynak felette tet-
szik a kissé szentimentálisra hangolt metszet: ,,Ha Hébe ez idén semmi virágot nem adna is 
literaturánk’ barátjainak, melly gazdag ajándékokat hozna rezeiben! A’ Megváltó Blaschketól, 
pontozott munkában Carracci Hannibal után, képzeltetheti velünk, millyen lehete a’ Phidiasz’ 
Jupitere, ’s a’ kinek szeme van a’ látásra, térdre ömöl az istenember előtt, ’s imádja őtet. Na-
gyság, méltóság van itt az egészben és minden részeiben. Melly arcz! melly szem! melly orr! 
melly homlok! ’s az egymástól távol álló szelíd szemöldök, mint deriti fel az a’ szép arczot! 
’S az a’ gazdag hajfürtözés kiemeli a’ főt a’ mindennapiak száma közzül. De itt érezni kell, és 
hallgatni, nem szóllani.”45 

A szentképekkel kapcsolatban egy furcsa kifogás merül fel: egyesek szerint azokat csak 
katolikusok nézhetik, más vallásúak nem. Ezt a gáncsot is Kazinczy hárítja el: miszerint a 
madonnák elé úgy kell lépnünk, mint a görög szobrok elé46 – vagyis e műfajban, e helyütt a 
művészeti megformálás a lényeg, nem a vallásos tartalom. 

Az 1825-ös kötet érdekessége, hogy a szerkesztő ez alkalommal programszerűen három 
kortárs mű reprodukcióját is közli: Krafft: Zrínyi képmása után Ferency István (1792–1856) 
Pásztorlánykáját, és Johann Scheffer von Leonardshoff (1795–1822) Szent Cecília halála című 
képét.47 

A Ferenczy-szobor reprodukciójának közzététele Igaz legnagyobb szerkesztői érdemének 
tartható, a magyar művészet ekkori életében. E gesztus rendkívüli jelentőségű, vele a sajtó 
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nagyot lendített a szobrász pályáján, egyben rendkívül fontos állomása a magyar művészeti 
élet sarjadásának is. A sajtóban már a kezdetektől kirajzolódik az az egész századon átívelő 
vezérfonal, amely a hazai művészet gyámolítását, pártoló értékelését sürgeti. A vezéreszme 
szerint a művészet a nemzeti büszkeség tárgya, és a hazai produktumoktól századokra szó-
ló hírnevet remélnek. A sajtóközleményekben egy gondolatpár érvényesül: szeretnék felhív-
ni mestereinkre a külföld fi gyelmét, ugyanakkor nagyon fontos a hazánkfi ai által idegenben 
elért siker. Kiváló alany ehhez Ferenczy személye, akiben mindez megtestesülni látszik. A 
felvilágosodás-kori sajtó bontakozó hatalmát – egyben a művészeti reprodukció jelentőségét – 
Ferenczy példája igazolja, akiből a lapok formáltak mondhatni a mai értelemben vett ,,sztárt”. 
Mikor 1822-ben megérkeztek Budára Rómából küldött szobrai, a Pásztorlányka és a Csokonai 
portré, az alkotások a budavári palota előcsarnokában voltak kitéve három napra, és ekkor 
,,…a két város műszerető közönsége odavándorol, s a lelkesedés általános.”48 Ezek után a 
Csokonai Debrecenbe került, a Pásztorlánykát pedig a nádor a Nemzeti Múzeumban helyezte 
el. A kitételhez csatlakozva Ferenczy életrajza is megjelent a Közhasznú Esméretek Tára című 
lapban.49 Mindezek mellett a szobrászt ekkortól Kazinczy Ferenc pártoló fi gyelme, levelezé-
sének és e tárgyban közreadott írásainak nyilvánossága is folyamatosan követi, remélve, hogy 
szobrászunk a magyar művészet megalapozója lesz.

Ferenczy 1824 őszén Bécsben, – útban hazafelé Rómából – találkozott Igaz Sámuellel, 
nagy tisztelőjével, és bizonyára örült szobra készülő reprodukciójának. Így a következő évre 
szóló Hébében valami egészen új dolog történt, – egy kortárs magyar alkotó művének képe 
megjelent a publikum előtt, mint ilyen, elsőként. 

