
A NEMZETI MÚZEUM SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁRÁNAK 

MAGYARORSZÁGON ILLUMINÁLT KÉZIRATAI. 

(Tizennyolc hasonmással.) 

IPOLYI Arnold, a magyar művészettörténeti kutatás nagyérdemű 
úttörője, egyik munkájában1 ezeket a szép és igaz szavakat mondja : 
«A művészeti ízléseknek változó időszakai, amint hozzánk érnek, úgy 
nálunk történetünk nagy válkorszakaival találkoznak. Jele kétségte
lenül annak, hogy a nemzeti művészet, mint mindenütt, úgy nálunk 
is lépést tart a történeti nagy eseményekkel, melyek befolyása közt 
látjuk egy vagy más iránya keletkezését és felvirágzását, hanyatlását 
és kimúlását. Mutatja, hogy nemzeti életünk általában nem lehetett 
a magasabb müérzet és mügyakorlat híjával, ha annak változataival 
a művészet menetének váltakozása is folytonos érintkezésben volt. 
A nagy nemzeti katasztrófák, országos változatok jelölik és esz
közlik tehát nálunk is, — mint mindenütt és mindenkor — az újabb 
művészi irányok keletkeztet és fejlődését, mások változását és el
hagyását». 

Valóban, a nagy politikai események mindenkor mély nyomokat 
hagytak a magyarországi művészet fejlődésében. Természetes követ
kezményükül mindig egy-egy új áramlat vonult végig az országon. 
S ha a következőkben a leghajlékonyabb művészeti ág, a miniatura 
fejlődését épen azon szempontok szerint csoportosítva tárgyal
juk, hogy magasabb okokból mely időkben mely népek művé
szete hatott rá legerősebben, ezzel bizonnyal nem azt akarjuk 
mondani, hogy művészetünk egyéniség nélkül vetette magát hol 
egyik, hol másik nép művészetének karjai közé, hanem csak azt 
kívánjuk kutatni, hogy a Magyarországon mindenkor elevenen élő 
művészet gyökerei hova nyúlnak és honnan merítik újabb tápláló 

1 IPOLYI A. A középkori szobrászat Magyarországon. Pesten. 1863. 7. 1. 
Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. I 
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erejüket. A magyar munkák érdeméből — melyeket dekoratív ere
jükről, színeiknek gazdagságáról s előadásuknak bizonyos józan 
mérsékletéről lehet megismerni •— nem von le semmit az, ha forrá
saikat higgadtan próbáljuk kifürkészni. Mert épen úgy, mint az egyes 
müvek létrejötténél, egész művészeti fajokénál is számtalan erő hat 
közre, hogy új és eleven gyümölcsöt teremjen. 

A magyar könyvdíszítés kezdetét, mai tudomásunk szerint, a 
Nemzeti Múzeum PRAY-kódexe jelöli (M. ny. i.) s így e kézirat, mely 
a benne foglalt Halotti Beszéd miatt egyik legfontosabb nemzeti em
lékünk még művészeti szempontból is figyelmet érdemel. Dísze négy 
tollrajz, melyek a trónoló Krisztust a szenvedés eszközeit nyújtó an-
gyallaljKrisztus keresztről való levételét, sírbatételét és a három Máriát 
a sírnál ábrázolják (1. hasonmást). A kódex a XIII. század elején ké
szült. ZALÁN Menyhért legújabb alapos dolgozata kiderítette, hogy a 
kézirat forrásai mind nyugatra mennek vissza és hogy megírásához 
nagyszámban használtak fel bencés müveket, ami bencés környe
zetre vall.1 A rajzok e megállapításokat művészi szempontból minden
képen megerősítik. Rajtuk a XII. század közepének és végének 
Regensburg hatása alatt kifejlődött, rendkívül magas színvonalon 
álló salzburgi miniaturái éreztetik kétségtelen befolyásukat. Ez a 
kapcsolat semmiképen sem meglepő, ha meggondoljuk, hogy a rajzok 
keletkezése idejében kb. 1250-ig a veszprémi egyházmegyéhez tar
tozó csatári monostor kincse volt a salzburgi XII. századi miniatűr-
festés egyik legfőbb remeke, az admonti GuTHKELED-Biblia, vagy ahogy 
a németnyelvű irodalom nevezi, GEBHARD-Biblia.2 Feltehető, hogy ez a 

1 A kézirat óriási irodalmából csak néhány dolgozatra utalok, melyekben 
a többi irodalom bőven fellelhető : FEJÉRPATAKY L. Vallásos irodalom az 
Árpádok alatt. Figyelő. 1877. III. gj. — BÉKÉSI. A Halotti Beszéd kora és 
hazája. Figyelő. 1877. 326- h — Dr. SEBESTYÉN Gy. A Pray-kódex kora. M. 
Könyvszemle. 1898. 46—51.1. — RÉTHEI PRIKKEL M. A Pray-kódex. A pannon
halmi szent Benedek-rend történetében. Bpest. 1903. — KARÁCSONYI J. Hol 
írták a Halotti Beszédet? M. Nyelv. 1925. 221—232. 1. — ZALÁN M. A Pray-
kódex forrásaihoz. M. Könyvszemle. 1926. 2 4 6 - 2 7 8 . 1.— ZALÁN M. A Pray-
kódex benedictiói. M. Könyvszemle. 1927. 44—66. 11. 

2 FEJÉRPATAKY L. A Guthkeled-Biblia. M. Könyszemle. 1892—1893. 
512. 1. — P. BUBERL. Die illuminierten Handschriften in Steiermark. Leipzig. 
1911. 17—33. 1. A darab nagy magyar irodalma mellett eléggé meglepő, hogy 
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darab nem magában jött át Magyarországba, hisz tudjuk, mily erős 
volt az összeköttetés a XII. században Regensburg, Salzburg, az 
admonti bencés kolostor és — Magyarország között.1 A XII. század 
közepén a salzburgi miniaturákban a Délolaszországból felszármazott 
kéziratok bizánci stílusának — Regensburgon át is közvetített — 
hatása érződik s egyéb okokon kívül talán a salzburgi daraboktól 
való függés magyarázza azt a nem erős, de mégis észrevehető 
bizánci elemet2 is, melyet a PRAY-kódex rajzai mutatnak. E képek a 
nyugati munkákhoz mérve néhány évtizeddel elmaradott álláspontot 
képviselnek s ez is arra vall, hogy régibb kiváló munkákra való 
támaszkodással készültek. Noha nem valami elsőrangú művész 
készítette őket, mégis egyéni ízük is érdekessé teszi őket, nem
különben a felfogásukba vegyülő realisztikus elem. 

