A KÉPES KRÓNIKA
ÉS SZENT ISTVÁN KIRÁLYT
ÁBRÁZOLÓ MINIATURÁI.
I.
A Képes Krónika a bécsi Nemzeti Könyvtárból a trianoni
szerződés és a velencei egyezmény alapján 1933-ban került haza,
a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának
tulajdonába. A kódex külső történetére vonatkozólag már
T O L D Y FERENC megállapította a Képes Krónika 1462-ben ké
szült másolata (M. T. Akadémia, Lat. Cod. 4 0 12.) alapján,
hogy a kódex a XV. században BRANKOVICS GYÖRGY rác feje
delem tulajdonában volt, aki VII. KÁROLY francia királytól
kapta ajándékul. 1 TOLDY szerint a kódex még a X I V . század
ban került Franciaországba, amikor N A G Y LAJOS V. KÁROLYnak ajándékozta, leányának az orleansi herceggel történt eljegy
zésekor. A Képes Krónika, a benne lévő török bejegyzések
tanúsága szerint a X V I . században valószínűleg török kézen
volt és legkésőbb a XVII. század első évtizedeiben került
Bécsbe, mivel TENGNAGEL SERESTYÉN-nek, a bécsi Udvari
Könyvtár könyvtárosának (1608—1636) írása már föllelhető
benne.2
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TOLDY FERENC: Marci Chronica de Gestis Hungarorum. Pest, 1867.
Praefatio 7 lap. A TOLDY által leközölt kromolitografiák nem a Képes Kró
nika, hanem annak X I X . századi BicsÉRDY-féle másolata után készültek.
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ZSINKA F E R E N C : A Bécsi Képes Krónika török bejegyzései. MKSzemle,
1923. évf. 248—250 lap.
3
JAKUBOVICH E M I L : Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és
krónikáink íróinak személyéhez. M. Nyelvtud. Társ. Kiadványai 20. sz. 1924.
14—19. lap.
Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet.
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veget 1358-ban írta és ennek későbbi másolata a pompás
miniaturákkal díszített Képes Krónika.
A Képes Krónika miniátorától ezenkívül mindössze egy
kódex díszítése ismeretes eddig. H O F F M A N N EDITH állapította
meg, hogy a Képes Krónika illuminátora festette az oxfordi
Bodleianaban lévő, Nagy Lajos részére készült Secretum Secretorum díszítését is.1 Az oxfordi kódexnek azonban csupán cím
lapját látta el díszítésekkel. A kezdő iniciáléban Nagy Lajost
ábrázolja, kezében jogarral és a király pajzsdíszével ellátott
pajzzsal. A lap alsó szélén pedig, aranytallérok és kis díszítő
motívumok között, három négyszög-pajzsban a hármas halmú
kettős keresztet, az egyesített magyar-Anjou-címert, továbbá
a fehér sast, a lengyel címert festette meg. Viszont a Képes
Krónika címlapjának három címerpajzsában az egyesített
magyar-Anjou-címert, a hármas halmú kettős keresztet, továbbá
a lengyel címer helyett Nagy Lajos pajzsdíszét festi meg. H O F F 
MANN E D I T H a Régi magyar bibliofilek c. 1929-ben megjelent
munkájában ennek alapján a Képes Krónika keletkezési idejét
1370 tájára teszi, mégpedig mindenesetre Nagy Lajosnak lengyel
királlyá koronázását közvetlenül megelőző időre. 2
JAKUBOVICH E M I L a Képes Krónika keletkezési idejét a
Magyar Könyvszemle 1930. évfolyamában írt cikkében szelle
mes következtetésekkel igyekszik meghatározni. 3 Szerinte a cím
lap A iniciáléjában lévő Alexandriai Szent Katalin ábrázolás
folytán a Képes Krónika kétségtelenül Nagy Lajos leányának,
Katalinnak az eljegyzésére készült és a „kis menyasszony
védőszentjét festették rá a nagy pompával kiállított eljegyzési
ajándékra. Más magyarázatát nehéz is lenne adni a kitüntető
helyre festett szentképnek. A vőlegény, Lajos orleánsi herceg
egyik védőszentjének — a másik I X . Szent Lajos francia király
volt —, Szent Lajos toulousei püspöknek (1275—<)j) miniaturképe szintén megvan a Krónika végén (70b 1.) az egyik,
ugyancsak
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HOFFMANN EDITH: Régi magyar bibliofilek. Budapest, 1929. 21 lap.

L m . 21 lap.
NAGY LAJOS király oxfordi kódexe, a Bécsi Képes Krónika kora és
illuminátora. MKSzemle 1930. 382—393 lap.
* I. m. 389. lap.
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a címlap A iniciáléjában Szent Katalinhoz fohászkodó, Nagy
Lajossal szemközt térdepelő királynét Erzsébet anyakirálynéval
azonosítja. Ezt a nézetét az újabb irodalom teljes mértékben
magáévá teszi. JAKUBOVICH szerint a királyné haja „szürkés
fehér színnel ősznek van festve és határozottan megkülönböz
tethető a Krónikában sárgásbarna színnel szőkehajúnak festett
nőkétől. A térdepelő koronás női alak ezért tehát nem ábrázol
hatja Nagy Lajos király feleségét, a bosnyák Kotromanics
Erzsébetet, akinek 1370-ben és a következő években még három
leánygyermeke született." 1 Végül szintén JAKUBOVICH szerint
„az eljegyzési tárgyalások ideje: az 1374—1376 közti két év
tehát egészen pontosan meghatározza a Krónika korát. A 146
lapnyi szöveg tisztázása és a közel másfélszáz (147) kép vázla
tának megrajzolása s felettébb gondos kifestésé bizonyára le
foglalta ennek a két évnek nagy részét." 2 H O F F M A N N E D I T H
későbbi tanulmányaiban a Képes Krónika keletkezési idejére
vonatkozó korábbi feltevését elveti és elfogadja JAKUBOVICH
állításait. 3
JAKUBOVICH EMIL érveléseivel, — bármennyire is meggyő-

zőeknek látszanak, — nem tudjuk magunkat azonosítani.
A miniátor toulousi Szent Lajosban nem ábrázolhatta a vő
legény védőszentjét. A szent, akinek mellét az egyesített magyarAnjou-címer díszíti, a kódex 70b lapján, Nagy Lajos szüle
tésének leírásánál szerepel és így minden kétséget kizáróan
Nagy Lajos védőszentjét jelképezi. De téves JAKUBOVICH E M I L nek az az állítása is, hogy a miniátor a címlap A iniciáléjának
királynéjában az öreg Erzsébet anyakirálynét ábrázolta volna,
mert a miniátor a királynét nem ősz hajjal, hanem aranykoro
nás fehér főkötőben festette, ami ennek elkopott volta mellett
is tisztán fölismerhető. Ez a főkötő gazdag bodorban övezi az
arcot, és a tarkóhoz simulva, dús esésű kis ráncokban leomlik
1

