
A Széchényi Könyvtár legszebb illuminált 
olaszországi ősnyomtatványai 

S O L T É S Z Z O L T Á N N É 

A nyomtatott könyvek festett iniciálékkal, keretekkel való díszítése 
Olaszországban és Németországban terjedt el leginkább. Európa más terü
leteiről jóval kevesebb illuminált ősnyomtatvány maradt fenn. Angliában 
szinte szokássá sem vált, Hollandiában és Spanyolországban pedig a famet
szetes könyvdíszek korai alkalmazása miatt szorult háttérbe a nyomtatott 
könyvek illuminálása.1 

Németország és Itália XV. századi könyvtermésének is csak kis hányada 
kapott művészi értékű festett díszítést. A nagy példányszámban előállított 
nyomtatott könyvek többségét a rubrikátorok látták el egyszerű kék
vörös iniciálékkal, számos kötetben pedig napjainkig üresen maradt az 
iniciálék számára kihagyott hely. Művészi gonddal kivitelezett miniaturak 
és keretlécek rendszerint csak a mecénások, vagy bibliofil hajlamú előkelő
ségek példányaiba készültek. 

Az Országos Széchényi Könyvtár legtöbb illuminált ősnyomtatványát 
is csupán iniciálék, szerényebb keretlécek díszítik. A több mint 1700 
ősnyomtatvány-példányt magábanfoglaló gyűjteményben azonban jó né
hány gazdagon és Ízlésesen illuminált könyv is van. A legszebb kiállítású 
kötetek Olaszországban nyomtatott és kifestett ősnyomtatványok. 

Ritka becsű Olaszországban illuminált ősnyomtatvány Nicolaus de 
Ausmo Supplementum Summae Pisanellae című munkájának 1473-ban 
Wendelin von Speyer velencei nyomdász műhelyében nyomtatott és Mátyás 
király számára díszített példánya.2 A folio alakú, 342 levélből álló kötetet 1 
iniciálé és 1 lapszéldísz ékesíti. A nyomdász gazdagabb díszítést szánt 
kiadványának: minden fejezet elején több sorra terjedő üres helyet hagyott 
a befestendő iniciálék számára. A fejezetek élére tervezett iniciálék azonban 
nem készültek el. 

A szövegkezdő levél recto oldalán levő Q iniciálé (37 x 37 mm) arany 
alapra festett mályva színű betű; belsejében kék alapon kettős zöld levélke 
mályva színű nyolcszirmú virágot fog közre. Az iniciáléhoz gazdag aranyo
zású lapszéldísz csatlakozik, melyben a lila, zöld, kék színű húsos leveleket 
apró virágok, arany tallérok és csipkeszerű tollrajz- ornamentika veszi 
körül. 

A két szöveghasáb között babérlevelekből font s középen mályva színű 
levélkékkel élénkített pálcatag húzódik. A pálcatag a lap felső szélén húsos, 
tulipán alakba rendezett levelekből és tollrajzzal övezett arany tallérokból 
álló díszítésben végződik. Az alsó lapszélen ugyanezek a motívumok két 
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szimmetrikus elhelyezésű, csúcsára állított négyszögű mezőt zárnak közre. 
A baloldali bordó mezőben IV. Sixtus pápa címere van: kék címerpajzsban 
arannyal festett, ötgyökerű tölgyfa, melynek törzséből 2—2 makkokkal 
terhelt aranyág ágazik ki. A pajzson pápai arany tiara nyugszik, fehér sza
lagját 2—2 kereszt díszíti. A jobboldali kék mezőben levő Mátyás címer 
erősen sérült. A négyeit címerpajzs bal felső mezejét 8 ezüst és vörös pólya 
szeli át; a jobb felső mezőben égőpiros alapon a kettősfarkú cseh oroszlán 
ágaskodik. A harmadik és negyedik mező teljesen elmosódott. A múlt szá
zad végén azonban még pontosan kivehető volt a harmadik mezőben az 
arany gyűrűt tartó holló.3 

A díszítéseket — a címerek tanúsága szerint —IV. Sixtus pápa készít
tet te Mátyás király számára. Mátyás és a szentszék kapcsolata nem volt 
zavar mentes; IV. Sixtus azonban értékelte Mátyás uralkodói nagyságát. 
A kettőjük címerével díszített könyvajándékkal is bizonyára Mátyás iránti 
nagyrabecsülését kívánta dokumentálni. 

Az ősnyomtatvány festett iniciáléja és lapszéldísze a XV. század végi 
velencei kódexfestés modorában készült. A díszítések felépítése, ornamen
tikája, színhatása egyaránt velencei mesterre utal. A kivételes rendeltetésű 
kötetet tehát valószínűleg nem sokkal a mű megjelenése után — 1473—1474-
ben — velencei minátor illuminálta. 

Három Itáliából származó ősnyomtatvány díszítése a maniera huma
nistica néven ismeretes modorban készült. A díszítés alapeleme szalag, 
vagy indafonat, mely Itália különböző területein más formában jelentkezik. 
A legpompásabb változatnál arany alapon ívelődik a különböző színű 
szalagok fonadéka. Gyakoribb azonban az a díszítési mód, amelynél zöld, 
kék, vörös, sárga — olykor apró pontokkal teleszórt — alapon fehér szalag-
fonat húzódik. A maniera humanistica a XV. század második felében 
az olaszországi kódexfestés legkedveltebb formája volt; a stílus legszebb 
emlékei Firenzéből valók. A firenzei miniátorok szinte kifogyhatatlan lele
ményességgel aknázták ki e díszítés összes lehetőségeit: puttókat, madarakat, 
keretbe foglalt arcképeket festettek a fonatok közé. 

Az Országos Széchényi Könyvtár három ősnyomtatványát e stílus 
római, illetőleg velencei változata díszíti. Thomas de Aquino 1470-ben 
Rómában Konrád Sweynheym és Arnold Pannartz nyomdájában megjelent 
Catena aureajémak. Széchényi könyvtári példányát római miniátor illumi
nálta4 Ez az Apponyi Sándor Hungarica-gyűjteményéből származó, nagy gond
dal kiállított példány csonka; a Catena aureának. csupán a második részét 
foglalja magában. Külön említést érdemel a kötet elejére kötött három levél, 
mely a mű kiadója, Giovanni Andrea Bussi aleriai püspök ajánlását tar
talmazza.5 A magyar vonatkozásai miatt is érdekes ajánlás az ősnyomtatvány 
legtöbb példányából hiányzik. 