* * * 
A XIV. század az olasz összeköttetések jegyében áll. Ennek 

megfelelően hazánk ez időben művészeti szempontból is Olasz
ország hatása alá kerül. Tudjuk, hogy a XIV. század eleje óta szám
talan magyar ifjú tanul a bolognai és padovai egyetemen, sőt e 
században hét magyar rektora is volt a bolognai egyetemnek.3 

Ezenkívül az egész századon végig a nápolyi ANJOUK uralkodnak 
a magyar trónon s végül a művészetileg Olaszországhoz tartozó 
dalmát tengerpart is Magyarországhoz tartozott. E fejedelmi, tudo
mányos és politikai hármas kötelék természetszerűleg vonta maga 
után olasz müvek importját s az olasz művészet iránytadó hatását 
és döntő jelentőségre jutását. 

Az olasz művészet hatása alatt kifejlődött magyar miniatür-

BUBERL úgy állítja be, mintha a magyar vonatkozásokat ő állapította volna 
meg s ez állítását a német irodalom is átveszi. 

1 G. SWARZENSKI (Die Salzburger Malerei. Leipzig. 1913. 72—79. 1.) 
a GuTHKELED-Bibliának egyéb salzburgi munkákkal való szoros kapcsolatát 
bőséges analógiákkal végérvényesen bebizonyította. 

2 DIVALD K. Magyarország középkori képzőművészete. (A BEÖTHY-féle 
művészetek történetében.) Budapest 1907. 582. 1. — DIVALD K. Magyar 
művészettörténet. Budapest. 1927. 83. 1. 

3 PÓR A. Adatok a bolognai és padovai jogi egyetemen a XIV. szá
zadban tanult magyarokról. Századok. 1897. 769—795. 11. 

1 * 
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festészet legfontosabb emlékei külföldi gyűjtemények kincsei közé 
tartoznak. Ezek teljes mértékben megmutatják, mily magas fokon 
állott a miniatürfestés ez időben nálunk. Messzire vezetne, ha két 
legpompásabb hajtásának, a Bécsi Képes Krónikának1 és a vatikáni 
könyvtár bolognai hatás alatt készült képes Legendáriumának2 tár
gyalására itt kiterjeszkednénk. Itt csak azt jegyzem meg, hogy a 
nápolyi hatás alatt keletkezett, nagyszerű realisztikummal festett 
Képes Krónika már csak azért sem lehet nápolyi, mert ornamen
tikájában oly speciális elemek térnek mindig űjra vissza, melyek 
semmiféle nápolyi munkában sem fordulnak elő, mert azoktól tel
jesen idegenek. E két kéziraton kívül pompás darabnak kellett lennie 
annak a Miss álénak is, melyet NAGY LAJOS király 1367-ben egyéb 
felszerelési tárgyak mellett — melyek a XIV. százzal magyar ötvös
művészet remekei — adományozott az aacheni magyar kápolnának.3 

Ezeken kívül külföldi gyűjteményben már csak egy jelentékte
len darabot sorolhatunk fel.4 Ez egy Capitularis liber a bécsi National-
bibliothekban (Cod. lat. 1781.J,5 melynek kalendáriumában és a 
végén olvasható sequentiák között a magyar szentek rendes helyükön 
szerepelnek. Művészi díszítése néhány egészen általános jellegű, 

1 A krónika szerzőjéről JAKUBOVICH E. bebizonyította, hogy az Kálti. 
SZOMAJON fia Mihály fia, Márkus prépost volt, kiről az 1358. évvel megszűnnek 
adataink. Adalékok legrégibb nyelvemlékes okleveleink és krónikáink íróinak 
személyéhez. Budapest. 1924. 15 —19. 1. 

2 KARL L. Magyarország a spanyol nemzeti és francia klasszikus drá
mában. Bpest. 1916. 57—62. 1. függelék. — L. KARL. Notice sur un légendier 
historique conservé à Rome. Revue archéologique. 1925. 293 — 322. KARL 
bolognai munkának tartja. 

3 FEJÉR Cod. dipl. T. IX. V. ÍV. N. XXXVI. — KÁROLY L. AZ 
aacheni magyar kápolna ötvösművei. Archaeologiai Értesítő. 1892. 194. 1. 

4 MÁRIA királyné Psalteriuma a st. floriani Stiftsbibliothekban nem sorol
ható a NAGY LAjos-kori magyar munkákhoz, mert semmi rokonságot sem 
mutat azokkal, ellenben igen közeli vonatkozásban áll e kor lengyel munkáihoz. 
Eléggé áruló egyébként már az a körülmény is, hogy a 3 nyelvű zsoltáros
könyv a latin és német mellett nem a magyart, hanem a lengyel nyelvet 
tünteti föl. Minden valószínűség szerinti lengyel munkának tartja KOPERA is : 
Dzieje malarstwa w Polsce. Krakkó. 1925. 44—46. 1. 

5 KNAUZ N. Kortan, Bpest. 1876. 11. sz. a XIV. sz. első feléből való
nak tartja. 
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kalligrafikus, ú. n. fléuronnée iniciáléján kívül, egyetlen csinos, tiszta 
olasz stílü'színes iniciáléból és a hozzátartozó szerény lapszéldíszből 
áll. A rendkívül szépen írott kódex kis miniált iniciáléja (F. 35. v.) 
a bolognai művészet hatására mutat. Keletkezése az 1375. évre 
tehető, ezen év dec. i.-re van bejegyezve TAMÁS esztergomi érsek 
halála, úgy hiszem a kódex-másoló kezétől. Minden egyéb bejegyzés 
is az esztergomi érsekek és kanonokok elhunytáról értesít s ígyakézirat 
keletkezési helye is Esztergom lehet. A bolognai jelleget magyarázza, 
hogy — amint már említettem — ez időben több, épen esztergomi 
kanonok és prépost volt a bolognai egyetem rektora.1 

Az olasz kapcsolatok e fontos korszakából igen kevés emléket 
őriz a Nemzeti Múzeum. Az első (Cod. lat. 334.) művészetileg 
jelentéktelen, nyelvészeti szempontból azonban annál súlyosabb 
darab : egy XIV. századi Missale.2 Erről a Missaléról MELICH János 
beható tanulmánya óta tudjuk, hogy eredeti latin szövegéhez külön 
füzet van kötve óhorvát nyelven, mely a legrégibb latinbetüs horvát 
emléket őrizte meg számunkra.3 A kézirat elején levő naptár a 
magyar szenteket megszokott helyükön sorolja fel; 191. lapján pedig 
NAGY LAjosért mondandó misét tartalmaz, ami világosan vall arra, 
hogy a latin résznek 1382 előtt kellett keletkeznie. MELICH meg
állapítása szerint a latin résznek Velencében vagy más olasz város
ban kellett készülnie s szerinte a kézirat csak a XVI. század végén 
került Zárába, hol a Zárában különösen tisztelt szent CHRYSOGONUS 