I. m. 387 lap.
I. m. 389 lap. A Krónikában 139 miniatura található, és pedig 43 kép,
96 iniciálékép, továbbá $9 lapszéldíszítés és 6 növényi díszítésű iniciálé.
8
HOFFMANN EDITH: A Bécsből hazakerült műkincsek kiállítása a Nem
zeti Múzeumban. III. Kéziratok. Magyar Művészet IX. évf. 1933. 290 lap.
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i*

BERKOVITS ILONA

4

a vállakra. Igaz, hogy a későbbi miniatürákon Erzsébet anya
királyné — kivéve Nagy Lajos születésének jelenetében — min
dig ilyen főkötőben szerepel, de ugyanilyen főkötőben ábrázolja
a miniator Gizella királynét és kísérőnőjét (22b lap), Béla király
és IV. István feleségét (57a és 64a lap), továbbá a Nagy Lajos
születését ábrázoló miniatürán a koronás csecsemőt tartó aszszonyt is (70b lap). Egész természetes, midőn a Krónika cím
lapján Nagy Lajos környezetét festi a miniator, hogy akkor
megörökítse a király feleségét is, és Nagy Lajos elsőszülött leá
nyának védőszentjéhez a király felesége, nem pedig az anya
királyné fohászkodik, akit a miniator később még amúgy is
több ízben szerepeltet. Különben HERMANN JULIUS HERMANN
is Nagy Lajos feleségének tartja a királynét, akinek fejét — sze
rinte — fehér fátyol borítja. 1
Hogy Szent Katalin a kis Katalin hercegnő védőszentjeként
szerepel a címlapon, teljes mértékben valószínű, de semmiesetre
sem fogadható el JAKUBOVICH feltevése, hogy a miniator a
kódexet 1374—1376 között eljegyzési ajándékul készítette volna.
Ha, miként JAKUBOVICH EMIL írja — a kódex pazar kiállítása
azt mutatja, „hogy directe reprezentatív célra, eljegyzési aján
déknak készült", 2 úgy teljesen megmagyarázhatatlan az a tény,
hogy ebből az alkalomból a miniator nem festette meg a lengyel
címert akkor, amikor Nagy Lajos már 1370 novembere óta
lengyel király volt — és különösképen akkor, amidőn Nagy
Lajosnak egy igénytelenebb díszítésű kódexében, az oxfordi
Secretum Secretorumban megtaláljuk. Sőt, már föllelhetők Nagy
Lajosnak 1367 előtt Aachenben küldött kincsei között is.3 H a
JAKUBOVICH föltevése helyes és a kódex 1374—1376 években
készült volna, akkor miért nem festette a miniator a Képes
Krónika címlapjára is — miként az oxfordi kódexben — har1
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Dugento und Trecento. 1930. 291 lap. Beschreibendes Verzeichnis der illumi
nierten Handschriften in Österreich. Neue Folge V. Bd. 3. Hermann közli a
Képes Krónika részletes leírását.
2
I. m. 389. lap.
3
„Ami azt bizonyítja, hogy Lajos király középkori szokás szerint
előlegezett magának oly címert, amelynek reális birtokában még nem volt."
GENTHON ISTVÁN: A régi magyar festőművészet. 1932. 21. lap.
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madik címer gyanánt a lengyelt, s miért helyettesíti ezt Nagy
Lajos pajzsdíszével? És főleg, miért fosztja meg Nagy Lajost
a lengyel címertől akkor, midőn általában olyan nagy súlyt
helyez a címerek ábrázolására, és a legnagyobb gonddal és
aprólékossággal festi meg például a nemzetségek, családok címe
rét? Az oxfordi kódexben a lengyel sas kiszorította, másod
rendűvé degradálta és igazi rendeltetési helyére, a király paj
zsára száműzte a pajzsdíszt. A miniátor a Képes Krónika címlap
ján is elhelyezhette volna másutt, például a lapkeretdíszítés
külső, hosszanti oldalának szalagfonatos motívumában lévő
hattyú helyére. Mindebből csupán az a következtetés vonható
le, hogy a Képes Krónikának feltétlenül Nagy Lajosnak lengyel
királlyá való koronázása, tehát 1370. november i7.-e előtt
készen kellett lennie. Ez persze nem csökkenti annak valószínű
ségét, hogy a kódex akár az 1374—1376 évek magyar-francia
kapcsolatai útján, akár pedig eljegyzési ajándékként került a
a francia udvarba. Viszont a Képes Krónika a címlap iniciálé
jának Szent Katalin ábrázolása folytán Katalin hercegnő szüle
tése, vagyis 1370 júliusa előtt nem készülhetett. Már Frrz
J Ó Z S E F felveti azt a gondolatot, hogy Szent Katalin megfesté
sére a kis Katalin megkeresztelése is alkalmat adhatott. 1
JAEUBOVICH nézete szerint a kódex díszítéseinek elkészítése
lefoglalta „két évnek nagy részét".2 Eddigi érvelésünk alapján
viszont a kódex elkészítésére a miniátornak mindössze négy
hónap állott volna a rendelkezésére. Figyelembevéve a miniá
tor nagy tudását és technikai fölkészültségét is, ezt az időt
mi is keveseljük. De nem tételezhető-e fel, hogy a Képes Krónika
Katalin születése előtt már korábban munkában volt, és Nagy La
josnak s környezetének ábrázolására szánt díszes címlap már
Katalin születése után készülhetett? Számos félbenmaradt díszí
tésű kódex szolgál tanúbizonyságul arra, hogy a miniátorok
általában nem a lapok egymásutánjában díszítették a kódexe
ket. Többnyire külön festették az ornamentális díszítést, vagy
előbb rajzban vázolták fel a képeket s csak azután színezték
őket. Igen gyakori, hogy a befejezetlen díszítésű kódexek
1