A kötet díszítése 1 festett címlapkeretből és 1 iniciáléval egybe
kötöt t lapszéldíszből áll. A címlapkeret az ajánlást követő szövegkezdő levél 
rectoját díszíti; a bal oldali léchez arannyal festett I iniciálé csatlakozik. 
A keretben sárga pontocskákkal teleszórt zöld, vörös, arany alapon fehér 
indadísz húzódik. A felső és baloldali lécekben az indák fonattá szövődnek, 
másutt stilizált levelekben végződő, szeszélyesen hurkolódó bonyolult 
díszítést képeznek. Az alsó keretléc közepén zöld babérkoszorú Bernardo 
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Thomas de Aquino: Catena aurea. Róma: Konrad Sweynheym és Arnold Pannartz, 1470. 
Címlap, az egykori tulajdonos, Bernardo Eroli bíboros címerével 



Eroli bíboros címerét zárja közre. A címer fehér tollrajzzal borított kék 
alapból emelkedik ki s vörös és ezüst mezőkre van osztva. A felső vörös 
mezőben 2, az alsó ezüst mezőben 1 hárslevél van; a címer felett vörösszínű 
bíboros kalap. A díszítés tehát a Narniból származó Bernardo Eroli bíboros 
számára készült, aki előbb Spoleto püspöke, majd 1458-tól a Santa Sabina 
nagy tudósként tisztelt bíborosa volt.6 A kötet [186a] levelén iniciáléval 
egybekapcsolt, hasonló kivitelű lapszéldísz húzódik. 

Thomas de Aquino Catena aureajánaik Bernardo Eroli bíboros számára 
díszített példányát nem sokkal a mű megjelenése után, az 1470-es évek 
elején római miniátor illuminálta. Az átlagosnál gondosabb kivitelű festett 
díszítés sok helyen megsérült, megfakult. 

Változatosabb felépítésű, üdébb színhatású címlapkeretek díszítik a 
Széchényi Könyvtár egyik feltűnően szép kiállítású velencei ősnyomtat
ványát. A folio alakú, vaskos kötet Livius Históriáé Romanae decades című 
munkájának olasz nyelvű kiadása mellett Leonardo Bruni La guerra punica 
című művét foglalja magában s 1478-ban Antonio Miscomini velencei 
nyomdásznál jelent meg.7 

Az ősnyomtatványban 3 iniciáléval egybekapcsolt keretdísz s 1 szeré
nyebb festett iniciálé van. A keretek felépítése azonos: fent és baloldalt 
keskenyebb, a lap alján szélesebb léc húzódik, melyet arany, kék, bordó és 
zöld színű alapon végighúzódó fehér indadísz tölt ki. Az alsó lécben a húsos 
levélkékkel borított indák csigavonalban hurkolódnak. A szövegkezdő 
lapon (a 2a) zárt keretet alkot a díszítés, a másik két keretdísz csak három 
oldalra terjed. Az első keretdísz (a 2a lap) alsó lécében zöld babérkoszorú 
van, melybe a tulajdonos címerét szánta a miniátor. Mindhárom kerethez 
indafonatra festett, arany iniciálé csatlakozik. 

Az ősnyomtatvány díszítése 1480 körül Velencében készült. A maniera 
humanistica észak-olaszországi jellegzetességei e keretdíszeken is megmu
tatkoznak. Az inda vastagabb, mint Firenzében, vagy Dél-Itáliában s külö
nösen erős törzsből indul ki; az elágazásoknál finoman savozott gyűrű 
veszi körül az indát. 

Hasonló stílusú fonatos iniciálék díszítik C. Plinius Secundus História 
naturalis című munkájának 1472. évi Nicolas Jensonnél megjelent velencei 
kiadását.8 A példány csonka: az első ív hiányzik s így éppen a szövegkezdet
nél szokásos s feltételezhetően i t t is meglévő gazdagabb díszítésről nem 
tájékozódhatunk. A kötetben 28 nagyméretű iniciálé maradt fenn. A má
sodik könyv elején levő iniciáléhoz két oldalra terjedő lapszéldísz csatlako
zik. A felső lapszéldísz a könyv körülvágásakor elpusztult. 

A kötetben a következő iniciálék maradtak meg: 
c la lap: M inic. (65 X 90 mm); d 6b lap: H inic. (64 x 75 mm); e 5a lap: 

T inic. (66 X 74 mm); g la lap: P inic. (68 x 70 mm); h 3a lap: M inic. (68 X 80 
mm); i 4a lap: A inic. (57 X 62 mm); k 4a lap: A inic. (70 X 74 mm); 1 3a lap: 
S inic. (70 X 70 mm); m 3b lap: R inic. (70 x 68 mm); n 6a lap: A inic. (67 X 80 
mm); o 2b lap: H inic. (72 X 75 mm); o 8b lap: E inic. (70 X 74 mm); p 4b lap: 
Oinic. (77 x 77 mm); p 10b lap:P inic. (71 X 75 mm); r 3b lap: N inic. (68x77 
mm); v lb lap: S inic. (75 X 75 mm); z la lap: C inic. (70 X 70 mm); z 9a lap: 
C inic. (70x78 mm); (6b lap: D inic. (70x80 mm); (5b lap: I inic. (72 X 72 
mm); R 3b lap: S inic. (77 x 76 mm); aa 8a lap: D inic. (72 x 76 mm); dd 
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lb lap: M inic. (68x74 mm); dd 9a lap: A inic. (70x72 mm); ff 3b lap: 
M inic. (70 x 74 mm); ; gg 4b lap: P inic. (72 x 75 mm); hh 5b lap: M inic. 
(76x76mm); i i 7b lap: L inic. (74x77 mm). 

Az iniciálékat 1472 körül velencei miniátor festette. Plinius História 
naturálisának ugyanez a kiadása a bécsi Nationalbibliothekban is megvan9 

s a bécsi példányt a budapesti kötet iniciáléival azonos jellegű iniciálék 
díszítik. A két példány iniciáléiban a színezés és a részletek kidolgozása is 
megegyezik. Mindkét példány iniciáléiben a betűtestet sárga, illetőleg fekete 
vonal határolja s az azonos színekkel festett alapon apró sárga pontocskák 
vannak elszórva. A meglehetősen vastag indák mindkét kötetben bonyolult 
spirálalakban hurkolódnak s az indákból húsos stilizált levélkék ágaznak 
ki. Az iniciálék szembetűnő megegyezése alapján bizonyosra vehető, hogy 
az 1472. évi Jenson-íéle Plinius-kia,dá,s budapesti és bécsi példányát ugyan
az a velencei miniátor díszítette. 