és szent SIMON ünnepeit utólag iktatták be a naptárba és hozzá
kötötték az összefüggő horvátnyelvü részt. A latin szöveg közé írt 

1 Érzékeny veszteségünk, hogy két kézirat, a TEMLINUS Tamás esztergomi 
diáktól, Bernát diákkal együtt 1394-ben másolt Biblia és ugyancsak tőle másol t 

OCCAM János-féle Directorium iuris az elején részben meg van csonkítva, rész
ben az utóbbinak ép címlapja ki van tépve. A szakítás nyomán néhány meg
maradt aranylevél sejteti, hogy a kéziratnak díszes címlapja volt. (Wien. Nat. 
Bibi. 2146. és 1215.) Ha ezek a lapok megvolnának, határozottabb képünk 
volna a XIV. századi esztergomi miniatürfestészetről, inint így. Ismerteti : 

GÁBOR Gy. Adatok a középkori magyar könyvírás történetéhez. M. Könyv
szemle. 1910. 6—24 1. 

2 Tört. és ir. tört. kiáll. 1902. 18. sz. 
3 Dr. MELICH J. Misekönyv a XIV. századból. M. Könyvszemle. 1903. 

36—64. 1. — Lásd u. i. a darab horvát irodalmát. 
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horvát glosszák nyelve és helyesírása is a XIV. század végére és 
Dalmáciára vall. 

A latin rész két kis miniatűrrel van díszítve, a kánonkezdő T 
iniciáléban (60. v. 1.) a koporsójában álló Krisztus, és a 67. v. lapon 
a feltámadott Krisztus ábrázolásával. E képek után ítélve, mégis 
inkább azt kell hinnünk, hogy a Missale latin része nem velencei 
eredetű, hanem szintén dalmát. Természetesen nem zárai, mert hisz 
MELICH érvei teljesen meggyőzőek, de valamely más dalmáciai, 
valószínűleg bencés kolostorból eredő, mert szent BENEDEK ünnepe 
külön ki van emelve a naptárban. Hisz Dalmácia felsőolasz hatás 
alatt állott a XIV. és XV. században és ez a két kis kép felsőolasz 
hatást mutató, specialiter dalmát jellegű munka. A naptárból egyéb
ként is szemmellátható, hogy magyarországi egyház számára készült 
s alig feltételezhető, hogy a fejlett művészettel bíró dalmát vidékek 
ily egyszerű kézirat elkészítését Velencében rendelték volna meg. 

A XIV. század végéről vagy a XV. század legelejéről való a 
Múzeum egy újabb szerzeménye, egy Mis s ah (Cod. lat. 395.), melynek 
1. v. lapján a következő bejegyzés olvasható : «Conventus Casso-
viensis ordinis fratrum Praedicatorum A° 1786». A XVIII. század
ban tehát a kassai domonkosok kezén volt a kézirat. Lehet, hogy 
Kassán és Kassa számára is készült.1 Hogy magyarországi egy
ház használatára volt szánva, arra a kalendárium mutat, mert 
benne a magyar szentek megszokott helyükön találhatók. A kódex 
miniaturái meglehetősen érdektelenek; legdíszesebb a kánon előtti 
lap (F. 84. v.), melyen Krisztus a keresztfán van ábrázolva, csinos 
kerettől körülvéve. Mindamellett a Missale fennmaradt emlé
keink ritkasága folytán igen fontos darab, mert új bizonyí
tékot szolgáltat arra, hogy mennyire uralkodott az olasz ízlés 
ez évtizedekben Magyarországon. E miniatura úgy a levéldísz, mint 
a figurális ábrázolás szempontjából ismét főleg a XIV. századi 

1 JAKUBOVICH Emil szerint lehet, hogy ugyanakkor került el Kassáról, mint 
azok a X I - X I V . századi illuminait kódexek, melyek szintén a kassai Domonkos
rendű zárda tulajdonát képezték s lengyel kereskedők és német aranyművesek 
közvetítésével a nürnbergi könyvtárba jutottak. Ez utóbbiakra nézve 1. Száza
dok. 1870. IV. 352. 1. Kassai codexek Norinbergában. 
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bolognai művészet erős hatására vall s inkább a belső lapokon 
vehető észre egy új elemnek, az Alpeseken innen dívó gótikus forma
világnak az előbbibe való belevegyülése. A kassai Missdle azért is 
igen nevezetes darab, mert kötésének fatábláján, belül egy rend
kívül érdekes, élénkszínű, jóval korábbi, homályos tárgyú kép 
lenyomata látható, melyből ma már csak az áldó Isten alakja 
vehető ki. Hogy csak lenyomat és nem eredetileg a fatáblára festett 
darab, technikai okokon kívül már azért is bizonyos, mert Isten 
balkezét emeli áldásra; hogy hogyan került a kötés táblájára, el se 
lehet képzelni. A kézirat 185. lapjától fogva XV. századi hozzátoldás 
következik egy jelentéktelen iniciáléval. 

* * * 
Míg az eddig tárgyalt darabok, a legutóbb említettet kivéve, 

inkább az ország szívéből és legdélibb vidékeiről származnak, addig 
további fejtegetéseink kapcsán az ország északi részeire vetődik a 
hangsúly, legfőképen Pozsonyra, ahonnan számos emléket bír a 
Múzeum gyűjteménye. A fennmaradás szeszélyes törvényei úgy kíván
ták, hogy a ma ismert anyag nagyrésze Pozsonyból való. Minden 
valószínűség szerint azonban ez csak azért van, mert a Bécs szárnyal 
alatt megbújó Pozsony védettebb területen feküdt, mint az ország 
egyéb részei. Sajnos, mégis ebben az egyoldalú beállításban vagyunk 
kénytelenek miniatürfestészetünk emlékeit tárgyalni. 