MKSzemle 1937. évf., Folyóiratszemle 189. lap.
* I. m. 389 lap.
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későbbi lapjain kidolgozott díszítéseket találunk, míg az előbbi
részek befejezetlenül maradtak. G R Ó F ZICHY ISTVÁN a Képes
Krónikáról viselettörténeti szempontból írt tanulmányában rá
mutat arra, hogy a miniátor a címlapon, a királyt s udvari kör
nyezetét ábrázoló miniaturán „megfigyelt típusok
individuali
zált visszaadására törekedett. Míg a Képes Krónika más miniatűrjein az arcok — ritka kivétellel — konvencionálisak és ki
fejezéstelenek, itt csupa marcona arcot látunk".' A miniátor itt
a jelent, saját korának élő környezetét örökítette meg és szemé
lyes ismerőseit kellett egyénítő jegyekkel felruházni. Amint
G R Ó F ZICHY ISTVÁN írja: „ . . . fel kell tennünk, hogy a miniátornak kimondott feladata volt a képen szereplő egyéniségek arc
vonásainak, külső megjelenésének megfigyelése és lehető hű
visszaadása." 2 Ez a valószerűségre való törekvés nehéz feladata
sokkal több munkát és sokkal gondosabb kivitelt igényelt, mint
a többi, egyöntetűbb miniaturák megfestése.
A miniátor Nagy Lajost s udvari környezetét megszemélye
sítő miniaturán, egyénitésre való törekvéseit fokozottabb mű
vészi eszközökkel, kifejezőbb technikával támasztja alá. Álta
lában a miniátor, a figurák sematikus arctípusának megmintázázásában régieskedőbb, zöld tónusokkal dolgozik. A fényeket
világosabb zöld és fehér színnel festi, továbbá halvány, elmosódottabb kontúrokat alkalmaz elnagyoltan, ennekfolytán a
plasztikai hatás csekélyebb. Ezzel szemben a címlap alakjainak
arcát barnáspiros színnel festi, s fehér fényfoltok alkalmazásá
val, s sötétebb kontúrozással fokozza az arcok plaszticitását.
Részletező, elmélyedő gondossággal igyekszik egyénivé vará
zsolni a figurákat. A szemet keretelő sötétebb árnyékok mélyítik
a tekintetet, az arcélek keményebb hangsúlyt kapnak. De nem
csak a címlapképen találkozunk az egyénitésre való törekvésed
vei. Megtaláljuk az ib lap S iniciáléjában ábrázolt scriptor
képmásánál is. A szövegmásoló arcát is a címlapképen alkalma
zott technikával, sötét, barnás tónusokkal festi, és még karak
terisztikusabbá alakítja a dúsan tömött, nagy, fekete szakáll ki1
G R Ó F ZICHY ISTVÁN: A Képes Krónika miniatűrjei viselettörténeti
szempontból. Petrovics Elek emlékkönyv. Budapest, 1934. 60 lap.
2
I. m. 60 lap.
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emelésével. Meglepő a scriptor öltözete is. A miniátor a scriptort
abba a kettős, könyöknél nyitott felső ujjas bő esésű ruhába s
sapkába öltözteti, amely a század közepén oly általános volt Bo
lognában, Lombardiában és különösképen Velencében. Ez az öltö
zet ezenkívül csak még egy alkalommal szerepel a Képes Króniká
ban, és pedig a Velence alapítását ábrázoló miniaturán, a csónak
ban levő velenceieken (8 a lap). — A Képes Krónika scriptor a
talán velencei származású volt? — A miniátor különben az arcok
nak sötétebb színekkel, fehér fényekkel és részletezőbb gondos
sággal való festését a kódex első 14 lapjának miniatüráiban
továbbra is alkalmazza, különösképen az iniciálékban ábrázolt
vezérek megfestésénél. E lapok csatajeleneteiben a sötét barnás
piros tónusokkal festett arcok árnyékát sötétebb zölddel jelzi.
A 14b lapon, Hedricus ábrázolásánál találkozunk utoljára a
sötétebb tónusokkal s fehér árnyékolással festett arccal. Ezután
ez a festő-modor hirtelen megszakad és a 15a laptól a kódex
utolsó, 73b lapjáig egyöntetűvé válik az arcok zöldes mintázása.
Hogy a miniátor a kódex első lapjain, munkájának korábbi
periódusában ezzel a részletezőbb, gondosabb és fejlettebb
technikával dolgozott volna, és később tért volna át a régieskedőbb, s sematizálóbb festő-modorra, — talán vitatható — de
mi nem tartjuk valószínűnek. A miniátor minden bizonnyal
különböző részekre tagoló módszerrel, s nem egyhuzamban s
folytatólagosan festette s dolgozta ki a miniatürákat. Szerintünk
a kódex első lapjainak miniatürái munkája későbbi periódusai
ban keletkeztek és különösképen a címlap Katalin megszületése
utáni, de feltétlenül még Nagy Lajos lengyel királlyá való koro
názása előtti időben készült.

II.
JAKUBOVICH EMiL-nek sikerült a Képes Krónika szövegíró
ját KÁLTI MÁRKUS-ban felfedezni; de megoldatlan kérdés marad
a Krónika festőjének kiléte. JAKUBOVICH felveti annak lehető
ségét, hogy Nagy Lajos király kedves képírója és címerfestője
MEGGYESI MIKLÓS — H E R T H U L mester, királyi festő fia —,
akit 1352 és 1356 évekből való oklevelek említenek, lehetett
esetleg a miniátor. Bár kérdésesnek tartja, hogy a Képes Krónika
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keletkezése idejében életben volt-e még.1 HOFFMANN EDITH rá
mutat arra, hogy a miniátor „teljesen járatos volt a magyar
dolgokban, a magyar legendákat s a magyar történelmet igen
jól tudta, a magyar családok címereit, a Magyarországon élt
népek viseletét igen jól ismerte. A legendákat illetőleg Szent
István és Szent László története az, melynél a miniátor többet
mond, mint a krónikás." 2 A miniaturákban ezenkívül több
helyütt találhatók olyan eseményábrázolások, amelyekről a szö
vegíró nem tesz említést, például IV. István koronázásánál,
Róbert Károly családjának történeténél stb. De rámutat H O F F 
MANN EDITH a miniátor német nyelvtudására is: a H U N T - P Á Z MÁN-család címerét a Hunt szó félreértéséből kutyafővel helyet
tesíti. 3 H O F F M A N N EDITH a Képes Krónikáról szóló legújabb
tanulmányában, összegezve előbbi kutatásainak eredményeit, a
kódex festőjének kétségtelen magyar voltára is rámutat és a
miniátort nápolyi iskolázottságú magyar művésznek tartja. 4
A Képes Krónika mesterét már korábban nápolyi iskolázottságú
magyar művésznek tekinti GEREVICH TIBOR.» G R Ó F ZICHY
ISTVÁN szerint a miniátor német nyelvtudása, esetleg német
nyelvűsége a német nyelvterületről származó MEGGYESI M I K LÓS-sal való azonosításának lehetősége mellett szól.