A XV. század végi velencei kódexfestés egészen más stílusú, szerény 
emlékei maradtak fenn a Könyvtár egyik rendkívül ritka ősnyomtatványá
ban, az 1484-ben a velencei Ratdolt nyomdában megjelent Breviárium Zag-
rabiense Széchényi Ferenc gyűjteményéből származó hártyapéldányában.10 

A nyolcadrétű, terjedelmes kis kötet csonka s ami még sajnálatosabb, leve
leit valószínűleg a mai aranyozott bordó maroquinkötés készítésekor körül
vágták. A keret- és lapszéldíszek a körülvágás következtében megsérültek: 
az A l a lap felső szélén végigfutó díszítést pl. teljes egészében levágták. 

A Breviariumba,n 1 festett keret, 3 lapszéldísz és 44 iniciálé maradt 
fenn. A Psalterium kezdetét (A la lap) nagyobb méretű iniciálé és festett 
keret díszíti. A keret szimmetrikus elhelyezésű, szívalakú zöld levélkékből, 
bordó-kék színű stilizált virágokból, tollrajzzal körülvett apró aranytallé
rokból áll. Az alsó léc közepén zöld babérkoszorú van, címer nélkül. Az arany 
alapra festett B iniciálét belülről vastag sárga vonal határolja; belsejében 
kék alapon sárga vonaldísz húzódik. Az iniciáléból bordó színű, tagolatlan 
húsos levelek ágaznak ki a lapszélre. 

A Széchényi Könyvtár Breviáriumának, három lapszéldísze (a la, t l a 
és aa l a lap) a Psalterium kezdeténél levő kerettel azonos modorban készült. 
Ugyanezeken a lapokon az előzőhöz hasonló stílusú, arany alapra festett, 
díszesebb iniciálé van. A Breviárium további 41 iniciáléja szerényebb kikép
zésű; hozzávetőleges méretük 22 x 22 mm. A Breviárium következő lapjait 
díszíti ilyen egyszerűbb — rendszerint fehér tollrajzzal borított kék, zöld, 
vagy bordó színű alapra festett arany-iniciálé: 

st la lap: S inic; A 10a lap: D inic; B 3a lap: D inic; B 12a lap: S inic; 
C 5b lap: E inic; C 10b lap: C inic; D 4a lap: D inic; D 5b lap: D inic ; 
D 10b lap: L inic; E la lap: C inic; E 3a lap: B inic; E 10b lap: P inic ; 
F 3a lap: H inic; F 6b lap: N inic; F 10b lap: S inic; F 12a lap: S inic ; 
G lb lap: V inic; G 3b lap: P inic; G 6b lap: P inic; G 7b lap: O inic; G 8a 
lap: Q inic; b 8b lap: A inic; c 6a lap: C inic; c 8b lap: S inic; k 7a lap: 
S inic; k 9b lap: P inic; m 6a lap: P inic; m 11b lap: D inic; n 5b lap: O 
inic ; n 8b lap: D inic; 2 la lap: S inic; 8 11b lap: S inic; 11 5b lap: E inic ; 
aa lb lap: E inic ; aa 4b lap: Q inic; aa 6b lap: H inic; aa 9b lap: S in ic ; 
aa 12a lap: S inic; bb 5b lap: V inic; cc 6a lap: E inic. (kifestett fametszet). 

A Breviárium A la lapján levő iniciálé és keretdísz közeli rokonságot 
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mutat a bécsi Nationalbibliothekben őrzött Breviárium patriarchate festett 
díszítésével. A bécsi Breviáriumot 1481-ben Franz Benner velencei nyom
dász adta ki s nem sokkal megjelenése után velencei miniátor díszítette.11 

Gazdagon illuminált példányt őriz a Könyvtár Hieronymus Episto-
lae]án&k 1476-ban Antonio Miscomini velencei nyomdásznál megjelent 
kiadásából is.12 Az ízlésesen díszített ősnyomtatvány az előzéklapon levő 
nyomtatott exlibris tanúsága szerint Vimercati Sozzi Pál gróf (1801—1883) 
tulajdona volt.13 Vimercati Sozzi Pál bergamói könyvtára és éremgyűjte
ménye szétszóródott. A gyűjtemény több kötete a neves könyvgyűjtő, 
genealógus és történész, Nagy Iván balassagyarmati könyvtárába, majd a 
balassagyarmati múzeumba s onnan az Országos Széchényi Könyvtárba 
került. 

A folio alakú kötetben két nagyméretű pompás iniciálé ós lapszéldísz 
van. A díszítések az 1470-es évek végén Velencében készültek. A lila tollrajz-
zal körülvett kék, illetőleg vörös kezdőbetűket a rubrikátor festette. 

A szövegkezdő lap (a la) nagyméretű (126x105 mm) P iniciáléja tö
mör arany alapra készült. A betűtest mályva színű, s égővörös, kék, 
zöld levelek ágaznak ki belőle. Az iniciálé belsejében a pusztában vezeklő Hie
ronymus térdelő alakja látható. Olaszországban a XIV. század második felé
től kezdve igen népszerűek a Hieronymus-ábrébzolások. Három ikonográfiái 
típus ismeretes, mely a kardinális, a szentírás-fordító, illetőleg a vezeklő 
Hieronymust mutatja be. Az utóbbi típus a XV—XVI. századi grafikai 
műveken terjedt el s vált széles körben kedveltté.14 Ősnyomtatványunk 
szövegkezdő iniciáléja is ezt a típust követi: Hieronymus fakereszt előtt 
térdel, testét mellén nyitott, sűrű redőkben aláomló köntös fedi, jobbjában 
kődarab, fejét arany glória övezi, háta mögött fekvő oroszlán, bíborosi kalapja 
egy karcsú fára van akasztva, mely a kereszttel szemben a kompozíció 
szimmetrikus felépítését, egyensúlyát biztosítja. A háttérben folyó s lankás 
hegyvonulat húzódik. A finom, arany vonalakkal mintázott lírai hangulatú 
tájképi környezetből plasztikusan, testi valóságban emelkedik ki Hieronymus 
alakja. Ugyanezt a típust követő s részleteiben is sok hasonlóságot mutató 
miniatura díszíti a Chantilly-i könyvtár Hieronymus Epistolae kéziratát 
(XIV. A. 13.), melyet ősnyomtatványunkkal közel egyidőben ugyancsak 
felső-olaszországi miniátor készített.15 

A három oldalra terjedő lapszéldíszben húsos levélkék, égővörös, lila, 
kék virágok és aranytallérok váltakoznak. Az elszórt motívumok között 
barna tollrajzos ornamentika húzódik meg. A szimmetrikus felépítésű felső 
és alsó lécet arany alapra festett kék és mályva színű babérlevelekből álló 
pálcatag köti össze. Az alsó léc közepén — két bőségszaru között — babér
koszorú van, befejezetlenül maradt címerpajzzsal. 