Pozsony XIV. századi művészetének egyik legkedvesebb emléke 
a Múzeum egy Missaléjánaki dísze (Cod. lat. 214.), melynek nap
tárában benne vannak a magyar szentek, szövegében is feltünteti 
ezek miséit és himnuszait; A naptár febr. 17-én egy adatot tartal
maz, mely azáltal válik fontossá, hogy kétségtelenül a kódex-másoló 
kezétől van beírva : «Anno domini MCCCXL primo obijt dominus 

1 KNAUZ N. A magyar egyház régi szokásai. Magyar Sión. Esztergom. 
1868. VI. 887—888. 1. 22. szám. — KNAUZ N. Kortan. Budapest. 1876. 117. 
1. 6. szám. — Könyvkiállítási kalauz. 4. sz. — DANKÓ J. Vetus Hymnarium 
Ecclesiasticum Hungáriáé. Budapest. 1893. 2^- szám. — ORTVAY T. Pozsony 
város története. Pozsony. 1894. III. 236. 1. ; 1903. II. 4. 383. 1. — KOLLÁNYI 
F. A Széchényi országos könyvtár őrének kinevezése körül felmerült kérdések 
1812-ben. M. Könyvszemle. 1904. 38. 1. 4. sz. — Egyik iniciáléjának képe 
megjelent PÓR Antal. Nagy Lajos. 1892. 107. 1. 36. kép. 
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Petrus Strigoniensis et Posoniensis ecclesiarum canonicus et plebanus 
etc. bone memorie. Sabbato ante dominicam. Esto michi». Ugyanez 
a bejegyzés olvasható a pozsonyi káptalani könyvtár egy Missaléjá-
ban1 s ugyancsak a kódex-másoló kezétó'l. Hogy PÉTER pozsony-
szentgyörgyi prépost és pozsonyi kanonoknak2 1341-ben bekövet
kezett halálát a kódex-másoló oly fontos eseménynek érezte, arra 
vall, hogy a kéziratnak röviddel az esemény után, tehát valószínűleg 
még 1341-ben kellett Íratnia. 

Miután a másoló a két kéziratnál azonos, nagyon valószínű, 
hogy a miniaturák is nagyon hasonlóak, de erről nem nyilatkoz-
hatom, mert a kéziratok megtekintését a pozsonyi könyvtár vezető
sége megtagadta tőlem és e darabot még fényképről sem ismerem.3 

A Múzeumi Miss aie miniaturái világos képet adnak a századközépi, 
pozsonyi könyvdíszítésről, mely nagyrészt még inkább kalligrafiai 
természetű lehetett. A kéziratot két nagyobb, díszes, Jézus szüle
tését (F. 16.1. hasonmást) és a Szentlélek eljövetelét (F. 123.) ábrá
zoló és több kisebb iniciálé ékesíti. A tisztán ornamentális részek 
a századközépi kalligrafiának európaszerte elterjedt modorában 
készültek és rendkívüli finomságuak. A nagyobb, figurális kompo-
ziciók (főleg Jézus születése) rajzbeli fogyatkozásokat mutatnak, de 
kitűnő kompozíciókat és valószínű, hogy valamilyen nyugati kéz
iratból vannak másolva. A miniaturák jellegét tekintve, bizonyosra 
vehetjük, hogy a képeket a kódex-másoló maga rajzolta be a szöveg 
közé, azaz, hogy a másoló és miniátor egy személy. 

Csak néhány évvel későbbinek látszik egy Pozsonyból származó 
másik Missale dísze (Cod. lat. 94O,4 melyből a Kánon előtti lap ki 
van vágva. Benne a magyar szentek szokott helyükön találhatók. 
A kis figurális iniciálék, melyek a könyvet díszítik, rokonok az előbb 
tárgyalt Missale rajzaival. Nevezetességet ad a kéziratnak még az a 

1 KNAUZ N. A pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom. 1870. 10. sz. 
2 ŰRTVAY T . Id. m. III . 229,, 230. 1. 
3 Amennyiben tehát a továbbiakban analógiául még is Pozsonyban levő 

kéziratokra hivatkozom, azt az 1882-iki könyvkiállítás és a Millennium alkalmából 
felvett fényképek alapján teszem. 

4 ORTVAY T. Id. m. II. 4. 387—388. 1. — KOLLÁNYI F. Id. m. 9. szám. — 
ZALÁN M. a Pray-kódex benedictiói. Id. m. 48. 1. 
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körülmény is, hogy a kánonkezdő T iniciálé más kéztől való, sőt 
csaknem 140 évvel utóbb került a kódexbe s oly művész munkája, 
kivel egy később tárgyalandó kézirat kapcsán (Cod. lat. 219. 
RosENTALERiN Missalé]a) még bővebben fogunk foglalkozni. Való
színű, hogy a Kánon előtti kép a keresztrefeszített Krisztussal — mely 
mint említettem, a Missaléból el van távolítva — szintén e kéz 
munkája volt, melynek pozsonyi kéziratban való feltűnése fontos 
tény. Fontos azért, mert nem áll magában. Az IMREFIA János pozsonyi 
őrkanonok számára 1377-ben készült Esztergomi Miss ah — ma a 
gyulafehérvári Batthyaneumban — melyet HENRIK csukárdi plébános 
másolt, illuminait és kötött be, 1487 körül ugyanattól a kéztől 
kapott bőséges kiegészítést, mely ezt az iniciálét festette. 

A csukárdi plébános miniaturáiúj állomást jelentenek a pozsonyi 
miniatürfestés történetében.1 Teljes határozottsággal lépnek fel 
benne újabb elemek. A koránál fogva szinte természetes olasz ele
mek mellett, németek és különösen érezhetően franciák. Tudjuk, 
hogy a pápai udvarnak Avignonban való tartózkodása mily döntő 
szerepet játszott épen a mi közeli szomszédunk, Csehország művé
szetének kialakulásában.2 A francia művészet hatása alól Pozsony 
sem tudta magát egészen kivonni. Oklevelekből tudjuk, hogy a 
pozsonyi prépostok stb. is ellátogattak az avignoni udvarba3 s 
nem is képzelhető máskép, minthogy hoztak magukkal francia 
kódexeket is. 

Olasz tradíciók, románkori német és újabb francia elemek 
egybehatása eredményezte azokat a bájos miniaturákat, melyekben 
a Múzeum egy Pozsonyból származó Biblia)* gyönyörködtet. (Cod. 
lat. 78.),4 s melyről az első védő lapon XV. századi írással ez van 
mondva: «Questam bibbliam legavit dominus Wenceslaus dictus 
GANOYS Custos Ecclesie Sancti Martini alias Sancti Salvatoris 

1 HOFFMANN E. Henrik csukárdi plébános miniátor. Az Orsz. M. Szép
művészeti Múzeum Évkönyvei. 1925—1927. 74—90. 1. 

2 M. DVORAK. Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt. Jahrbuch 
d. Kunsth. Samml. d. A. Kaiserhauses. 1901. 35—126. 11. 

3 ORTVAY T. Id. m. III. 203. 
4 Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 22. sz. — ORTVAY T. Id. m. IL 4. 

352. 1. — KoLLANYi F. Id. m. 16. szám. 
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ecclesie predicte.1 In verum testamentum perpétue memorie Anno 
etcetera. Post eius obitum.» Hogy mikor halt meg GANOÍS Vencel 
kanonok, nem lehet pontosan tudni. A kéziratot több kéz másolta, 
melyek közül az egyik valószínűleg maga GANOÍS Vencel, ki a 
mutatótáblát írta (Explicit recapitolario biblie) s az 546. v. lapra 
így jegyezte be magát: «Qui me scribebat Wenczesslaus nomen 
habebat». 