A szoborról Schöfft Károly József készített rajzot, bár ez nehézségekkel járt, mert a Nádor 
időlegesen magához vette a művet a Múzeumból, de végül is engedélyezte a lerajzolását, majd 
a sok magyar megrendelést ellátó, jókezű Josef Berkovetz Igaz egyik gyakori munkatársa 
metszette ki Bécsben. A mű Schöfft egyéni stílusának jellegzetességeit mutatja, mondhatni 
ezek jobban is érvényesülnek, mint Ferenczyé. A telt törzs, a hosszú, hajlékony karok Sappho-
ját, (MNG) vagy egyes oltárképeinek női alakjait idézik. (Szabadkai Szent Katalin sorozat). 
A metszés rendkívül fi nom, kvalitásos munka, amely méltó a tárgyhoz. A lap alján olvasható, 
hogy a bemutatott művet Ferenczy Rómában márványból faragta és hogy Pesten a Nemze-
ti Múzeumban található, és a hazafi  szíveket méltán lelkesítette, hogy a kortárs magyar mű 
az Igaz által közreadott világhíres mesterek sorozatába illeszkedik. Így a ,,réz” és Kazinczy 
distichonjai a Graphidionhoz címezve, – a kép és az írás – együtt dicsőítette a magyar művé-
szetet. Kazinczy így ír Ferenczynek:  ,,Az Úr a’ maga nagyobb Munkájit nem kezdheté sze-
rencsésebb tárgyon, mint midőn, kezdő Művész, a’ Művészség’ kezdete’ Mythoszát dolgozá. 
Képzelem, a’ bájos leány mint mosolyog a’ maga plasztikai nyugalmában, komoly bájjal, hogy 
keblének Istene igyekezeteit boldogította. Egyedűl azt óhajtottam volna még érteni az Igaz’ 
tudósításából, hogy a szép leány mit csinál a bal kezével. Az Úr ízlésétől azonban várom, 
hogy ennek franczia, theátrumos mozdulatot nem ada.”50 – vagyis a költő elképzelte a szobrot, 
amihez mindössze Igaz levelének szóbeli közlései adtak alapot. Ezen senki sem ütközött meg, 
a verbális befogadás teljesen helyénvalónak tűnt, csak a késői szemlélőnek furcsa, hogy ilyen 
lelkesedést váltott ki – elmondásra – a még nem látott szobor, és hogy Kazinczy az Igazzal 
való sűrű levelezés közepette nem tartotta szükségesnek a készülő metszet-reprodukció egy 
levonatának megkérését. Sokszor hangoztatott megállapítás, hogy nálunk az irodalom elsőd-
leges a képzőművészettel szemben. Ennek a megállapításnak tagadhatatlan voltát ez a jelleg-
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zetes történet is igazolja, és ez felértékeli mind Kazinczy, mind Igaz törekvéseit a vizuális 
művészetek tartományában.

 Mikor Kazinczy 1824 decemberében végre kezébe vehette a kinyomott Hébét, részletes, 
elemző leírást publikált a szoborról a Felső Magyar Országi Minerva 1825 februári számában, 
de véleménye a látvány által nem módosult.51 Mint tudjuk, ezek után számos további közle-
mény jelent meg az alkotásról, több fórumon is, sőt, Ferenczyt a nemzeti büszkeség jegyében 
versek dicsőítették. Mint Meller írja: ,,A fi atal szobrász hazatérte valóságos diadalút, s terjedő 
pályájára pálmaágat hintenek a Múzsák.”52 

Egy ünneprontó hang – vagy tárgyilagos kritika – ugyanakkor a Hasznos Mulatságok írása 
Kultsár Istvántól,53 amely a Hébe szóban forgó számát méltatta, különös tekintettel a képekre. 
Az ítész dicséri a Pásztorlányka rajzát és metszését, megállapítja, hogy a tagok között helyes 
az arány, a köntös lágy. Ám a hűségesen klasszicista Kazinczy ellenében új igényeket támaszt. 
Igen prózai módon kifogásolja a márványszobor előadását, szerinte ez nem egy pásztorle-
ány, aki a homokba rajzol, – vagyis az elegáns neoklasszicizmus formái ellentétben vannak 
a nagyonis konkrétan értelmezett ,,pásztorlány”-sággal. Való igaz, a mű egy eszményi alakot 
ábrázol, amelyet a recenzens egyszerűen nem tudott értelmezni és befogadni, jelezve a klasz-
szicizmus letűntét, a realisztikus irányzatok jelentkezését, vagyis egy újfajta esztétika érvé-
nyesülését. A késői szemlélőnek pedig fel kell ismernie, hogy az agg Kazinczy által generált 
sikerben kódolva volt Ferenczy pályájának megtörése is: munkássága a művészeti korszak-
váltás idejére esik, és ő a letűnő formai ideálok mellett maradt, ami a nagyközönségnek ekkor 
már nem tetszik. 