A kötet második díszített lapján (A 2a) azonos stílusú, két oldalra terjedő 
színpompás, üde keretléc húzódik. Az arany alapra festett, nagyméretű 
(78 x 82 mm) M iniciálé belsejében ultramarinkék alapon háromszögalakban 
fehér pontocskák ismétlődnek. A mályva színű betűtestet húsos kék-zöld 
levelek, égővörös eprek élénkítik. 

A lapszéldíszek a könyv körül vágásakor erősen megsérültek. A mai 
állapotból éppen csak következtetni lehet a lapszéldíszek eredeti szépsé
gére. 
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Hieronymua S.: Epistolae. Velence: Antonio Miscomini, 1476. a la lap 



Gazdagon díszített kötet Váradi Péter kalocsai érsek Esztergomi 
Missaleja, is. Váradi Péter korának egyik legműveltebb magyar főpapja, 
Vitéz János és Janus Pannoninus után a Mátyás-kori humanizmus legfonto
sabb alakja volt.16 Tanulmányait Vitéz János támogatásával Bolognában 
végezte. Hazatérése után tehetsége és Mátyás király rokonszenve gyors 
előmenetelt biztosított számára. 1481-ben, alig harminc éves korában 
kalocsai érsek lett, 1483-ban pedig Mátyás már bíborosi kinevezését sürgette 
a pápánál. Egy év múlva súlyos fordulat állott be életében: Mátyás fogságba 
vetette s csak a király halála után nyerte vissza szabadságát.17 

Váradi Péter sokat áldozott kulturális célokra: tehetséges magyar 
ifjakat külföldön iskoláztatott, több olasz és német humanista írót bőkezűen 
pártfogolt. Leveleskönyvének tanúsága szerint kapcsolatban állt a legkivá
lóbb külföldi és hazai humanistákkal s mestere volt a humanista levél
írásnak.18 

A hazájában és külföldi humanista körökben is nagyra becsült főpapnak 
kétségkívül értékes könyvtára lehetett. Beroaldo szerint könyvtárában a 
tudományok minden neme képviselve volt.19 A gyűjtemény egy része Váradi 
elődje, a bibliofil Handó György könyvtárával kerülhetett Bácsra; Kandó 
Györgynek ugyanis már pécsi prépost korában jelentős könyvgyűjteménye 
volt.20 Az ugyancsak bibliofil hajlamú Váradi Péter idejében a könyvtár 
jó néhány darabbal gazdagodhatott. 

Váradi Péter egykori könyvei közül mindössze három mű maradt 
fenn20a A Z egyik címerével díszített kötetet — Hieronymus Epistolae-jának 
1476—1479. évi római kiadását (Hain 8555) — Váradi valószínűleg kézhez 
sem kapta. A kétkötetes munkát — a címer felett levő bíborosi kalap tanú
sága szerint — Váradi bíborosi kinevezésére készíttette valamelyik olasz 
barátja, aki a terv meghiúsulása után az ősnyomtatványt nem küldte el.21 

Váradi másik könyvét a bolognai Egyetemi Könyvtár őrzi. Ez a kódex 
Gergely nissai püspök De vita Moysi című művét tartalmazza Georgius 
Trapezuntius latin fordításában és előszavával.22 A Váradi-könyvtá,r har
madik ismert darabja Magyarországon maradt fenn: ez az a hártyára 
nyomott Esztergomi Missale, amely Czeh János győri polgármester ajándéka
ként került a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárába. 

A Missale 1498-ban Johannes Paep budai könyvárus költségén jelent 
meg Johannes Emericus de Spira velencei nyomdász műhelyében.23 Velencé
ben a XV. század végén számos liturgikus könyv készült a magyar egyház 
számára. A speyeri származású Johannes Emericus is több missalet nyom
ta tot t Johannes Paep megrendelésére.24 ízléses és finom metszetekkel díszí
te t t missalei igen kedveltek voltak Magyarországon. 

Gondos kiállítású szerkönyv az 1498-ban megjelent Missale Strigoni-
ense is. Az igényes nyomdász a címlapot Johannes Paep fametszetes címeré
vel látta el, s a Missale lapjait számos fametszettel élénkítette. A jellegzetesen 
velencei stílusú kánonképen kívül több mint kétszáz különböző méretű 
iniciálét alkalmazott a kötetben. Számos iniciáléban a betűtest egy-egy 
újszövetségi jelenetet zár közre, mely a misekönyv szövegét szemlélteti. 
A legtöbb iniciáléban azonban nincs figurális ábrázolás: az alapot csupán 
renaissance ornamentika, puttó vagy állatalak díszíti. 

A Missalenak két hártyára nyomott és gazdagon illuminált példánya 
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maradt fenn: az egyik Perényi Ferenc váradi püspök részére készült25, a 
másik Váradi Péter tulajdona volt. Ez utóbbi több szempontból is rendkívül 
becses emlék. A kötet érdekes adatokat tar tot t fenn a magyar liturgia
történet számára. A Missale az esztergomi egyházmegye használatára ké
szült s így szövege több helyen eltért a kalocsai érseki megyében kialakult 
liturgikus szokásoktól. A Missaleban Váradi sajátkezűleg jelölte meg és 
egészítette ki azokat a szövegrészeket, ahol a kalocsai egyházmegye szer
tartásai az esztergomi gyakorlattól eltértek.26 Ugyancsak Váradi kézírásában 
maradt fenn a kötet végéhez kötött egyik hártyalapon a kalocsai kanonokok 
esküjének, valamint beiktatási okmányának szövege.27 Végül a könyvhöz 
kötött hártyaleveleken — több más bejegyzés mellett — három Mária-mise 
és egy Pál fordulásának ünnepére szóló mise van leírva.28 

Figyelemre méltóak a Missale festett díszítései is. A kötetben minden 
fametszet át van festve. Feltűnően átalakult a Kálvária-kép: a fametszet 
hátterében levő városkép s a Jézus vérét felfogó két lebegő angyal alakja 
teljesen eltűnt a kék átfestés alatt. A kereszt körül teraszosan emelkedő, 
sziklás talaj húzódik, melyből csupán néhány karcsú virág emelkedik ki. 
Megváltozott Mária és János arckifejezése is: a két mellékalak heves érzelmi 
kitörése az átfestés következtében bágyadt, fájdalmas tekintetté, megadó 
gesztussá alakult át. 