III.
A K é p e s K r ó n i k a miruátorának művészi stílusára
vonatkozóan általában megegyezőek a vélemények abban, hogy
a miniátor olasz hatás alatt dolgozott, illetőleg nápolyi iskolá
zottságú volt. Stílusával részletezőbben eddig HERMANN JULIUS
HERMANN foglalkozott, aki a Képes Krónikát az olasz trecento
miniaturafestészet legjobb termékei közé sorozza. HERMANN sze
rint bár a kódexet német vagy magyar scriptor másolta, a miniaturák a sienai hatás alatt álló XIV. századi nápolyi festett kézira1
2
3
i
5

I.
I.
I.
I.

m.
m.
m.
m.

391 lap.
Magyar Művészet. 1933. 290 lap.
Magyar Művészet 290—29j lap.
Zentralbl. für Bibliothekswesen, 1936. 653—660 lap.

GEREVICH TIBOR: A régi magyar művészet európai helyzete. Buda

pest, 1924. 10 lap.
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tokhoz kapcsolódnak és mesterük Nagy Lajos udvarában, ugyan
csak sienai hatás alatt dolgozó nápolyi miniátor volt. Ezenkívül
a jelenetek és alakok megmintázásában a XIV. századeleji
francia miniaturákkal való kapcsolatát látja, viszont a lapszél
díszítésekben és iniciálékban bizánci mintaképeket, míg a hegyi
tájak képzésében a bizánci és a giotteszk művészet modorát követi
a miniátor, aki az arcok egyénítésére való törekvéseiben is giot
teszk.1 HOFFMANN EDITH legújabb tanulmányában általában el
fogadja HERMANN meghatározásait azzal a kiegészítéssel, hogy
a művész nápolyi iskolázottságú magyar volt.2
Amint látjuk, HERMANN a miniátor művészi stílusában
többféle, egymással szinte ellentétes stíluselemeket különböztet
meg. Ami a Képes Krónika miniatüráiban a bizánci hatást illeti,
nézetünk szerint csupán annyira jöhet figyelembe, amennyire a
XIV. század művészetében bizánci motívumok felfedezhetők.
Ugyanígy a giotteszk elemekről is csak annyiban eshetik szó,
amennyiben a trecento művészi felfogásában benne él G I O T T O
hatalmas művészegyéniségének szelleme. A bizánci és giotteszk
elemek nyomai tehát a Képes Krónika miniátorának stílusában
lényeges, jellemző motívumoknak nem tekinthetők s csupán a
trecento-művészet általános sajátosságait képviselik. Hogy a
Képes Krónika a sienai hatás alatt élő XIV. századi nápolyi
miniatúraművészet függvénye volna, ugyancsak nem tudjuk el
fogadni. Hogy a nápolyi művészi kapcsolatok fennállnak, az
tagadhatatlan, de semmiesetre sem olyan nagymértékben, amint
ezt mindezideig vélték. Nápolyi elemeket elsősorban és hang
súlyozottan a lapszéldíszítésekben észlelhetünk. A Képes Kró
nika a XIV. századi nápolyi kéziratok között leginkább talán
a bécsi Biblia sacra (Nat. Bibi. Cod. 1191),3 a londoni DURANDUS,
De Divinis Officiis
(Brit. Mus. Add. Mss. 31032),4 az
avignoni Missale Romanum (Bibi. mun. d'Avignon, ms. 138)''
1