A több másolónak megfelelően különféle ízlésű díszítések is 
ékesítik a könyvet. A 395. v. lap B iniciáléja XIII. századi német 
román stílű munkák utánzására vall. 

A díszes címlap (1. hasonmást) és a 4. r. lap és még néhány kisebb 
iniciálé (F 359. r. és 41. v.) viszont olaszos, lágy modort mutatnak, 
szalag fűzésektől tarkított, aranyrudakon felkúszó levélornamentumot. 
Különösen a címlap viselettörténeti szempontból is érdekes, mert 
baloldali lapszélén egy királyt és egy férfialakot tüntet fel NAGY 
LAJOS uralkodásának utolsó éveire valló kosztümben. A férfialak 
rövid szűk dolmánya, nadrág-harisnyája, a király bő, szoknyaszerü 
felöltője és palástja pontosan ezekre az évekre vallanak és teljesen 
megfelelnek pl. az 1377-ből származó veleméri falkép SZENT LÁSZLÓ 

alakján látható viseletnek. 
A 274., 70. és még néhány más lap iniciáléja pedig teljesen a 

XIV. századi francia kéziratok aprólékos, finom modorában van 
festve, groteszk drolériával, szögletes formákkal és tüskéslevelü 
végződésekkel (1. hasonmást). 

Végül a 413. v. lap iniciáléjának rajza ismét olasz modort 
mutat, de egészen mást, mint az előbb említettek. A kép egy olasz 
itjút ábrázol, divatos olasz öltözetben. 

A kézirat e sokféle díszítése világos képet ad arról, hogy 
Pozsonyban akkor milyen fajta kódexek voltak és tehát milyen fajta 
művészeti hatások azok, melyek itt egymást keresztezték s melyek
kel számolnunk kell. 

Különféle stílusok keveredésére vall a Múzeum egy XIV. század-

1 A «predicte» talán egy szintén XV. századi kivakart bejegyzésre vonat
kozik, melynek nyomai az írás fölött, egészen a lapszélen megállapíthatók. 
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végi Missalë}2. (Cod. lat. 215.) ! is, mely szintén Pozsonyból szár
mazik. A kódex elején naptár a magyar szentekkel, végén pedig 
sequentiák a magyar szentekről. A kéziratban főleg kétféle elemet 
lehet megkülönböztetni: először is olaszt, melybe francia hatás is 
vegyül; ilyen a nagyon eredeti felfogású, DÁVID zsoltárát kezdő A 
iniciálé (F 8. v.); benne az imádkozó DÁVID király van ábrázolva 
(1. hasonmást), amint koronázott pólyásgyermekként ábrázolt lelkét az 
Istenhez emeli; mellette fa és egy juhászkutya. Ez a kép különösen 
alkalmas arra, hogy a magyar művészetre mindig jellemző józan és 
kedves realizmust megfigyeljük rajta. Olasz stílű a Krisztus feltáma
dását megjelenítő iniciálé formanyelve is (F 105.). Határozottan 
német vagy osztrák miniaturák hatását mutatja a Kánonelőtti nagy 
kép, Krisztus a keresztfán (F 178. v.) és a Kánon-kezdő, sebeit 
mutató Krisztus félalakja (F 178. v.). A két különféle modor két 
különféle kéz munkájára vall. 

Érdekes és a történet folyamán többször megismétlődő jelen
ség minálunk ép úgy, mint másutt is, hogy az újabb hatások nem 
szívódnak fel rögtön és nem válnak rögtön szervesen összefüggő 
egésszé, hanem egy ideig még külön-külön állnak egymás mellett. 
Ez kétségtelen jele annak, hogy az új irányok többé-kevésbbé kül
földi minták utáni másolások révén vernek gyökeret hazánkban, 
hogy azután folytonos beolvadásukkal megtermékenyítsék és fej
lesszék s lassan megváltoztassák a magyar miniátorok dolgozási 
modorát. Folytonos átalakulás ez és természetes következmény oly 
népnél, mely politikailag új és új befolyásoknak van kitéve és a 
művészet oly ágánál, melynek termékei a legmozgékonyabbak mind 
közül, mert nagy rétegek szükségleteit szolgálják és aránylagos kis 
terjedelmüknél fogva könnyen szállíthatók. 

-K-K* 

A XIV. század végén még egy újabb hatást is észlelünk: a 

1 KNAÜZ N.Magyar Sión VI. 888.23. szám. (még XV. sz.-nak mondja).— 
KNAUZ N. Kortan. 15. szám. XIV. sz.-nak, mert Sarlós Boldogasszony ünnepe 
még nincs említve. — Könyvkiállítási kalauz. 13. szám. — DANKÓ J. Hym-
narium. 32. szám. — Tört. és ir.-tört. kiáll. 1902. 19. szám. — ORTVAY T . Id. 
m. II. 4. 379. 1. — KOLLÁNYI F. Id. m. 38. 1, 6. szám. 
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csehországit. A Csehországgal való kapcsolatnak első kétségtelen 
nyomai a miniatürfestésben ez időben jelentkeznek. A jelek arra 
vallanak, hogy ennek a hatásnak részben Csehországból importált 
kéziratok révén kellett elterjednie. Erre bizonyság a Múzeum egy 
Missaléja. (Cod. lat. 93.)* * mely KNAUZ2 szerint valószínűleg Cseh
ország számára készült. A kódex művészi részének vizsgálata, 
KNAüznak ezt a feltevését teljes mértékben igazolja. De a magyar 
szentek közel egykorú írással vannak beírva, ami arra vall, hogy a 
kézirat hamarosan idekerült és használatba vétetett (l. hasonmást). 

A cseh hatások előtérbe lépését először teljes határozottsággal 
a Nemzeti Múzeum egy Missalé]in észlelhetjük (1. hasonmást), mely 
a pozsonyi egyház számára készült (Cod. lat. 216.).3 Elején a nap
tárban és hátul a sequentiák között a magyar szentek szokott 
helyükön fordulnak elő. Ennél a darabnál abban a szerencsés hely
zetben vagyunk, hogy ismerjük a másolóját és festőjét is, aki a 
könyv 287. lapján következőképen nevezi meg magát : «Explicit liber 
missalis et tempore et de sanctis per manus Michahelis de TYRNSTAIN 

et cetera».4 Ki ez a Michaelis de TYRNSTAIN ? Erre a kérdésre a 
pozsonyi káptalani könyvtár egy Missalé]* adja meg a választ.5 

A kézirat címlapja, melynek A iniciáléjában a múzeumi kódex cím
lapjához hasonlóan az Istenhez imádkozó DÁVID királyt látjuk, a lap
széldíszítéssel együtt csaknem azonos módon van illuminálva, mint 
amaz, úgyhogy nem lehet kétség afelől, hogy egy és ugyanazon 
kéz munkája. Ez a Pozsonyban levő darab pedig következőképen 
van jelezve : «Iste liber est completus per manus domini michaelis 
de Tyrnavia canonici Posoniensis ad laudem dei omnipotentis. Sub 

1 KOLLÁNYI F. Id. m. 11 (?) szám. Csakis ez lehet az a 2 r. Missale, melyre 
szerző megjegyzi, hogy «azonosságát nem voltunk képesek megállapítani». 