A fametszetes Kálvária-jelenet alá még egy kisebb (59 X 55 mm) képet, 
egy elég kezdetleges Vir dolorum-ábrázolást festett a miniátor. Ugyanilyen 
tárgyú, csak kissé részletesebben kidolgozott kép fedi el a kánon szöveg
kezdő T iniciáléját. Az eredeti fametszetes iniciálé miséző papot ábrázolt. 
Hasonlóképpen teljesen elfedi az átfestés az s 2b lap iniciáléjában a Visita-
tiot, a t l b lap iniciáléjában pedig a Jézus bemutatása-jelenetet. E néhány 
esettől eltekintve a figurális díszű iniciálékat rendszerint csak kiszínezte s 
arany kerettel vette körül az illuminátor. Az ornamentális díszítésű famet
szetes iniciálékat azonban következetesen átfestette: az ilyen iniciálékban 
többnyire tollrajzzal díszített sötétzöld, kék, vagy bordó alapra festett 
arany kezdőbetű fedi el az eredeti fametszetet. Néhány feltűnően eltérő 
stílusú, arany alapra festett élénk színű, naturalisztikus virágokkal és 
gyümölcsökkel díszített iniciálé is van a kötetben (i 2b, z lb , C 2a, C 5a, 
C 8a, D 7b lap). Az illuminátor a hiányzó iniciálékat is pótolta (i 2b, v 4b, 
v 5b, x lb , y 8a lap). 

A kötet legszebb díszítése az a la lap (Introitus kezdete) festett kerete 
és nagyméretű iniciáléja. A keret három lécében szimmetrikus 
felépítésű renaissance ornamentika húzódik, mely arany, zöld, világos és 
sötétebb kék indákból, közöttük elszórt lila, kék, mályva színű, részben 
naturalisztikus virágokból és tollrajzzal körülvett aranytallérokból áll. 
A jobboldali keretlécet alul Pál apostol mellképét magában foglaló babér
koszorú zárja le. A keret alsó lécében bordó alapon világoskék, illetőleg arany 
színnel festett finom rajzú akantuszlevelek ívelődnek. Középen két térdelő 
puttó Váradi Péter címerét tartja. A címer két mezőre oszlik: a felső kék 
mezőben két arany csillag, az alsó arany mezőben kék liliom van. A címer
pajzs felett arany érseki kereszt. A két szöveghasáb között szerény pálca
tag hózódik. 

Az iniciálé arany alapon lila, zöld, szürke stilizált levelekből s bőség-
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szaruhoz hasonló motívumból összeállított betűtest; belsejében az imád
kozó Dávid király alakja. A hosszú fehér fürtökkel, szakállal és koronával 
ábrázolt Dávid király arannyal árnyalt lila köpenyben térdel; mögötte — a 
Kálvária-kép hátteréhez hasonló — karcsú fákkal élénkített, sziklás táj 
húzódik. 

Hoffmann Edith megállapítása szerint a Missale díszítése Attavante 
degli Attavanti firenzei miniátor műveinek hatását tükrözi s valószínűleg 
már Magyarországon készült.29 A renaissance ornamentikájú keret s a toll-
rajzzal díszített sötétszínű iniciálék valóban Attavante műveinek követésé
ről tanúskodnak. A naturalisztikus virágokkal, gyümölcsökkel díszített 
élénk színű iniciálék azonban eltérnek Attavante stílusától és az északolasz 
kódexfestés korabeli emlékeivel mutatnak rokon vonásokat. Az ősnyomtat
vány díszítésében tehát a nagy firenzei művész és a felső-olaszországi minia-
turák hatása észlelhető. 

A különböző stílusok egymás mellett alkalmazása a budai miniátorok 
jellemző vonása.30 A budai műhely jellegzetes keverékstílusa a különböző 
iskolázottságú olasz miniátorok közreműködésének hatására alakult ki s az 
eltérő sajátosságok egybeolvasztása következtében lényegében valamennyi 
olasz iskola modorától elkülönült.31 Attavante Mátyás legkedveltebb mini-
átora volt, több mint harminc Corvina került ki műhelyéből. Stílusát tehát 
közvetlen forrásból jól ismerték Budán. A lombard művészet Magyarorszá
gon észlelhető hatása viszont természetes következménye volt Észak-
Olaszországhoz fűződő szoros kapcsolatainknak. A bolognai, ferrarai, páduai 
egyetemeket már Mátyás uralkodása előtt is számos magyar ifjú látogatta.32 

Elmélyültek Lombardiához fűződő kapcsolataink Hunyadi János idejében, 
aki az 1450-es évek elejétől kezdve Francesco Sforza milánói herceggel 
igyekezett szövetséget létrehozni a török ellen.33 Ferrarához Mátyás házas
sága előtt is több szál fűzte Magyarországot; Beatrix királynénak az Estek
kel való rokonsága révén azonban természetszerűleg sokoldalúbbá vált ez a. 
kapcsolat. 

A királyi család rokoni és diplomáciai összeköttetései, valamint az Itáliá
ban járt humanisták és magyar ifjak baráti kapcsolatai révén számos felső
olaszországi kódex jutott Magyarországra s Mátyás könyvtárába. A budai 
kódexkészítő műhely termékein már az 1480-as évek elején kimutatható a 
lombardiai miniaturafestészet s különösképpen Cristoforo de Predis művé
szetének hatása.34 A műhely legjellegzetesebben díszített kódexét, Kálmán
csehi Domonkos székesfehérvári prépost Breviárum&tf5 név szerint is ismert 
felső-olaszországi származású mester, Franciscus de Kästelte Iihallico de 
Mediolano illuminálta. Franciscus de Kästelte Iihallico nem volt elsőrangú 
művész, jelenléte mégis döntő hatást gyakorolt a budai műhely stílusára.36 

Művészetében lombard, milánói és főleg ferrarai elemek jelentkeznek s így 
valószínű, hogy Budára jövetele előtt hosszabb időt töltött Ferrarában.37 

Tovább erősödött az észak-olaszországi kódexfestéshez való igazodás, mikor 
az ugyancsak milánói származású művész Johannes Antonius Cattaneo de 
Mediolano madocsai apát is bekapcsolódott a műhely munkájába. Joannes 
Antonius Cattaneo 1482. július 18-án már madocsai apát volt. Ugyanez év feb
ruár 21-én kapott engedélyt arra, hogy a ferrarai Santa Maria degli Angeli 
kolostoron kívül élhessen,38 tehát ő is Ferrarából jött Magyarországra. 
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Joannes Antonius Cattaneo hosszú ideig dolgozott Budán: 77. Ulászló 
1495. évi számadáskönyvei ,,a királyi könyvek miniátorá"-ul őt említik s 
1498-ban újabb okirat szól Joannes Antonius madocsai apátról.39 

A lombard, milánói, ferrarai miniaturafestészet emlékeivel mutat szoros 
kapcsolatot egy harmadik neves budai miniátor, Felix Petancius Ragusanus 
stílusa is.40 Felix Petancius, a budai műhely vezetője, az 1470-es évektől 
kezdve állt Mátyás, majd a király halála után Beatrix királyné szolgálatá
ban. A legszebb budai kódexek közreműködésével, vagy legalább is az ő 
irányítása mellett készültek. A budai műhelyben dolgozó miniátorok tehát 
egyaránt meríthettek ösztönzést az importált firenzei kódexek díszítéséből 
s a műhely élén álló milánói—ferrarai iskolázottságú mesterek művészetéből. 