Az ifjan elhúnyt Johann von Scheffer von Leonardshoff hamar nazarénus kultuszképpé 
vált Szent Cecilia halála54 című festménye – amely már ekkor a császári gyűjteménybe került 
– a lap következő kortárs alkotása. A Pásztorlányka és az áhitatos-romantikus Szent Cecilia 
együttes közlése ismételten látványos példát ad a korszakban lezajló stílusváltásra. A halál-
kép és a fi atal festő halála megkapóan romantikus egyveleget alkotott, aminek úgy tűnik, az 
érzékeny Igaz hatása alá került. Mestereink Bécsben kollegiális kapcsolatban voltak egyes na-
zarénus festőkkel, néhányuk fel is tűnik például az Auróra illusztrátorai közt is, de irányzatuk 
itt idegen. A kép fogadtatása Pesten Kultsár kritikájában kifejezetten fanyar: ,,Sz. Czeczilia 
haldoklása, mely a’ Bétsi példa szerént híven vagyon elő adva, azon különösséggel, hogy a’ 
két angyalnak tsak két szárnya látszik, azok is ruháikból jönnek ki.”55 Hát ez bizony az eredeti 
festményen is így van, tehát a megállapítás – a bontakozó biedermeier tárgyilagos szellemé-
ben – helytálló. Aktuális művekről, amelyek a nyilvánosság előtt állanak, nálunk még nem-
igen jelent meg elemző kritika, így Kultsár írása műfajt teremt. Soraiban minden bizonnyal a 
magyar nyelvű műkritika egyik korai, zsenge hajtásával találkozhatunk, és mindjárt későbbi 
érdességével is van módunk szembesülni. 

A Hébe az 1826-os évben hozta a legtöbb reprodukciót, és mindet a Belvedere anyagából: 
Simone Cantarini (1612–1648): Lucretia és Tarquinius, Marcantonio Franceschini (1648–
1729): Az anyai szeretet, (Caritas) majd ismét egy mű Annibale Carraccitól: Vénusz és Ado-
nisz, továbbá Antonio da Coreggio (1494 k.–1534): Ganymedes elragadtatása című műveket. 
Kazinzy a Felsőmagyarorsági Minervában megjelent cikkében leszögezi: ,,Megbecsülhetetlen 
jótétel, hogy Igaz bennünket a festés tudományában viszen elő.”56 Az 5. évkönyv megjelenése 
után a szerkesztő elhalálozott, és így küldetése megszakadt. A Hébe képei után hasonló repro-
dukciók még sokáig nem fordulnak elő nálunk. Megemlíthető a pozsonyi Fillértár az 1830-as 
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évek közepén, de itt csak két klasszikus, Raffaello és Leonardo egy-egy kompozíciója jelent 
meg. Majd csak az 1850-es évek kezd ilyeneket közölni - elvétve - a pesti sajtó, pl. a Vasárnapi 
Ujság a pesti Műegyletben kiállított egy-két, jelentős kortárs magyar alkotással jelentkezik. 
De tulajdonképpen egészen a század végéig alig akad képpel ellátott műkritika, aminek össze-
tett oka további tanulmányozást igényel. 
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HÉBE ILLUSZTRÁCIÓI 1822–26. (A MEGJELENÉS SORRENDJÉBEN)

ZSEBKÖNYV, 1822

304 lap, 4 db kihajtható kottamelléklet
Címlappal szemben címkép: Blaschke János (1770-
1833): I. Mátyás, Magyar Ország Királya.
Rézmetszet, lapm.: 132x100 mm, ovális, j.l.j.: 
,,Blaschke János metsz.” Feirata: ,,Az eredeti Kép
 Bécsben van, a’ Cs. K. Ambrasi Gyűjteményben.”
Eredeti: Bécs, KHM, Porträtsammlung. Ambraser 
Porträtsammlung. 