2 KNAUZ N. Magyar Sión VI. 7. szám. — Tört. és ir-tört. kiáll. 54. sz.— 
ORTVAY T . Id. m. II. 4. 378—379. 1. 

3 KNAUZ N. Magyar Sión VI. 27. szám. — KNAUZ N. Kortan. 32. sz. — 
Könyvkiállítási kalauz 52. sz. — ORTVAY T. Id. m. II. 4. 3 s 3 ; 378; 379; 
383. 1. — Tört. és irod.-tört. kiáll. 25. sz. — KOLLÁNYI F. Id. m. 7. szám. 

4 Ezen bejegyzésre az egész szakirodalomban csak KOLLÁNYI Id. m.-ben 
találunk rövid utalást. 

5 KNAUZ N. A pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom, 1870. 8. sz. 
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anno domini 1403».! Ebből a bejegyzésből tehát megtudjuk, hogy 
NAGYSZOMBATI Mihály, ki magát egyszer Michael de TYRNAViAnak, 
másszor elég szokatlanul de TYRNSTAiNnak mondja, pozsonyi kano
nok volt s 1403-ban festette a pozsonyi Missalét. Ezáltal az egyéb
ként keltezetlen múzeumi kézirat is megkapja pontos időrendi be
osztását, mert tekintve a két munka teljes hasonlóságát, nincs okunk 
nagy időbeli eltérést feltételezni. NAGYSZOMBATI Mihály kanonokról 
pozsonyi oklevelek is beszélnek. 1381 júl. 1. a pozsonyi káptalan 
«Magistros Nicolaum et Michaelem socios nostros et concanonicos» 
kiküldötte a sopronmegyei szántóföld peres ügyének megvizsgálá
sára.2 1390 máj. 14. pedig «Magistri Laurentius, Michael Plebanus 
et Nicolaus, canonici sancti Martini, alias Sancti Salvatoris de Poso-
nio» panaszlólag lépnek fel prépostjuk, ZÁMBÓ Lőrinc hatalmi túl
kapásai ellenében.3 Nem lehet kétségünk afelől, hogy a két oklevél
ben említett Mihály kanonok egy személy és viszont azonos a két
féleképen említett kódexkészítővel is, kiről most már annyit tudunk, 
hogy 1381—1403-ban pozsonyi kanonok volt. A kéziratban ugyan 
csak a «completus» és az «explicit» szavak szerepelnek, de nagyon 
valószínűnek látszik, hogy MIHÁLY kanonok nemcsak másolta, hanem 
illuminálta is a Missalékat 

NAGYSZOMBATI Mihály nem érdektelen miniátortehetség. Kétség
telen, hogy cseh kéziratokból tanulta művészetét, de a magába foga
dott hatásokat önállóan tovább is tudta fejleszteni. A cseh kézira
toktól való függése munkája egészén észlelhető, de különösen 
szembetűnő az ornamentikában. A címlapon kívül a könyvbe három 
díszes iniciálé van festve, egy iratszalagot tartó férfit (F 21. v.), 
Ker. SZENT JÁNOST (F 247. v.) és SZENT ANDRÁST (F 224. v.) ábrá
zoló képekkel. Főleg ez utóbbi hármon, az iniciálé négy sarkán egy-
egy kis összefogó gyűrűt látunk, melyen túl a lap szélére, lobogó, 
dús levélcsomót festett a művész. A díszítésnek ezt a levélcsomók
kal az iniciálé sarkaira vetített módját Johann von NEUMARKT olmützi 

1 ORTVAY T. Id. m. III. 250. 1. 
2 ORTVAY T. Id. m. III. 245. 1. 
3 ORTVAY T. Id. m. III. 247. 1. 
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püspök (1364—1380) miniátorai formálták kii és e modor Cseh
országban változatlanul továbbra is használatban maradt. Ugyanígy 
találjuk egy 1397-ből keltezett Collectariumban is és egy Miss áléban, 
melyek Wenzeslaus von RADEC prágai kanonok (1379—1417), 
számára készültek.2 E díszítési modor elterjedt egész Ausztriában is. 
NAGYSZOMBATI Mihály kanonok munkájának címlapján azonban az 
alsó lapszélen, gazdagon összebogozott levéldíszt látunk, mely mutatja, 
hogy a cseh ornamentikából kölcsönzött elemekkel, eredeti és egyéni 
dekoráció-stílust tudott magának teremteni. 

Erősen cseh hatás érződik a gyűjtemény Pozsonyból származó 
s valamely magyarországi egyház számára írt Misekönyvében is 
(Cod. lat. 218.),3 melyből a Kánon előtti nagy kép ugyan ki van 
tépve, de címlapja és négy szép iniciáléja még épen megvannak. 
Főleg a címlapon (F 9. r.) látható, országalmát és jogart tartó 
DÁVID király arctípusa feltűnően csehes. Az ornamentika módja is 
ilyen eredetre mutat, különösen egy másik miniaturán, mely Krisztus 
feltámadását (1. hasonmást), jobban mondva a feltámadott Krisztust 
ábrázolja (F 125. r.). A levéldísz még mindig a sarkokra szorul és 
onnan omlik alá hosszú, vékony fürtben az egész lapra. A VENCEL 

király korabeli ornamentika ZSIGMOND idejében idefejlődött s a cseh 
miniaturfestészet fejlődését nyomon követte a felsőmagyarországi 
is. A munka valóban magyar eredete mellett két körülmény szól. 
Az egyik az, hogy a kalendáriumban a magyar szentek szokott 
helyükön szerepelnek és hogy a könyv végén is megtalálhatók a 
magyar szentek miséi. Ez szigorúan véve csak azt bizonyítja, hogy 
magyarországi egyház számára készült. A másik, erősebb érv az, 
hogy — véleményem szerint — ugyanettől a miniátortól való egy 

1 V. ö. a püspöknek a prágai székesegyház könyvtárában levő Missaléját : 
Dr. A. PODLAHA. Die Bibliothek des Metropolitankapitels. Prag. 1904. 36—44.1. — 
M. DVORAK Id. m. 35—126. II. 