A Váradi Missale kettős hatást tükröző festett díszítése egyetlen olasz
országi miniátorműhelyben sem készülhetett. A kötet legjelentősebb díszét, 
a firenzei stílusú keretet aligha festették Velencében. Az viszont bizonyos, 
hogy a Velencében nyomtatott misekönyvet csak a díszítés elkészítéséért 
nem szállították le Firenzébe. Annál kézenfekvőbb az a lehetőség, hogy a 
budai könyvkereskedő megrendelésére nyomtatott és magyar főpap részére 
illuminált kötetet a budai műhelyben festették ki. A díszítés néhány motí
vuma, sajátossága is kifejezetten a budai műhelyre vall. Említettük, hogy 
a címlapkeret jobb alsó sarkában egy medaillon Pál apostol mellképét zárja 
magába. A keretdíszben több medaillon nincsen; nyilvánvaló tehát, hogy a 
miniátor csupán azért iktatta Pál apostol alakját a díszítésbe, mert Váradi 
Péter egyházmegyéjének Pál apostol volt a védőszentje. A díszítésnek ez 
a helyi vonatkozása a miniátor magyarországi tájékozottságát bizonyítja. 

A Missale legdíszesebb lapján (a la lap) levő iniciálé Felix Petancius 
Ragusanus iniciáléinak felépítésével mutat rokon vonásokat. A Missale 
miniátora az iniciálé betűtestét — a bécsi Ptolemaeus-kódex és a Filipecz 
Pontificale címlapját díszítő iniciálékhoz hasonlóan — szalagokkal, leve
lekkel borított bőségszarukból állította össze; a betűszáron felkúszó puttó
kat azonban már nem ábrázolta.41 A Váradi Missale iniciáléja nyilvánvalóan 
Felix Petancius Ragusanus iniciáléinak hatása alatt készült, de azoknak 
leegyszerűsített, szerényebb változata. Az iniciálé belsejében ábrázolt tájon 
s még inkább a Kálvária-kép teraszosan emelkedő, kavicsokkal teleszórt 
sziklás hátterén is Felix Petancius Ragusanus tájábrázolásának hatása 
észlelhető. A Kálvária-kép háttere a távolból felderengő tornyos-kupolás 
épületkomplexummal a párizsi Cassianus-kódex címlapjának táj képi hátterét 
követi. 

Mindez arra mutat, hogy Váradi Péter Missale]kt egy kevéssé önálló 
budai művész illuminálta. A kötet megjelenése és díszítése idejében, 1498— 
1500 között több egységesebb stílusú, művészibb díszítésű kódex került ki 
a budai miniátorműhelyből. Olyan magas színvonalon állt Mátyás halála 
után a magyarországi kódexfestés, hogy a magyar főpapok szinte kizárólag 
itthon illumináltatták könyveiket. Erről tanúskodik e Missale másik hár
tyára nyomott példánya, Percnyi Ferenc Missaleja, is, melyet ha később 
is, de Ugyancsak Magyarországon festettek ki.42 Érdekes megemlíteni, hogy 
a Perényi Missaleb&n a címlapkeretbe van beiktatva a Váradi Missaleb&n 
két ízben is megfestett Vir dolorum-ábrázolás.43 

Váradi Péter Missalejánél egy évvel később jelent meg Johannes 
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Emericus velencei nyomdásznál egy Missale Quinqueecclesiense,u melynek 
egy díszítetlen papír45 és egy gazdagon illuminált hártyapéldánya46 van a 
Széchényi Könyvtár állományában. A negyedrétű kötet kiálhtása Joannes 
Emericus előző évi Missale Strigoniense-kia,dá,sá,t követi: a tetszetős Pécsi 
Missalet is lapnagyságú Kálvária-kép és számos fametszetes iniciálé díszíti. 
Ez a Missale is Joannes Paep megrendelésére készült; címlapján — ennek 
megfelelően — Johannes Paep könyvárus jelvénye ismétlődik. 

A különleges rendeltetésű hártyapéldány szépségét két festett iniciálé 
és három keretdísz emeli. A díszítéseket készítő miniátor nyolc fametszetes 
iniciálét és a Kálvária-képet is kifestette. A kif estés nem vált a fametszetek 
előnyére: a Kálvária-képen pl. a vékonyan felrakott festékréteg alatt át tet
szik a fametszet rajza. 

A két festett iniciálé közül az l a lapon levő A iniciálé figurális díszítésű. 
Az arannyal keretezett, kék alapú iniciáléban arannyal árnyalt betűtest 
egy imádkozó, térdelő férfi alakját zárja magába. Testét bordó köpeny fedi, 
fejét glória övezi. Az Introitus kezdeténél levő iniciálé rendszerint Dávid 
királyt ábrázolja, a Pécsi Missale illuminátora azonban lényeges ikonográfiái 
jegyeket — korona, hárfa, díszes öltözet — hagyott el az iniciálé kifestésé-
nél. A kötet második festett iniciáléja (CVa lap, S iniciálé) szerényebb 
díszítésű: a bordó, illetőleg kék alapot arany filigrán ornamentika borítja. 

A Missale három keretdísze (la, CXIIb és CXIIIa lap) azonos 
modorban készült. Az elegáns, renaissance díszítés szimmetrikus elrendezésű 
zöld, kék és mályva színű akantuszlevelekből, naturalisztikus könnyed 
virágokból és sűrűn elszórt — tollrajzzal körülvett — aranytallérokból áll. 
A három alapszín ritmikus váltakozása harmonikus összhatású, tetsze
tős dekorációt eredményez. 

