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ban. Ez az osztrák barokkfestészet fénykorán vezet végig, gyűjteményünk
nek e körbe tartozó, jellegzetes rajzanyaga kapcsán.
Külön említjük HOFFMANN Edith másik, Henrik csukárdi plébános
miniátor című dolgozatát, mert ez a középkori magyar könyvdíszítő
művészetnek egy homályos kérdését helyezi új, minden belső ellen
mondást megszüntető megvilágításba. A gyulafehérvári BATTHYÁNY-könyvtár 1377. évből származó Esztergomi Missaléjának művészi díszét ezideig
azonegy kéz munkájának tekintették s az egészet a benne megnevezett
ISTVÁN fia, HENRIK csukárdi plébánosnak tulajdonították. A dolgozat szer
zője most kimutatja, hogy a kódexnek csak kilenc kis, figurális kezdő
betűje, a címlap egyes részletei s ezenkívül még egyetlen lap vallanak
az elsősorban kalligráfus csukárdi plébános kezére, a többi illuminálas
száz évvel későbbi eredetű s 1487—1488 közt a kódex akkori tulajdo
nosának, HAN János pozsonyi kanonoknak megrendelésére készült.
E második kéz nyoma fellelhető több egykorú pozsonyi kéziratban.
Mindezek közeli rokonságot mutatnak egy csoport, ROHR salzburgi érsektől
készíttetett kézirat művészi díszével, mely Ulrich SCHREIER salzburgi
illuminátortól származik. Meglehet, hogy későbbi időszakban HAN kano
noknak is ö dolgozott, de még valószínűbb, hogy valamelyik, esetleg
pozsonyi származású tanítványa és modorának hü követője készítette
valamennyi HAN által megrendelt kéziratdíszítést, közte a HENRIK csukárdi
plébánostól megkezdett Esztergomi Missale folytatólagos festését is.
A Missale híres kánonlapja sem az első illuminátortól ered, stílusának
kora és iránya ezt is a XV. századvégi salzburgi iskola termékei
közé utalja.
Az Évkönyv valamennyi közleményét gazdag és kitűnően reprodukált
képanyag díszíti. Az egész, tizenötives kötet nemcsak tartalmilag áll a
legjobb nyugateurópai színvonalon, hanem külső megjelenésében is
vetekszik a külföldi nagy képgyűjtemények hasonló természetű kiad
ványaival.
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