Papp 2012, 432, kép: 450. 
Díszcímlap: Zsebkönyv
Kiadta Igaz Sámuel.
Bécsben, Pichler Antalnál.
ill.: Kazinczy Ferenc–Friedrich Loos (1797–1890): ,,A’ 
Tokaji-Hegy, az Ujhelyi Várhegyről” 
Rézmetszet, 120x91 mm, j.l.b.: ,,Kazinczy rajz.”, j.:
 ,,Loos metsz.” MTA 1980, 218, 157. sz. 

6–7 old között:
Mathäus Loder (1781–1828) – Josef Stöber (1768–
1852): Hunyady János és Szilágyi Erzsébet./Kisfaludy 
S. Hunyady Jánosa. I. F. 6. J. 
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Loder rajz.” j.: Stöber Józs. metsz.
Bécsben.” 
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8–9 old között: 
Mathäus Loder–Josef Axmann (1793–1873): Gara
László és Leányja./Kisfaludy S. Hunyady Jánosa III. F. 
4. j. Rézmetszet, j.l.b.: ,,Loder rajz.” j.: ,,Axmann Józs. 
metsz 1821.” 
Tartalomjegyzék után: kéziratmásolatok, különféle hí-
res magyarok aláírásai. Aláírás: ,,Kőmetsz. Intézet 

Bécsben. Litográfi a. 4 db kihajtható rézmetszetű kotta-
melléklet. Strausz Antal ny., Bécs. 

HÉBE, 1823

322 old, 6 tábla, 2 db. kihajtható kottamelléklet.
Az 1. old. hátoldalán beragasztott melléklet: Címeres 
keretben, középen köralakú képen Buda vára. j. n.
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A címlappal szemben díszcímlap: Villiers Huet –
Blaschke János: Hébe. (Előző oldalon) 
Rézmetszet, lapm.: 130x100 mm, lemezm.: 104x82
mm, j.l.b.: ,,Villiers Huet rajz”, b.: ,,Blaschke János
metsz.” felirata: Hébe
Előképe feltehetőleg: Huet Villiers – C. Turner: Hebe, 
1811. Rézmetszetet, felirata: London Published June 
1811 by Huet Villiers 36 G Malborough Street, and 
by Mesc (?) Colnaghi & Co Cockspur Street, Charing 
Cross. http://www.mikeartcollection.com/036/Huet-
Villiers.htm 
MTA 1980, 229. Papp 2012, 435, képkötet: 456

címlap: Hébe/Zsebkönyv/MDCCCXXIII
Kiadta Igaz Sámuel.
Stein metsz.
Pesten, Müller Józsefnél. 
ill.: Bája István – Blaschke János: Déva Vára. 
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Bája rajz” j.: ,,Blaschke metsz.” 
Papp 2012, 435, képkötet: 456.

A kötet elején egymás után: 

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872) – Blaschke 
János: (Zách) Klára Visegrádon.
Rézmetszet, j.l.b.: ,,K. Schnorr rajz.” j.: Blaschke Ján.
metsz.”  
Pataky 1951: 90., MTA 1980, 195., Papp 2012: 435,
képkötet: 456.  

Josef Kovatsch: Szent László vizet fakaszt a sziklából. 
Szent László a Magyarok’ Mósese. 
Rézmetszet, 123x95 mm,  j.l.j.: ,,Kovatsch Józs rajz és 
metsz” Felirata: ,,Szent László, a’ Magyarok ’ Mósese.”
Eredeti: Andreas Schmutzer (1700–1740) metszete
Pataky 1951, 163, MTA 1980, 194. sz. 
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Sigmund Perger – Josef Kovatsch (1799–1839):
Zemplényi Vitézek‘ Emléke.
Rézmetszet, 106x79 mm, j.l.b.: ,,Perger Zsig. rajz.” j.: 
Kovatsch Józs. metsz.” 
Pataky 1951, 163, 4. sz. MTA 1980, 238.