A Pécsi Missalen&k két másik díszített hártya-példánya is ismeretes. 
A Pécsi Püspöki Könyvtárban fennmaradt példányt 1937-ben Berkovits 
Ilona ismertette s vetette össze a Széchényi könyvtári példánnyal. Megálla
pítása szeint a "díszítések csaknem azonosak, eltérés csupán az egyes virág
motívumokban, továbbá a színek fölcserélődésében mutatkozik."47 

Lényegében ugyanez érvényes a pannonhalmi példány festett díszí
tésére is.48 Ebben a kötetben is az l a lapot két oldalra terjedő keret és a 
Széchényi könyvtári példány ugyanitt levő iniciáléjával azonos szellemben 
készült iniciálé díszíti. Dávid királyt i t t is korona és hárfa nélkül ábrázolta 
a minitátor s a lapszéldíszekben is a Széchényi könyvtári példány keret
léceinek felépítését követte. Teljesen megegyezik az alsó keretléc középső 
levélmotívuma. A kifestett Kálvária-kép (CXIIb lap) körül, valamint a 
CXIIIa lapon a Széchényi könyvtári példány ugyanitt levő kereteihez 
feltűnően hasonló ornamentális díszítés húzódik. Csak a színezésben és a 
motívumok elhelyezésében vannak eltérések. A pannonhalmi példány 
díszítése egy világos sárga szín gyakoribb alkalmazása következtében üdébb, 
derűsebb összhatást kelt. Feltűnően hasonlít a két példány CVa lapjának 
iniciáléja is. A pannonhalmi kötetben azonban minden iniciálé ki van 
színezve s az illuminátor a XLVa és a LXII Ib lapokon is pótolta az elma
radt iniciálékat. 

Kétségtelen, hogy a Pécsi Missale három hártyára nyomott példányá
nak díszítései azonos mestertől származnak. A keretlécek renaissance 
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ornamentikája s a CVa lap iniciáléja Varadi Péter Missaléjának díszítésére 
emlékeztet, mindkét Missale lapszéldíszei viszont közös forrásra, Attavante 
művészetére vezethetők vissza. A Pécsi Missale ornamentikájának csaknem 
valamennyi motívuma azonos, vagy hasonló elrendezésben fordul elő a 
Széchényi Könyvtár Damascenus-kódexének*9 lapszéldíszeiben, melyeket a 
neves firenzei miniátor festett. Attavante stílusára emlékeztet a CVa lap 
iniciáléja is. Nem valószínű, hogy velencei miniátor ily híven kövessen 
firenzei mintaképeket, a budai kódexkészítő műhelyben azonban általános 
szokás volt a díszítések utánzása. A budai miniátorok többnyire nem rend
szeres tanulással, hanem a különböző stílusban dolgozó művészek modorá
nak követésével fejlesztették képességeiket. Mátyás király maga is támogatta 
a műhelynek ezt a munkamódszerét, amennyiben megengedte, hogy miniá-
torai legszebb kódexeinek díszítését is lemásolják.50 

A Pécsi Missale festett kereteinek jellegzetes s Attavante munkáitól 
eltérő színei — mélykék, sötétzöld, mályva — több Corvinában ismétlőd
nek. A csaknem megegyező színekkel készült díszítések egy szerényebb 
tehetségű, firenzei modorban dolgozó budai címerfestőtől származnak. 
A mester munkássága a hetvenes évek végétől, vagy a nyolcvanas évek 
elejétől kezdve több mint harminc kódexben nyomon követhető.51 Néhány 
Olaszországban illuminált kötetbe csak Mátyás címerét festette be. Könnyen 
felismerhető címereiben a holló háromlevelű ágon áll, az oroszlán koronája 
feltűnően nagy. Gyakran firenzei jellegű virágdísszel vette körül a címert, 
több kódexben pedig lapszéldíszeket is festett. 1489-ben három zenggi család, 
köztük a De Castelliono et de Mediolano család nemesi levelét illuminálta. 

A Pécsi Missale három hártyapéldányának festett keretei számos meg
egyezést mutatnak a címerfestő lapszéldíszeivel. Nemcsak a színek hasonlóak, 
hanem az alkalmazott virágmotívumok formája, kidolgozása is rokon. 
A sötétszínű leveleket, virágokat jellegzetesen felrakott vékony fehér vona
lak árnyalják, az apró arany tallérokat pedig többnyire sötét körvonal 
határolja. A levéldísz némileg eltér: a címer- és lapszéldíszekben rendszerint 
csak néhány kezdetlegesebb akantuszlevél van apró, erőteljesen tagolt 
levélkék között. 

Ismeretes azonban az illuminátornak egy önálló címlapdísze is, mely 
ugyanazokat a nemes renaissance formákat mutatja, mint a Pécsi Missale 
ornamentikája. A mesternek ez a kétségkívül legérdekesebb munkája a 
modenai könyvtár Leon Battista Alberti De re aedificatoria című kódexét 
díszíti.52 A keret három lécében a Pécsi Missale hártyapéldányaiban alkal
mazott elegáns levél- és virágdísz ívelődik. A baloldali lapszélen ritmikusan 
egymás fölött ismétlődnek ezek a motívimok, az alsó és jobboldali keretléc
ben címerek köré fonódnak. Ezen a címlapdíszen a korábban kedvelt, apró 
tagolt levélformát szinte teljesen kiszorította a jellegzetes firenzei renaissance 
ornamentika. 

A munkásságát szerény címerfestőként kezdő budai illuminátor tehát 
fokozatosan alakította, fejlesztette stílusát s a címerek kifestésé mellett 
egyre önállóbb, nagyobb igényű munkákra is vállalkozott. A modenai kódex 
és a Pécsi Missale keretdíszei között mutatkozó megegyezések alapján bizo
nyosra vehető, hogy a Pécsi Missale három hártyapéldányát is ez a budai 
mester illuminálta. A Pécsi Missale 1499-ben jelent meg, a példányok 
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díszítése nem sokkal a kinyomtatás után készülhetett. Ily módon a firenzei 
modorban dolgozó illuminátor kimutathatóan hosszú ideig, legalább 20 évig 
állt a budai műhely szolgálatában. A modenai kódex és a Pécsi Missale 
hártyapéldányainak keretdíszei érettebb, szebb munkák, mint a mester 
korai lapszéldíszei s jól szemléltetik művészi fejlődését. 

Az ismertetett 8 ősnyomtatvány a Széchényi Könyvtár több mint 
600 példányból álló olaszországi ősnyomtatvány-állományának legszebb 
darabja. A két számadat csupán azért érdemel figyelmet, mert konkrét 
példával szemlélteti, hogy a XV. századi nyomtatott könyvekben viszonylag 
mily ritka a színvonalasabb festett díszítés. A nyolc ősnyomtatvány közül 
hatot Olaszországban, a kinyomtatás helyén illumináltak. A két magyar
országi missale hártyapéldányait már hazánkban, a budai műhelyben fes
tették ki. Mindkét Missale Johannes Paep budai könyvárus költségén jelent 
meg s valószínű, hogy a Pécsi Missale hártyapéldányainak díszítését is a 
kiadó, Johannes Paep készíttette. Erre vall az a körülmény is, hogy egyik 
példányban sincs címer, márpedig az illuminátorok rendszerint a megren
delő címerét is beillesztették a címlapkeretekbe. 