I. m. 289—290 lap,
I. m. Zentralbl. für Bibliothekswesen. 1936. 659 lap.
3
HERMANN i. m. 250—288 lapok és C V — C X X I . táblák.
4
Képét közli WARNER, G. J.: Reproductions from illuminated manuscripts, II. kötet. XLI. tábla.
9
Képét közli LEROQUAIS, V. abbé: Les Sacramentaires et les Missels
Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France. Paris. 1924. LXIII. tábla.
2
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továbbá a berlini Hamilton-Biblia (Kupferstichkabinett) 1 és a
párizsi Statut du Saint-Esprit aux trois désirs (Bibl. Nat.
Ms. franc. 42J4)2 díszítéséhez áll a legközelebb. A Képes
Krónika lapszéldíszeiben megtaláljuk e kódexek díszítéseinek
jellegzetes sajátosságait; a kis csomókkal díszített indaszárra
fodrosán csavarodó levélkéket s az indaszárnak kis csigakör
ben megtörő vonalát, továbbá a szalagfonatos motívumokat.
Ezek az elemek föllelhetek a Képes Krónika miniátorának
lapszéldíszítő modorában, amely ennek ellenére mégis meny
nyire más! Hol van meg a Képes Krónikában a nápolyi
díszítések sűrű, tömött, nyugtalan vonalú gazdagsága, állatok,
madarak, emberi alakok, drôleriek, kelyhek s vázák változato
san tarkított ábrázolásai? És végül hol van meg a nápolyi kódexek
legkarakterisztikusabb díszítőeleme? Magának az indaszárnak is
bonyolult szalagfonatos mintákba való szövődése, amely a legvál
tozatosabb formákban uralkodik mindenütt és fontos szerepet ját
szik az iniciálék alapjának térkitöltésében és a betűk megmintá
zásában is? A nápolyi kéziratok gazdag állatdíszítése a Képes
Krónikában a címlap két kúszó majmára csökken le, míg a
figurális díszítő motívumok egyáltalán nem szerepelnek.
A szalagfonatos elemek viszont egyes, önállóbb szerepet játszó
motívumokként jelentkeznek a Képes Krónikában és korántsem
szerves részei az indaszárnak, mint a nápolyi kézira
tokban. A nápolyi kódexek lapszéldíszítéseinek ehhez a jelleg
zetességéhez például sokkal jobban igazodik a XIV. századi
magyar miniatúrafestészetnek egy másik terméke, Henrik csukárdi plébános misekönyve.3 A nápolyi elemek mellett a Képes
Krónika miniátora más olasz motívumokkal is gazdagítja lap
széldíszítéseit; mégpedig a bolognai és velencei miniatürafestészet egyes jellegzetes díszítőelemeivel. így a fonatos bolognai
nodusok kedvelt alkalmazásával — amelyekkel a nápolyi kéz
iratokban egyáltalán nem találkozunk —, továbbá a lapszéle
ken aranytallérok módjára elszórtan alkalmazott kis szívalakú
levélmotívumokkal, és az indaszárak kereszteződésénél elhelye
zett négy sziromlevéllel.
1
Képét közli D'ANCONA, PAOLO: La miniature italienne. Paris. 192$.
XLIV. tábla. — 2 Képét közli D'ANCONA I. m. XLIIL tábla.
3
Képét közli HOFFMANN E. Régi m. bibl. III—IV. tábla.
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Mindezen díszítőelemek mellett a Képes Krónika lapszél
díszítéseiben azonban a legerősebb hangsúlyt a miniátor telje
sen egyéni jellegű díszítő motívumai kapják; az indaszárra
helyezett színes alapozású változatos kis négyszögek levelekkel,
arany tallérokkal díszítve, továbbá az állandóan visszatérő
hosszú, elnyújtott, egyenletesen csipkézett levél, amely több
színű szakaszokra oszlik és a közepén harántcsíkos vékony
erezet húzódik végig. Miként HOFFMANN EDITH írja, az orna
mentika „egyes igen jellegzetes motívumai a nápolyi ornamen
tikában nem is használatosak, például az alsó lapszélek sarkaira
biggyesztett s az oldalak margóira felkúszó, vagy akárhol más
hol is elhelyezett, tollszerű nyúlványok, melyek öt különféle
színre osztva, mindig újra megjelennek, s ezzel a díszítmények
legfeltűnőbb elemét alkotják". 1
A miniátor a nápolyi, bolognai, velencei stílusjegyeket,
továbbá jellegzetes egyéni motívumait nem részletekben alkal
mazza, hanem ezek Összeségéből egy sajátosan egyéni díszítő
modort alakít ki s a leegyszerűsített ornamentikát józan, ki
egyensúlyozott formaérzékkel alkotja meg. A részletezések alap
ján díszítő-modorában a nápolyi befolyástól inkább tudatos eltá
volodást, mint ahhoz való szerves függőséget állapíthatunk meg.
Amint a későbbi oxfordi kódexben — ahol a miniátor lapszél
díszítést nem alkalmaz, hanem csak egészen egyénien elhelyezett
díszítőelemeket — nápolyi stílusjegyekkel egyáltalán nem talál
kozunk.
A Képes Krónika lapszéldíszítéseivel ellentétben a kétség
kívül olasz hatást visszatükröző miniatúrákat egyes helyi isko
lák termékeihez nem lehet bekapcsolni. A nagyobb miniaturák
növényi elemekből képzett egyéni módon való díszes keretezése
a XIV. századi olasz miniatúrafestészetben általában ritkább.
Távolabbi motívumként előfordul a nápolyi kódexek között
például a berlini Hamilton-Biblia,
vagy a párizsi
Statut
du Saint-Esprit aux trois désirs címlap díszítésén, de ilyen
határozott, gondos és aprólékos kiképzésű, élénk, friss színezésű
miniaturakerettel a trecento miniatüraművészetében nem igen
találkozunk. Lehet, hogy ennek alkalmazására az előző száza1

Régi m. bibi. 21 lap
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dok díszesebb kéziratai hatottak, de lehetséges az is, hogy a tre
cento freskók színes ornamentikája keretszegélyei inspirálták a
művészt. A címlap A iniciáléjának térdepelő figuráiban is
nápolyi motívum, a párizsi Statut du Saint Esprit aux trois
désirs térdepelő alakjainak visszhangja csendül meg. A Képes
Krónika miniatürái mégis távolabb állnak a nápolyi miniatúrafestészet termékeitől. A nápolyi miniatura a jeleneteket síkszerűen ábrázolja, az események az előtérben játszódnak le
s korántsem találjuk meg bennük a csoportjeleneteknek több
síkra tagolt, mélybenyúló perspektivikus ábrázolását, amely oly
jellegzetes a Képes Krónikában. Viszont a Képes Krónikában
egyáltalában nem fedezhető fel a nápolyi miniatúrákon érez
hető sienai hatás, amely a formákat meglágyítja, az arcokat
szelíddé varázsolja, és a ruharedők dús esését vibráló, nyugtalan
festőiséggel hatja át. A Képes Krónika miniatürái plasztikusak,
a franciás könnyedséggel festett figurák férfiasak, energikusak,
csupa aktivitással telítettek, s teljesen nélkülözik a sienai mű
vészet effemináló jellegét.
A Képes Krónika miniátora Nagy Lajosnak a derűs lovag
kori társadalomban gyökerező udvarában, a fényes harci ütkö
zetek, a hadjáratok világában élt. A Képes Krónika miniátora
a lovagkor hősi világát és pompázó udvari életét eleveníti meg;
csillogó fantáziával, széles epikával, a gazdag csatajelenetek
tobzódó változatosságában színes, könnyed nyelven meséli el a
magyar múlt eseményeit. A miniátor elbeszélő kedvére és a tör
téneti képek ábrázolására való nagy hajlandóságát mi sem jel
lemzi jobban, mint az, amikor az események történése magával
ragadja és bár a scriptor a történetek ábrázolására a szövegrész
ben nem hagyott üres helyet a pergamenen, a miniátor szelle
mes megoldással segít magán. így a szövegmásoló Géza és
László hercegek Salamon királlyal való viszálykodása történe
ténél fukarkodott, és miniatürák számára nem hagyott üres
helyet. A miniátor ekkor ügyes elgondolással és nagy dekoratív
érzékkel négyízben a lapok alsó szélén kerek medaillonokba
illeszti a jeleneteket; és pedig a 41a lapon Géza herceget és
Villermus apátot, továbbá Géza herceg menekülését, a 42a
lapon László herceg látomását és a 43a lapon Géza és László
mogyoródi győzelmét ábrázolja.
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A Képes Krónika miniaturái nemcsak egyenrangúak a kora
beli olasz miniaturafestészet legkitűnőbb alkotásaival, hanem mes
terük sok tekintetben meg is előzi kortársait. A mozgalmas
csatajelenetek megkomponálása, a történeti képeknek a tájba
való beillesztése, miniátorának bőbeszédűsége, széles elbeszélő
kedve szinte egyedülállóvá teszi az egykorú olasz termékekhez
viszonyítva. Szellemben, felfogásban, az udvari élet pompájá
val, a harci jelenetek gazdag ábrázolásával, továbbá a jelenetek
nek a több síkra tagolt térbe való beillesztésével, az épületek
valószerűbb megmintázásával az olasz miniaturaművészetben
talán a francia szellemhez legközelebb álló lombardiai miniaturafestészettel való kapcsolata vethető fel. Mintha a századvégi
lombardiai miniaturákban s GioVANNiNO D E ' GRASSI művé
szetében csendülne meg hasonlóan a lovagkor harcias szelleme,
az udvari élet pompája, az imperialista hatalom világa. A derűs
lovagvilág karcsú, elegáns, komoly harcosai, a sokalakos csata
képek, a lovasok ünnepélyes föl vonulása stb., a párizsi Lancelotés Gwrow-kódexekben (Bibi. Nat. Ms. franc. 349. és Cod. fr.
Nouv. Acqu. 5243.)1 lelhetők fel, míg a Képes Krónika cím
lapján érezhető imperialista hatalom szelleme GIAN GALEAZZO
VISCONTI kódexeiben él. (Milánó, S. Ambrogio és Bibi. Visconti
di G. Galeazzo.) 2 De a korábbi lombardiai miniaturákban is
nyomára bukkanunk a Képes Krónika jellegzetes sajátos
ságainak rokon megnyilatkozására, például az epikus el
beszélő kedv részletező bőbeszédűségében, a jeleneteknek a
több síkra tagolt térbe való beillesztésével, az épületnek verisztikusabb ábrázolásával, továbbá a ló és lovasnak pompás rajzá
val. (Párizs, Bibi. Nat. Ms. lat. 4895, és Milánó, Bibi.
Ambrosiana ms. P. 165.)3 S talán nem véletlen, hogy a Képes
Krónika címlapjának filigrán vonalkás díszítésével lombardiai,
sőt velencei munkákban is találkozunk; és hogy például a
drezdai Landesbibliothek egy kódexében — amely nézetünk
szerint lombardiai munka a XV. század első feléből — Julius