Höfel János (1786–1864) – Blasius Höfel (1792–1863): 
Gara Miklós védelmezi Mária és Erzsébet Királynékat.
Rézmetszet j.l.b.: ,,Höfel János rajz.” j.: ,,Höfel Balás 
metsz.” 
A kötet végén: híres magyarok névaláírásai, többek kö-
zött Szabó Dávid, g. Teleki Sámuel, Rájnis, Rát Mátyás, 
Vay Josef, Révai, Ányós Pál, Dayka Gábor. Litográfi a. 
Két rézmetszetű kihajtható kotta. Strausz Antal ny. 
Bécsben.

HÉBE, 1824

314. lap, 5 tábla, 2 kihajtható kottamelléklet

Címkép: Martin van Meytens – Josef Berkovetz: Mária 
Therézia, Magyar ország’ Királynéja. Törzsök anyja a’ 
Habspurgi – Lotharingi Uralkodó Háznak.
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Meytens fest. 1743” j.: ,,Berkovetz 
metsz.” 
Elôkép: v.o. Padova, Museo Civico
Papp 2012, 218. 

Díszcímlap: Hébe/Zsebkönyv/MDCCCXXIV. 
Kiadta Igaz Sámuel
Nyomtatta Bécsben Grund Leopold. 
Stein metsz.
Ill.: Prepeliczay Sámuel (1794–1859) – Josef Berkovetz: 
Világosvár
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Prepeliczay J. rajz.” j.: ,,Berkovetz
metsz.”

04_domanszky.indd   5504_domanszky.indd   55 2014.08.30.   16:032014.08.30.   16:03



56

Johann Gaspar Weinrauch (1765–1836?1846?) – Josef 
Kovatsch: Szent János Evangelista
Rézmetszet, 107x80 mm, j.l.b.: ,,Dominichino fest.” 
j.: ,,Kovatsch metsz.” Eredeti: Domenico Zampieri 
(Domenichino, 1581–1641): St. Jean l’Evangeliste, in: 
“Galerie du Palais Royal gravée d’après les tableaux des 
différentes Ecoles qui la composent par J. Couché.....
dediée à S.A.S. Le Duc d’Orleans” ... Paris, 1786-1808. 
Metsz: Iwan Berseneff (Siberia 1762 – Parigi 1790): St. 
Jean l’Evangeliste.

Josef Berkovetz – Heinrich Füger: 
Magdaléna
Rézmetszet, 80x107 mm, j.l.b.: ,,Füger 
fest.” j.: ,,Berkovetz metsz.”  
Eredete: Friedrich John (1769–1843) – 
Antonio da Correggio (1494 k.–1534): 
Mária Magdolna a szabadban. 
(Bűnbánó Magdolna) 
Rézmetszet, Füger képe: 1816.
Coreggio képe: 1522 k. v. o.
Staatliche Kunstsammlungen, Drezda, 
Gemäldegalerie, Alte Meister 
Megjelent: Perger 1821, SzM kat. sz.: 
Wien, 9/2/XX. 38. füzet, 
rajz: Sigmund Perger, metsz.: 
J. Axmann.

Tiziano Vecellio (1488/90–1576) – Johann Christian 
Jung (1794-1874): Madonna a’ gyermekkel.
Rézmetszet, 107x80 mm, j.l.b.: ,,Titian fest.” b.: ,,Jung 
metsz.” 
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Guido Reni – Leopold Poratzky (19. sz. 
első fele): Az álmodó Ámor
Rézmetszet, 107x80 mm, 
j.l.b.: ,,Guido Reni fest.”, j.: ,,Poratzky 
metsz.” 
Eredeti: 1626, v. o. 57x56, Palazzo 
Barberini

HÉBE, 1825 

378 lap, 2 kihajtható kottamelléklet
Címkép: Karl Rahl – Josef Berkovetz: Zrínyi Miklós 
Rézmetszet, a kép alatt: ,,Rahl után Berkovetz”
MTA 1980, 169–171. 71. kép.

Díszcímlap: Hébe/Zsebkönyv MDCCCXXV.
Kiadta Igaz Sámuel.
A lap alján: ,,Stein metsz.”
Ill.: Prepeliczay J.–Josef Berkovetz: Solymos. 
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Prepeliczay J. rajz.” j.: Berkovetz 
metsz.”
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A kötet elején: 
Wilhelm Rieder (1796–1880) – Blaschke János: 
Kazinczynak írói pályája’ ötvenedik évben a’ Rény 
és Khárisok MDCCCXXV, (Kegyek oltára)
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Rieder rajz.” j.: ,,Blaschke metsz.” 
Papp 2012, 437, képkötet 465.