Ezek a Budán illuminált ősnyomtatványok a budai kódexkészítő 
műhely szerényebb termékei, de mint a magyarországi miniaturafestészet 
emlékei fontosak számunkra. A XV. század utolsó éveiből, 77. Ulászló 
idejéből származnak, amikor a budai műhely a megkezdett kéziratok befe
jezése mellett leginkább külső megrendelésre, főpapok s bibliofil hajlamú 
előkelőségek számára dolgozott. A magyarországi magánkönyvtárak nagy
mértékű pusztulása következtében a budai műhely számos termékének 
nyoma veszett; különösen kevés emlék maradt II. Ulászló idejéből. Ezért je
lentősek a szerényebben díszített, vagy kevésbé qualitásos budai munkák 
is, mert a magyarországi kódexfestés fejlődésének s a budai miniátorműhely 
működésének rekonstruálását segítik elő. 

A Budán illuminált ősnyomtatványok azonban más szempontból is 
becses kultúrtörténeti dokumentumok: új oldalról mutatják be Johannes 
Paep tevékenységét s a budai műhely szerepét is. Abból a tényből, hogy 
Johannes Paep a megrendelésére nyomtatott, tetszetős kiállítású missalek 
egyes példányait saját költségén még ki is festette, nyilvánvalóan kitűnik, 
milyen magas művészi igényeket kellett a budai könyvárusnak kielégíteni. 
Másrészt Johannes Paep és a budai kódexmásoló műhely eddig nem ismert 
kapcsolata a budai műhely széleskörű munkásságáról tanúskodik. Valóban 
országos jellegű intézmény ez a műhely, mely nemcsak az udvar számára 
dolgozott, hanem eladásra szánt nyomtatványok díszítésével is foglalkozott. 
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Die schönsten illuminierten italienischen Inkunabeln 
der Nationalbibliothek Széchényi in Budapest 

S O L T É S Z Z O L T A K N É 

Die Wiegendruck-Sammlung der Nationalbibliothek Széchényi enthält mehr als 1700 
Exemplare von Inkunabeln. Der überwiegende Teil dieser Wiegendrucke ist bescheiden 
illuminiert; reicher verzierte Miniaturen und Randleisten finden wir nur in den Exempla
ren die für Mäzene und Bücherfreunde vornehmer Abstammung angefertigt wurden. Die 
schönsten Bände der Sammlung wurden in Italien gedruckt und grösstenteils am Erschei
nungsort illuminiert. 

Von aussergewöhnlichem Wert ist das aus der Bibliothek des Königs Matthias Cor-
vinus stammende Exemplar des Werkes Supplementum Summae Pisanellae von Nicolaus 
de Ausmo (Venedig: Wendelin von Speyer, 1473). Die Wappen auf dem ersten Blat t bezeugen, 
dass König Matthias diesen Band von Papst Sixtus IV. als Geschenk erhalten hat . Die 
reich vergoldete Initiale und Randleiste des Wiegendruckes wurde Mitte der 1470-er Jahre 
in Venedig ausgeführt. 

Die Verzierung von drei Bänden wurde in der als „maniera humanistica''' bekannten 
Art ausgeführt: in den Randleisten und in den Initialen windet sich auf mehrfarbigem 
Grund eine weisse Spiralranke. Das Werk Catena aurea von Thomas de Aquino (Rom: Kon
rad Sweyriheym und Arnold Pannartz, 1470) wurde von einem römischen Buchmaler, die 
História Romanae decades des Livius (Venedig: Antonio Miscomini, 1478) von einem vene
zianischen Miniator illuminiert. Die gemalten Initialen im Werke História naturalis des 
Plinius (Venedig: Nicolas Jenson, 1472) erinnern auffallend an die Initialen des in der 
Österreichischen Nationalbibliothek zu Wien aufbewahrten Exemplars; es ist anzunehmen, 
dass das Budapester und Wiener Exemplar von der Hand desselben Buchmalers geschmückt 
worden ist. 

In einem anderen Stil sind die farbenprächtigen Initialen und Randleisten von dem, 
einer venezianischen Werkstätte angehörenden Miniator jenes Hieronymus-Bemdes (Epi-
stolae, Venedig: Antonio Miscomini, 1476) ausgeführt, der aus der Bibliothek des Grafen 
Paolo Vimercati Sozzi, Bergamo nach Ungarn gelangt ist. 

Die Verzierung von zwei Missalen wurde in Ungarn, in der durch König Matthias 
Corvinus in Ofen errichteten Buchmaler-Werkstätte ausgeführt. An der Zierleiste des einen: 
im Messbuch des Erzbischofs von Kalocsa Péter Váradi (Missale Strigoniense, Venedig, 
Johannes Emericus de Spira, 1498) ist die Einwirkung des florentinischen Buchmalers 
Attavante degli Attavanti klar erkennbar. Einige Initialen hingegen zeigen mit denen des 
Felix Petancius Ragusanus, des Leiters der Ofner Werkstätte, grosse Ähnlichkeit. Die ge
meinsame Einwirkung von Attavante und Felix Petancius beweist, dass diese Verzierungen 
von der, im eigenartigen eklektischen Stil arbeitenden Ofner Werkstätte ausgeführt wurden. 

In dieser Werkstätte wurden auch die 1499 in Venedig erschienenen, auf Pergament 
gedruckten Exemplare des Missale Quinqueecclesiense (Johannes Emericus de Spira) ver
ziert. Die in der Nationalbibliothek Széchényi, in Pannonhalma und in Pécs befindlichen 
Exemplare sind mit Initialen identischen Charakters und mit äusserst ähnlicher florenti-
nischer Ornamentik geschmückt. Die drei Bände wurden von demselben Meister, dem 
Wappenmaler des Königs Matthias illuminiert, der an der Verzierung von mehr als 30 
Corvin-Bänden teilgenommen hat. In der Randleiste seines schönsten Werkes, des Ko
dexes der Bibliothek in Modena „De re aedificatoria" von Leon Battista Alberti ist dieselbe 
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florentinische Renaissance-Ornamentik aufzufinden, wie in den illuminierten Exemplaren 
des Missale Quinqueecclesiense. 

Beide Missale wurden auf Kosten des Ofner Buchhändlers Johannes Paep heraus
gegeben. Es ist anzunehmen, dass Paep auch die Verzierungen der auf Pergament gedruck
ten Exemplare der Missale anfertigen Hess. Das Messbuch von Péter Váradi und die illu
minierten drei Exemplare des Missale Quinqueecclesiense sind demzufolge wichtige Beweise 
der bisher unbekannten Beziehungen der Ofner Buchmaler-Werkstätte zum Ofner Buch
händler Johannes Paep und gewähren somit einen Einblick in die weitreichende Tätigkeit 
der genannten Werkstätte. 