2 A. PODLAHA. Id. m. 221—222. es 230—236. 1. 
3 KNAUZ N. A magyar egyház régi szokásai. 9. szám. — KNAUZ N. 

Kortan. 12. szám. (Mindkét helyen XIV. századinak mondja.) — Tört. és 
irod.-tört. kiáll. 1877. 12. szám. (XV. századinak.) — DANKÓ J. Id. m. 50. sz. 
(XV. század végéről valónak.) — Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 23. szám. 
(XV. század elejinek.) — KOLLÁNYI F. Id. m. 8. szám. 
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másik miniatura is, mely minden bizonnyal magyarországi munka. 
Ezt a körmöcbányai levéltár kincse, az 1426-ban elkezdett Körmöc
bányái városi jegyzőkönyv őrizte meg. A könyv elején két miniatűr 
látható: az egyik, mely a felfeszített Krisztust ábrázolja, más, német 
ízlésű művész kezére valló kitűnő munka ; a másik, mely minket 
e vonatkozásban érdekel, az Utolsó ítéletet ábrázolja. Krisztus 
alakja arctípusát, kézmozdulatát és ruhájának drapériáját tekintve, 
csaknem teljesen megegyezik a Nemzeti Múzeum Missaléjinák 
feltámadott Krisztusával, amelynél ez a koporsóján ülő, nyugalmas 
mozdulat egy kissé idegenszerű is. Ugyanígy megegyezik Mária 
arctípusa is a múzeumi Missale Jézus születését ábrázoló kis 
miniatűrjén (F 20. v.) és a körmöcbányai Utolsó ítéleten. Ezenkívül 
meggyőzően ugyanaz a két kézirat ornamentikája is. Nem lehet 
kétségünk afelől, hogy egy és ugyanazon kéz munkájával állunk 
szemben, még pedig valamely, minden valószínűség szerint körmöc
bányai művészével. E körmöcbányai darab 1426-ra keltezett volta 
pedig, hozzávetőlegesen megadja a múzeumi Missale keletkezési 
ide]ét is. A cseh művészet hatásának ily kétségtelen megnyilvánu
lása mellett nem érdektelen megjegyeznünk, hogy a Missale kalen
dáriumában szent VENCEL cseh herceg ünnepe mint főünnep vörös
sel ki van emelve és a könyv végén is külön sequentia van neki 
szentelve. 

Ebből a körből és ebből a korból, de nem ugyanettől a miniátor-
tól való a bécsi Nationalbibliothek egy Breviáriuma. (Cod. lat. 4812.), 
mely szintén magyarországi egyház számára készült. Igaz, hogy a 
kalendáriumban hiányzik SZENT LÁSZLÓ, SZENT IMRE és SZENT 

ADALBERT ünnepe, sőt SZENT IsTvÁNé is csak később lett beiktatva 
(helyén eredetileg clairvauxi SZENT BERNÁT ünnepe volt és csak 
későbbi írás jelzi: STEPHANI régis vacat), de a kézirat végén levő 
sequentiák között ott van «LADISLAI regis nostri» (F 203.) «EMERICI 

ducis ungarie» (F 236.) és «STEPHANI regis ungarie» (F 217.) de 
«WENCESLAI martiris et ducis boemie» (F 229.) miséje is. Ez a körül
mény talán abban leli magyarázatát, hogy a másoló idegen Missalé-
ból kezdte másolni munkáját és utóbb észrevevén ezt, másikból 
folytatta. Bizonyos azonban, hogy a miniaturák még erősebben 
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éreztetik a cseh művészettől való származásukat, mint a múzeumi 
Missaléi. A Jézus születését ábrázoló kis kép (F 17.) a múzeumi 
kézirathoz nagyon hasonlóan ábrázolja a jelenetet, de viszont mind 
a két kép nagyon hasonlít a prágai székesegyház könyvtárának egy 
XV. század eleji Missalefeban1 levő Krisztus születéséhez, mely 
kéziratnak több képe is nagyon rokon a bécsi Breviárium miniatűr
jeivel. 

A cseh miniatűrök hatása azonban nemcsak a felsőmagyar
országi munkákon érzik, hanem lenyúlik egészen az ország szívébe 
is. Nagyon valószínű, hogy itt már a ZSIGMOND király könyvtárá
ban meglevő pompás cseh kéziratok befolyása is erősítette ezt a 
hatást. Hogy VENCEL cseh király könyvtárából voltak ily darabok a 
könyvtárban, arra bizonyság a bécsi Nationalbibliothek HALY ABE-

RüDiAN-kézirata, mely ZSIGMOND révén maradhatott a budai királyi 
könyvtárban és melyet utóbb MÁTYÁS címerével és pompás CORVIN-

kötéssel láttak el. (Cod. lat. 2271.) 
A Múzeum egyik — magyar művelődéstörténeti szempontból 

is — legbecsesebb darabja, a váci ötvöscéh egyházi s^erkönyve. (Cod. 
lat. 377.)2 A kézirat címlapján (1. hasonmást. F 7. r.) azt olvassuk: 
«Scripsi iohannes in wacia 4123» (a két első szám felcserélésével). 
Elején pedig (F 1. v.) egy feljegyzés arról értesít, hogy ez a JÁNOS 

mester a váci püspök illuminátora volt s hogy a művész halála 
után, 1425-ben GIESPERGER Henrik vásárolta meg a könyvet.3 

A címlapját SZENT EGYEDnek, az ötvösök védszentjének képe 
díszíti. A szent arcának típusa s egész megjelenése kétségtelen cseh 
hatásra vall. A lap szélének ornamentikája szintén a századforduló 
cseh ornamentikájából ered, de az ide-oda hajló széles levelek tömött 

1 Sign. P. 4. PODLAHA. Id. m. 114. szám. 
2 Évnegyedes jelentés. M. Könyvszemle. 1909. 163. 1. — A M. Nemz. 

Múzeum Széchényi orsz. könyvtára az 1909. évben. M. Könyvszemle. 1910. 
107. 1. itt a címlap színes táblán közölve. — GULYÁS P. A könyv sorsa 
Magyarországon. M. Könyvszemle. 1923. 35. 1. — GEREVICH T. A régi magyar 
művészet európai helyzete. Minerva. 1923. 107. 1. 