Annibale Carracci – Blaschke János: A’ Megváltó.
Rézmetszet, 107x80 mm, j.l.b.: ,,Caracci Hannibál
fest.” j.: ,,Blaschke metsz.”
a  kép alatt: ,,Az eredeti kép a’ Dresdai Gyűjteményben 
van.”
Papp 2012, 437, képkötet: 465,

Schöfft József – Josef Berkovetz: A’ Pásztor leány.
Rézmetszet, 123x100 mm, j.l.b.: ,,Ferenczy faragta
Rómánban.”, k.: ,,Schöfft rajz” j.: ,,Berkovetz metsz.”
Felirat lent középen: ,,Az eredeti márvány kép Pesten 
van a Nemzeti Múzéumban.”
Eredete: Ferency István: A szépmesterségek kezdete. 
Fehér márvány, m.: 94 cm. MNG, lt.: 3662.
Pataky 1951, 80. 5. sz., Szabolcsi-Galavics 1980, 236. 
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J. Scheffer von Leonardshoff 
– Josef Kovatsch: A’ haldokló 
Szent Czeczilia.
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Scheffer 
fest.” b.: ,,Kovatsch metsz.”
Felirat lent középen: 
,,A eredeti kép Bécsben van 
a’ cs. k. Gyűjteményben. 
(Belvedere)
Megjelent: Perger 1821, SzM 
kat. sz.: Wien, 9/2/X 12. füzet. 
(A kép hiányzik) 
Eredeti: 
J. Scheffer v. Leonardshoff: 
Szent Cecília halála, 1820/21. 
v. o. 114x146 cm., Bécs, ÖGW.

376. lap után: Kéziratmásolatok, g. Esterházy Károly, gr. 
Batthyány Ignácz, g. Teleki József, b. Prónay László, stb. 
aláírásai, litográfi a. Kihajtható kottamelléklet: Strausz An-
tal ny. Bécsben.

(22–23. old között)
n.n.: Szigetvár
Litográfi a, j.l.j.: ,,Trentsensky Kőmetsző Intézetében.”

n.n.: Zrinyiek czímere.
Litográfi a, j.l.j.: ,,Trentsensky”

376. lap után: Kéziratmásolatok, g. Esterházy 
Károly, gr. Batthyány Ignácz, g. Teleki József, b. 
Prónay László, stb. aláírásai, litográfi a. 
Kihajtható kottamelléklet: Strausz Antal ny. Bécs-
ben.
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HÉBE, 1826 

378 lap, kihajtható kottamelléklet
Címkép: Elias Widemann (1619–
1652) – Blaschke János: Báró 
Koháry István.
Rézmetszet, j. l. a kép alatt: 
,,Widenman után metszette 
Blaschke.”
Előkép: Widenman 1646, MNM 
TKCs ltsz.: 9878.I., I6485. I. 
Papp 2012: 438, képkötet: 469

Díszcímlap: Hébe/Zsebkönyv/
MDCCXXVI. 
Kiadta Igaz Sámuel.
Nyomtatta Bécsben Grund Leopold.
A lap alján: ,,Stein metsz.”
ill.: Birkenstein – Blaschke: Léva.
Rézmetszet, j.l.k. b.: 
,,Birkenstein után” j.: ,,Blaschke metsz.”
Papp 2012, 438, képkötet: 469.

Simone Cantarini da Pesaro (1612-1648) – Josef Berkovetz: Lukretia.
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Cantarini fest.” j.: ,,Berkovetz metsz.”
Valójában: Giovanni Francesco Romanelli (1610/11–1662): Tarquinius und Lucretia, 1638 k. Kunsthistorisches 
Museum Inv. Nr.: 170., GKM 1991, 174. 
Megjelent: Perger 1821–1826, SzM kat. sz.: Wien, 9/2/X. 12. füzet, rajz: Sigmund Perger, metsz.: Blasius Höfel. 
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Marc Antonio Franceschini –
Kovatsch: Az anyai szeretet. 