1
Képüket közli TOESCA, P I E T R O : La pittura e la miniatura
Lombardia, Milano, 1912. 371—384 lap.
z
Képüket közli TOESCA I. m. 312. és 328. lap.
3
Képüket közli TOESCA I. m. 153., 198—203. lapok.
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Caesar diadalmenetének ábrázolása, 1 a Képes Krónika miniaturáira emlékeztet. De a lombardiai kapcsolatokra való utalással
korántsem akarjuk ezeknek jelentőségét túlbecsülni.
A Képes Krónika miniaturáinak létrejötte elképzelhe
tetlen a korábbi francia és olasz világi, történeti tárgyú
kódexek díszítéseinek ismerete nélkül. A Képes Krónika miniátorának feltétlenül ismernie kellett a XIV. századi világi
témájú kódexeknek s lovagregényeknek csataképekben bővel
kedő gazdag illusztrálásait. A XIV. században francia hatás
alatt nagy számmal készültek számos miniaturával díszített
lovagregények és históriák Lombardiában és Emiliában, s szinte
természetesnek vehető, hogy Róbert Károlynak vagy a Nagy
Sándor kultuszát űző Nagy Lajos királynak a könyvtárában
is föllelhető volt a makedón királynak históriáját tartalmazó
olyan kódex, mint amilyen például a miniaturákkal gazdagon
díszített lipcsei História Alexandri Macedóniáé regis. (Stadtbibl.
Mscr. Nr. CCCCXVII.) 2

IV.
A K é p e s K r ó n i k a miniátorának egyéni művészeté
hez megfelelő analógiákat találunk a korabeli magyar mű
vészet termékei között. A Képes Krónika lapszéldíszeinek
legjellegzetesebb motívuma, az elnyújtott, színes szakaszokra
tagolt, egyenletesen csipkézett levél, a magyar miniaturafestészet egy másik e korbeli termékében, a Vatikáni Képes
Legendárium díszítéseiben ismerhető fel.3 S a Képes Krónika
1
Képét közli BRÜCK, R Ó B E R T : Die Malereien in den Handschriften
des Königreichs Sachsen. Dresda, 1906. 172. lapon. Szerinte a kézirat olasz
munka a XIV. század első feléből. Az itt közölt képen a gyermekeket tartó
asszonyok jellegzetes csoportja elvész.
* Leírását és képét közli BRÜCK I. m. 176—207. lapon.
3
A Vatikáni Képes Legendárium (Cod. Vat. Lat. N . 8541) 51 szent éle
tét mutatja be képekben, és Szent Imre, Szent László és Szent Gellért életéből
vett jeleneteket is ábrázol, amelyeket NicOLÔ DI GIACOMO DA BOLOGNA egy
magyar követője festett. (Lásd GEREVICH T I B E R I O : L'arte antica ungherese,
Pubblicazioni deli Istituto per l'Europa Orientale. Roma, 10 lap. és P É T E R
ANDRÁS: A magyar művészet története Budapest, 1930. I. kötet 62 lap.)
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lovagharcosai élnek a bántornyai Szent László freskók csata
jeleneteiben. Miként a Képes Krónika lovasvitézeinek típusa a
plasztikában tökéletesítve, kemény ércbe Öntve, monumentálisan
elevenedik meg a XIV. századi magyar művészet legpompásabb
alkotásában, a KoLOZSVÁRi-testvérek Szent György-szobrában.
A XIV. századnak e világviszonylatban is egyedülálló lovas
szobor alkotásában a trecento miniaturák sárkányt ölő Szent
György vitéze, 1 a Képes Krónika eszményített lovagkirályainak
A miniaturák a bolognai miniaturafestészet termékeit követik, de művészi
elgondolásukban ettől idegenebbek. A bolognai miniaturafestészetben szokatlan
a pergamenlapokon a négy képnek mintegy a szárnyasoltárok modorában való
egymáshoz illesztett ábrázolása. De még sokkal ritkább ezeknek növényi orna
mentikával képzett külső, és belső elválasztó kerete. A keretek növényi orna
mentikáját a bolognai miniaturafestészet lapszéldíszítő elemeiből képezi a
miniátor, amelyek között azonban más motívumok, a Képes Krónika meste
rének jellegzetes díszítő elemei is visszhangra találnak. így egész meglepő
Szent Gellért legendájának ornamentikája (68b lap), ahol a miniátor a képek
külső keretét a Képes Krónika mesterének nehézkesebb, hosszú, elnyújtott sza
bályos csipkézetű levélmotívumából képezi és szinte hajszálnyi pontossággal
követi mintaképét annak a különböző színekkel való szakaszokra osztásával
és a levél közepén végighúzódó párhuzamos vonalkákkal festett erezettel. És
e lapnak a külső kerettől oly különböző belső keretének egyenlő, egymásba
kapcsolódó levélkékből képzett ornamentikája is a Képes Krónika 20b lap
jának miniatura keretével rokon. Miként a Vatikáni Képes Legendárium Szent
László életéből vett jeleneteinek szívalakú levélmotívumokból képzett keret
dísze is. (82b, 85b lap.) Különben a kódex 84b lapján ismét találkozunk a
hosszú, elnyújtott levél ábrázolásával, és a többi lapok díszítéseinek is egyes
részlet motívumai a Képes Krónika díszítő elemeivel mutatnak egyezéseket.
LUKCSICS P Á L írja, hogy a hiányos Vatikáni Képes Legendáriumból
„Delahaye francia tudós szerint Párizsban is van több miniature-rel ellátott
levél, mely eredetileg a vatikáni komplexumhoz tartozott" (Szent László isme
retlen legendája. Budapest, 1930. 5. lap). De erre vonatkozólag közelebbi ada
tot nem közöl. A kódex hiányos volta arra enged következtetni, hogy a ma
gyar szentek sorában Szent István király is méltóan volt képviselve. Szent
István alakjával így is három ízben, kétszer Szent Imre (78b és 79b lapon)
és egyszer Szent Gellért (68b lap) legendájában találkozunk, ahol is a miniá
tor a királyt dús ősz szakállal és hosszú hajjal ábrázolja. (A képeket közli
Lukcsics I. m.)
1

