
Címlapkép Szent lstván, Szent László

és Könyves Kálmán közös arcképével

Blaschke János (l 770_l B33)

J. k. l. Blaschke sc.

Papír, pon1ozó modorú rézmetszet

187 mm x l07 mm (címlap)

54 mm (Vignetta átmérő)

A címtappal együtt közös lemezre metszett tondóban a három középkori

kiráty mettképe tátható, egymást fétig takaró profiI nézetben. Szent lstván

és Szent László borotvált arcú. 5zentségüket a háttérnét vitágosabb színű

sugaras dicsfény jelzi' Konyves Kálmán király szakáttat hord. Mindhárom

uratkodó fején a hitelesen ábrázolt Szent Korona látható egyenes (]) szárú

keresztte[ .Viseletük zsinóros ing és római tógára emlékeztető, a vátlnát

jobb oldalt összefogott palást. A kép atatt idézet olvasható: ,,0uibus of-

ficium erat imperare, non regnum _ Seneca Epist. XC.'' Az ']B09' évi kia-

dás címtapja az eLőzőhöz képest némileg egyszerűsödött. Az uralkodók

közös ábrázolása alatt elmaradt a Seneca idézet. Az uralkodók szokatlan

együttesének ikonográfiáját atighanem a korabeli német pénzérmék pro-

f it portréi bef otyásothatták.
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86. A' htirom nagyar nagy kirdlyok' viselt dolgainak rojzolotja

Frstgn utdn Pesten, Trattner Jtínos TonósnóI 1815

Pest, 1 B'l 5
,l0,5 

cm " 18,5 cm

390 tap

Székesfehérvár, Székesfehérvári Püspöki KÖnyvtár

504 I

Fessler lgnác Aurét (1 75ó_1 B39) magyar tö11éneti tárgyú munkái nagy hatást

gyakoroltak a XIX. század e[ső évtizedeinek hazai tudósaira, íróira, művészei-

re.r A Mátyás kiráty, illetve Attila étetét bemutató könyve a XVlll. század végén,

három középkori magyar uralkodóval (Szent lstván, Szent László, Könpes

Kátmán) fogtatkozó kiadványa pedig 180B-ban jelent meg.2 Wilhe[m Gottlieb

Korn (1 739_1 B0ó) 1 B0B-ban egységes sorozatban is kiadta Fess[er munkáit.3

A három középkori kiráty étetét bemutató könyv címtapetőzékét

a pozsonyi sztiletésű, Bécsben tevékenykedő rézmetsző, B[aschke János

(1 770_1 833) készítette. (Kat. B5.) Az érzelmes zsánerje[enetként meg-

fogalmazott történeti étetkép Szent lstván, Szent lmre és Gettért püspök

talátkozását ábrázolta. Blaschke metszette rózbe a címlapvignettát is,

melyen a három király portréja tátható' Fessler munkái viszonylag hamar

megjelentek magyaru[' a kor szokása szerint valamilyen formában át-

véve az eredeti kiadás illusztrációit is.4

Címlapelőzék Szent lstván, Szent László és

Könyves Kálmán arcképével

Kárgting János Tóbiás (1 780_1 B45) - Karacs Ferenc (1 770-'l 73B)

J. b. a Szent László portré me[[ett: Kergling rajz.

J. j. a Könyves Kátmán portré me[[et: Karats metsz.

Papír, Pontozó modorú rézmetszet

190 x 120 mm

Blaschke.János címlapvignettá|a szolgált etőképüt a három középkori ki-

rátyrót írt ktitet 1 B1 5-ös magyar kiadása címlapelőzékének, a pesti mesterek

_ Kárgting János Tóbiás (1 780_1 B45) rajzoló és Karacs Ferenc (1 770-l B38)

rézmetsző - azonban jelentősen átalakították a kompozíciót. Míg az 1 B0B-

as boroszlói kötet cÍmlapján fekvő ovátis keretben együtt szerepett a szent

Koronát vise[ő három uraIkodó, Kárgling három kűtónáttó portrét készitett,

a járutékos díszként szereplő vignetta helyett hangsúlyos, egész [apos cím-

tapetőzékké váttoztatva az ábrázo[ást. A bécsi mesteréné[ gyengébb kvatitású

mellképeken a hajviselet, a ruházat, a korona hason[ó az e[őképhez, Karacs

ugyanakkor attól eltérően a portrék a[á metszette az uralkodók nevét _ ter-

mészetesen magyarul. A pesti kiadó feltehetően takarékossági szempontból

díszítette a könyvet a borosz[ói kiadás bonyotutt kompozíciójú, igényes zsá-

nerképe helyett a három uralkodó egyszerűbb kivitelű portréjáva[. Feliratok

a portrék alatt: ,,Sz. |stván. _ Sz' Lásztó. - Kátmán'''

A washingtoni Library of Congress DB 929 _ F 43 jetzetű pétdányának

digitátis etérhetősége: http://goo.gt/YYudRc (UtotSó lett'ttés:2013. Vlll. 3.)

Könyvészeti leírása: Prrntr 1BBB. l.7B7.

Pnrnxy DÉrues: A magyor rézmetszés története. A XVl. szózodtóI l850-ig'

Budapest, '1 95 l . 
'l 50.; Nagydiósi Gézáné: Karocs Ferenc rézmetsző-mun-

kóssógo holólónak 120' évÍorduIójőra' Az 0rszágos Széchényi Könyvtár

Évkönyve'1 95B" (Budapest, 1959) 326-321 .; Kr'rnpp 200 1 . 252' KaI' 17 0';

KERNY TERÉZlAj Dle drey grossen Koenige Könige der Hungorn ous dem Ar-

podischen Stamme von Dn Frsstrn (lcNArz AUREL) ln: Szru lune 2007. DVD.

Kat. 98.; Plpp JÚrtn: Könyv és kép o l?' szőzad elején' Blaschke Jónos

(1 770-l 833) illusztrócióinak katalóguso ' /. Budapest, 2012. 20I+., 35l+.

l GÁüV cs 0aÁ: ln: Mlíyésze t M0gy0r0lsz0g0n l780_l830' KÍtÍIógUs.(Kiállítási katatógus, 

Papp Jútia

Magyar Nemzeti Ga[ória) SZerkesztette snBoLcs HEDV G, 0AL{V Cs GÉZA. Budapest, 1 9 B0 ' ó7
5 Mathios Coruinus, Kiinig der Hungarn und Arossherzog von Schlesien. Von Vetosser des Morc-Aurek.

/_/l Breslau, 17j3_179l,'; Attito Köníg der Hunnen''lonD'Frssrra. Breslou, I794.; Die drey arossen

Koenige der Hungarn aus den Arpodischen Stonne vln 0R. FtssLER. Breslau, 
,1808.

t Aenoelde aus den alten Zeiten der Hungorn von DR. FESILER. I lV. Breslau, 1808.
1 Attila,vagyis:o'réginogyorok'elsővezérénekdÍtsőségesviseltdolgaí.Fordítottaezhazájátszerető

magyar. Pesten, Trattner Mátyás'Csáv' Kir Priv. Könyvnyomtató'betüiV' és Költség. 1811' EsZt.[erqom];

Koruinus Mátyós nogyor kíldly- /_í tEssLER Után készítette l'4 HÁLX0VIS JÓZsEt Pesten' Trattn€r lvlályás

betüivel és költségéve[' 1813'
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