(Caritas) 
Rézmetszet, j.l.b.: ,,Franceschini 

M. Ant. fest.” j.: ,,Kovatsch metsz.” 
Eredeti: Kunsthistorisches 

Museum, Inv.: Nr.: 272 – um 
1710/15, GKM 1991, 158. tábla.

Megjelent: Perger 1821–26, SzM 
kat. sz.: Wien, 9/2/X. rajz: Sigmund 

Perger

Annibale Carracci – : Hofmann: 
Vénusz és Adonisz

Rézmetszet, 10,6x80 cm, j.l.b.: 
,,Carracci Hanibál fest.” j.: 

,,Hofmann M. metsz.” 
Eredeti: Carracci köre: Venus 

und Adonis, Kunsthistorisches 
Museum, Inv. Nr. 234. (Az eredeti a 

Pradoban.) GKM 1991, 141 tábla.
Megjelent: Perger 1821–1826, SzM 

kat. sz.: Wien, 9/7/II. 3. füzet, rajz: 
Sigmund Perger, alakok: Ehrenreich 

Ádám, táj: J. Axmann.
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Antonio Correggio – Blaschke János: 
Ganimed’ elragadtatása
Rézmetszet, 106x80 mm, j.l.b. ,,Correggio fest.” j.: 
,,Blaschke metsz.” 
Előkép: Correggio 1530 k. 
Kunsthistorisches Museum, Inv. Nr. 276., GKM 1991, 
110. tábla 
Megjelent: Perger 1821–26, SzM kat. sz.: Wien, 9/2/
VIII. 9. füzet, rajz: Sigmund Perger, metsz. j. Eysner.
Papp 2012, 438, képkötet: 469.

346. old után kézirat másolatok, litográfi a Trentsensky 
Kőmetsző Intézetében. Kottamelléklet
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ABK=Akademie der bildenden Künste
AH=Ars Hungarica
j.l.j.= jelezve lent jobbra
j.l.b.= jelezve lent balra
lt.=leltári szám
MÉ=Művészettörténeti Értesítő,
MNG=Magyar Nemzeti Galéria
MNM TKCs= Magyar nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok
MTA=Magyar Tudományos Akadémia
o.=olaj
ÖGW= Österreichische Galerie. Belvedere Wien
PIM=Petőfi  Irodalmi Múzeum
SZM=Szépművészeti Múzeum
v.=vászon

GABRIELLA SZVOBODA DOMÁNSZKY

ILLUSTRATIONS ON THE THEME OF ART IN THE PICTORIAL MEDIA AROUND 1800-1830

ABSTRACT

The dominant medium of the century and new means of modern communication – the press – was an effective 
tool to strengthen civic public life including the art life of Pest. Journalism unfolding in Pest in the early 
19th century soon discovered the area of art which gradually oozed into the fabric of middle-class culture 
from the 18th century. The press is the primary source of the history of the art events, but the systematic 
review of art-related publications in different press organs has not yet been done. Here I would like to shed 
light on a small segment: reproductions of different art works that were to fi rst to appear in the media. They 
were not separately published prints or series of prints/albums, but illustrations attached to articles. They are 
very few in number but highly intriguing because they reveal what interested the public and/or what it was 
informed of. The studied press items delicately complemented with the new medium were meant for the 
constantly expanding „general reading public” and created the social nodes of the new reading culture. One 
strain running all along the century is palpable from the beginnings: the support and promotion of Hungarian 
art as the subject of national pride and the booster of the fame of the country for centuries to come. A corollary 
pair of ideas was the intention to direct foreign attention to our masters and to spread at home the successes 
of our fellow countrymen achieved abroad.

I wish to demonstrate the unfurling power of the press of the Enlightenment on a fi ne example that reveals 
how the papers turned István Ferenczy into a „star” in the modern sense of the word. In the autumn of 1824 
the sculptor met Sámuel Igaz, a great admirer of his art, in Vienna. After the meeting the late 1825 issue of 
Hebe carried a copperplate engraving of the “Shepherd Girl”. That was the fi rst print of a contemporaneous 
Hungarian art work, which had a great impact on the subsequent career of Ferenczy. I also present a few „fi rst” 
reproductions of Hungarian and foreign artists on the pages of Hebe, Aurora and Honművész [native artist].

domanszky.gabi@gmail.com
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