V. ö. a lombardiai miniaturák Szent György ábrázolásaival, a milánói
Bibi. Ambrosiana ms. P. 165 sup. jelzetű kódexében (Toesca I. m. 202 lap) a
párizsi Bibi. Nationale ms. lat. 757 jelzésű kódexében (Toesca I. m. 28 j lap)
a modenai Bibi. Estense ms. Lat. 842 jelzetű kódexében (Fava, Domenico
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alakja kel életre a szobornak a miniaturák festői elgondolásá
ban készített dús lombú törpe fákkal, párhuzamos vonalkákkal
jelzett füvekkel, levelekkel díszített és mély árnyékokkal min
tázott sziklás talaján.
A Képes Krónika mestere az olasz trecento miniaturafestészet jelentősebb iskoláinak (Nápoly, Bologna, Velence,
Lombardia) egyes stílusjegyeit eklektikusán magán viseli ugyan,
de a különféle iskolák stílusjegyein egyéniségének alakító ereje
fölényesen uralkodik. így lesz alkotása a Nagy Lajos korának
egyik legteljesebb és legkifejezőbb magyar művészeti megnyilat
kozása. Ezen keresztül közelebb jutunk a XIV. századi magyar
országi művészet megismeréséhez.

V.
Nagy Lajosnak — amint H Ó M A N BÁLINT írja — „eszmény
képeivé a Gesta Ungarorum harcias ,kegyes királya* a keresztes
had vezérévé választott magyar lovagkirály és a Sándor-legendá
ban már szinte elvont eszménnyé finomult világhódító makedón
király lettek. Az ő emléküknek volt szentelve s Lajos király
László- és Sándor-kultuszának tanujaként szól hozzánk könyv
tárának korunkra maradt két kódexe: Kálti Márkus Képes
Krónikája és az ál-arisztoteleszi Secretum Secretorum-nak
Oxfordban őrzött példánya." 1 A Képes Krónika miniátorának
művészetében korának és Nagy Lajos udvarának szellemi
sége jut kifejezésre. A kor teljesen meghatározta a maga
emberét és ez a meghatározottság annyira megkötötte, hogy
minden történelmi előzményt csak saját korának szemléletén
keresztül tud látni. így lesz a Képes Krónika kora eszményítő
szellemének méltó művészi megnyilatkozása. Szent László lovag
király és Nagy Sándor eszményképének kultusza rávetül az
előző korok eseményeire is.
Catalogo délia Mostra Permanente della R. Biblioteca Estense. Modena, 192J.
TÓ lap). Továbbá SIMONE MARTINI vatikáni Szent György kódexének ábrá
zolásaival. (Arch. Capitolare di San Pietro. D'Ancona I. m. X X X V I I tábla.)
1
H Ó M A N — S Z E K F Ü : M a g y a r t ö r t é n e t . III. kiadás, 1936. II. kötet.
N a g y Lajos öröksége, gyermekkora, eszményei. 154 lap.
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Koppány lefejezésénél;
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Szent István és Gizella királyné
az ó-budai Péter Pál templommal.
(21b lap.)
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Szent István Szár László fiaival.
(22b lap.)
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A Képes Krónika miniátora a magyar múlt történeti nagy
jainak sorában Szent István királyt is a keresztes hadjáratok
harcias vallásosságával átitatott lovagkirálynak festi. Amint a
krónikás írja: „az isteni irgalom segítségével Szent István vezér
dicsőséges győzedelmet nyere" és „Istentől a királyi felség koro
náját elnyerte". 1 A miniátor Szent István királyt, mint győztes
keresztes hadvezért, harcias vallásossággal telített lovagkirályt,
hitterjesztő bátor uralkodót, egyházalapító szentet, a pogányság
legyőzőjét s mintegy a magyar apostoli király eszményképét
örökíti meg az idősebb, elmélyülő bölcs szent királyként való
ábrázolások mellett; erős ellentétben a régebbi idők Szent Ist
ván ábrázolásaival. Az 1031-ből való koronázási palást
—, amelynek megkopott patinájú mintázata csak halvány kör
vonalakban sejteti s érzékelteti Szent István alakját — a kor
művészi szellemének megfelelő sematikus ábrázolásban, jobbjá
ban a jogarral, balkezében az országalmával ábrázolja. Már sok
kal kifejezőbb, de ugyancsak a középkor szentjeinek általános
ábrázolási modorában készült a zsegrai freskótöredék hosszú
őszhajú s szakállú jóságos szentje, avagy I I I . András berni
diptichonjának hasonló fölfogású félalakos Szent István-ábrázo
lása is.
A Képes Krónika mestere csillogó fantáziával, fölényes
tudással, könnyed elbeszélő készséggel meséli el Szent István
életének s uralkodásának egyes eseményeit a gyakran szinte
monumentálisan ható kis miniaturákban. 12 képben ábrázolja
Szent István királyt, s születésétől kezdve haláláig szemlélteti
életének kimagasló eseményeit.
Lapostornyú, terraszos, és boltíves mellékfolyosóval ellátott
palota díszes, gótikus termében születik meg Szent István
(19a lap). Aranyos díszítésű vörös függönyös háttér előtt, szé
les ágyban, félülő helyzetben látható Sarolta fejedelemasszony,
amint ölében a Kisdedábrázolásokra emlékeztető ruhátlan, gló
riás kis csecsemőt tartja. Ágya mellett Szent István protomártír
áll és aranykoronát nyújt át Saroltának. Sarolta mögött négy
előkelő hölgy figyeli a jelenetet, míg a terem melletti oldal1 A Képes Krónika idézeteit T O L D Y F. idézett művéből, SZABÓ KÁROLY

fordításában közöljük.
Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet.
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folyosón érdeklődő udvari előkelőségek várnak s tárgyalják az
eseményeket. (Szent István születésének ábrázolásánál olyan ese
ményt örökít meg a miniátor, amelyet a Képes Krónika nem
említ, és ami a Hartvik-féle legenda egy téves értelmezésére
vezethető vissza. A legenda szerint Szent István protomártír
István király születése előtt jelenik meg Saroltának, hogy fia
születését megjövendölje.)1 A következő képen (P-iniciálé, 19b
lap) már István fejedelmet ábrázolja a miniátor. Zöld márvány
padon, homloknézetben, kissé konvencionálisan ül Szent István,
jobbkezében országalma, baljában jogar. Ruhája vörös, palástja
aranybarna. Elmélyedő kifejezésű arcát barna szakáll kereteli.
Fejét a vezérek piros süvege borítja és a szentet glória nélkül
ábrázolja a miniátor.
Majd „Szent István király már jókor ifjúságában dicső
háborút viselt Kopány vitéz és hatalmas vezér ellen" és „mind
a két fél soká és erősen harczola, de az isteni irgalom segít
ségével Szent István vezér dicsőséges győzedelmet nyere" és
„Venczellin vezér Kopány vezért megölte" — meséli a króni
kás és ennek megfelelően Koppány megöletését ábrázoló miniaturán (19 b lap) a miniátor is fiatal harcos királyként ábrázolja
Szent Istvánt. Törpe fákkal s virágokkal díszített sziklás táj
ban, piros kantáros fehér, lépkedő lován jelenik meg lovasok
kíséretében. Férfias, energikus kifejezésű arca barna szakállal
övezett, hosszú haja barna, és karimás, laposabb tetejű sisakján nyi
tott arany korona látható, s fejét széles glória övezi. Kék vértje
fölött hermelinnel bélelt piros palástot visel. Komoly arccal
figyeli az előtte lejátszódó jelenetet, amint a bajor Vecelin le
fejezi a hátrakötöttkezű, térdeplő Koppány vezért.
£s ismét új alakban jelenik meg előttünk Szent István (Siniciálé, 20a lap). Kék háttér előtt, sziklás talajon áll, férfikora
teljében, jobb kezében a hármas zöld halmú apostoli kereszttel
díszített vörös zászló hosszú rúdját tartja, míg baljában apostoli
kereszttel ékesített vörös pajzsot. Karcsú alakján aranybarna
páncélinge fölött ruhája a magyar címer fehér-vörös vízszintes pó
lyáival csíkozott. Fiatalos arcát kis barna szakáll kereteli és széles
1

PÉTER ANDRÁS I. m. I. kötet 60

lap.
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aranyglóriával övezett barna hajú fejét arany korona díszíti.
A diadalmas hitterjesztő, harcos király alakjában, mintegy
a magyar apostoli király eszményképét dicsőíti a miniátor.
Gyula vezér elfogatását ábrázoló miniaturában (20b lap) fehér
lován, mellén az apostoli kereszttel, mint harcos, erélyes ural
kodó jelenik meg vitézei élén Szent István. Intő és parancsoló
mozdulattal mutat az elfogott Gyulára, akinek kezét, lábát egy
lovag összekötözi. Szent István haja és szakálla itt már ősz,
de alakja karcsú, nyúlánk, arca fiatalos. Aranykoronás fejét
széles glória övezi. Majd ismét zöld márványpadon ülve aranyszegélyezésú vörös ruhában látjuk a jogart és országalmát tartó
glóriás királyt, „miután Istentől királyi felség koronáját elnyerte"
(P-iniciálé, 20b lap). És ismét hős lovagkirályként látjuk
viszont Szent Istvánt, a Keánt legyőző harcában (21a lap).
Sziklás hegyi tájban középen fekszik az íjját tartó halott Keán
és a győztes Szent István jobbjában karddal Keán holttestén áll.
A háttérben az ütközet még javában folyik és Szent István el
mélyedő arckifejezéssel tekint le a halottra. Az előtérben Szent
István apostoli kereszttel díszített pajzsát és fehér paripájának
piros kantárát egy csatlósa fogja. Szent István szakálla és vál
lára omló haja ősz, aranykoronás fejét glória övezi. Majd a
következő képen (P-iniciálé, 21a lap) utolsó ízben van Szent
István harcias lovagkirályként ábrázolva, kezében jogarral és
országalmával.
Ettől kezdve a miniátor már az öreg, bölcs királyt, a har
cokban elfáradt egyházalapító szentet ábrázolja. Virágokkal és
törpefákkal díszített sziklás talajon hermelinnel bélelt kék
palástban, vörös ruhában egymással szemközt térdel Szent Ist
ván és Gizella királyné, s magasra emelt kezükben az ó-budai
Péter-Pál-egyház kis modelljét tartják (21b lap). Majd Szent
Imre herceg temetésének jeleneténél —, amelynek hátterében
Vászoly megvakítása látható — megtörten áll fia koporsója
mellett Gizella királyné kíséretében az öreg király, hermelinnel
bélelt kék palástban. Fájdalmát, jobb kezének arcához támasz
tott sajnálkozó mozdulatával igyekszik kifejezésre juttatni a
miniátor (22b lap). S végül a szent, ágyban fekvő, beteg,
öreg király, amint intő, de egyben jóságos mozdulatával mene
külésre bíztatja Szár László három fiát (P-iniciálé, 22b lap).
2*
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De koporsóbatételének jelenlétében (5-iniciálé, 23b lap) a
halott Szent István király karcsú testét lovagi ruhába öltözteti
a miniator. Lehunyt szemű arca ismét fiatalos. Kezében jogart
és országalmát tart. Szent István királyt megszépíti a halál;
ismét a lovagkirály eszményi képe csillan meg alakjában.
BERKOVITS ILONA,