3 «Anno domini millesimo quadringentesimo vicesimo qúinto henricus 
giesperger comparavit hunc Iibrum ad honorem beati eligii episcopi Scriptum 
in Wacia per johannem felicis memorie illuminatorem episcopi Waciensis.» 
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lánca és az ezekből fakadó vékony, kacskaringós indák szabályo
san és fémszerüen kemény rajza, mely csaknem egy ötvösmunka 
hatását kelti, a kapott motívumokat egyénien alakítja át. 1423-ban 
III. Miklós de SALGÓ és ILSVA, mások szerint de ALCSÉP GETHAL volt 
a váci püspök, ki 1420—1429-igi ült a püspöki széken. Atyja 
LEUSTACHIUS vagy LEUKOS palatínus volt. Kitűnő érdemeiért ZSIG

MOND ] 'rály a váci püspökségnek adományozta Hártyán és Kis-
Némedi helységeket.2 A múzeum ez értékes könyve révén tehát 
egy miniátor nevének fönnmaradásán kívül egy eddig ismeretlen 
bibliofil főpappal is megismerkedünk, kinek egyetlen kéziratáról 
sincs tudomásunk. Mindenesetre nagyobb gyűjteménye lehetett, ha 
külön illuminátort tartott kéziratainak kifestésére. 

Hogy ebben az időben Esztergomban is hasonló ornamentika 
volt használatos, arra bizonyság a bécsi National Bibliothek egy 
Esztergomi Breviáriuma (Cod. lat. 1829), mely címlapján (F 7.) és 
még néhány lapján (F 50. v., F 63. r. stb.) ugyanezeket az egy tömött 
szalagban hajladozó húsos leveleket mutatja. A kézirat — melynek 
naptárában és a könyv végén levő misékben a magyar szentek szo
kott helyükön találhatók — 1421-ben Esztergomban készült. Erre 
vall az a körülmény, hogy júl. 10-re nyilvánvalóan a kalendárium 
írójának kezétől be van írva, hogy PÉTER esztergomi prépost 
1421-ben, e napon halt meg. Ugyané lap alján PÉTER prépost epi-
taphiumát olvassuk. Ettől fogva pontosan jegyzi a naptár az eszter
gomi érsekek halálát. Nincs semmi kétség, hogy a kézirat hol és 
mikor készült s így bármily jelentéktelen legyen e darab művészi 
szempontból véve, számunkra mégis rendkívül fontos, mert meg
tanít rá, hogy a váci illuminátortól képviselt stílus az ország szívé
ben szélesebb körökben is használatos volt. 

* * * 
A XIV. század végén, amint már a GANOIS Vencel-féle Bibliá

ból láttuk, nyugati elemek emelkedtek a déliek fölé. A francia hatás 
igen futólagos, látszik, hogy csak egyes importált kéziratok gyako-

1 C. EUBEL. Hierarchia Catholica Medii aevi. Monasterii. 1901. 
2 KARCSÚ A. A. Vác város története. Vác, 1880. I. 139. 1. 29. szám és 

az itt idézett irodalom. Ó 1419—1429-re teszi SALGÓ Miklós váci püspökségét. 
Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 2 
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roltak némi befolyást, főleg pozsonyi miniatorainkra. Ami abból 
megmaradt, az az idők folyamán teljesen felszívódott. A német és 
főleg osztrák elem azonban a század végén és a XV. század első 
felében túlsúlyra kap. Ezt a területi egymásmellettiségen kívül a 
Luxemburgi és Habsburg-ház tagjainak trónrajutása épen eléggé 
indokolja. A gótikus irány a magyar miniaturfestészetbe főképen a 
legtermészetesebb úton, a közvetlen szomszédság révén jutott el. 
Főleg Pozsonynak Ausztriával való kapcsolatai ORTVAY kimerítő 
munkája óta teljesen tisztázottak. Hogy csak egy-két adatra hivat
kozzam: Prukli és Pettaui plébánosok már a XIV. század végén 
pozsonyi kanonokságot nyertek l és 1372-ben bizonyos régebbi 
jogos féltékenység lecsillapítására történhetett, hogy a pozsonyi 
prépost azt az Ígéretet tette, miszerint a flancendorfi birtokot ezen
túl nem adják osztrákoknak bérbe.2 Ez a szoros érintkezés nem 
maradhatott hatás nélkül a művészetre sem. De egyébként is az 
ország több részében ekkor már német lakosság is lakott, melynek 
lelki alkata természetesen nem tagadhatta meg önmagát s így a 
tömött egységben lakó németség csak a német munkákhoz hasonló 
müveket alkothatott; s ez kihatott a magyarság termelésére is. 

Nagyon egyéni íze mellett német és olasz hatást mutat Mis-
KOLCZi Lászlónak Krisztust a keresztfán ábrázoló szép miniaturája 
is 1394-ből, az egri érseki könyvtár egy Missaléjában (U2. VI. 5.), 
mely a magyar miniaturfestés egyik legkedvesebb emléke,3 és 
német gótikus ízlésre vall selmeci GOBIL Bálint miniaturája is a 
XV. század elejéről a Selmecbányái városi jegyzőkönyvben, mely 
Krisztust a keresztfán ábrázolja.4 

Ilyen irányú munkát többet is őriz a Nemzeti Múzeum gyűj
teménye. Mindenekelőtt egy Esztergomi Missalét, mely Pozsonyból 
származott el a Múzeumi könyvtárba. (Cod. lat. 220.)5 A naptár-

1 ORTVAY T. Id. m. III. 244. 1. 
2 ORTVAY T. Id. m. III. 214. 1. 
3 VARJÚ E. Adatok az egri érsekmegyei könyvtár ismertetéséhez. M. Könyv

szemle. 1902. 32 — 35. 1. és képes tábla. 
4 Képe közölve: GEREVICH T. Kolozsvári Tamás. Budapest, 1923. 30. 1. 
5 KNAUZ N. A magyar egyház régi szokásai. 888—889.1. 24. szám. (XV. 

sz.-nak mondja.) — KönyvkiálHtási kalauz. 12. szám. (XIV. sz.-nak.) — Tört . 
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ban és a könyv végén levő sequentiákban a magyar szentek szo
kott helyükön találhatók. A kánon előtti kép Krisztust a kereszt
fán ábrázolja (F 144. v.), a kereszt alatt Máriával és Jánossal (1. hason
mást). A kép nem elsőrangú mester munkája, de szépen van 
komponálva és Mária és János alakjában a XIV. századvégi gótika 
szelíd bája tükröződik. A miniatura modorához hasonlót nem is 
ismerünk más magyar munkából, ellenben némi vonatkozást lehet 
megállapítani egy Vorauban levő kézirattal, mely Ausztriában, a 
XIV. század végén készült.1 

A XIV. század végéről származhatik egy magyarországi Missale 
a Múzeum könyvtárában (Cod. lat. 92.)2, mely két gyatra rajzzal 
van díszítve (F n . r. és 12. r.). 

1363-ra van keltezve egy másik magyarországi Missale a 
Múzeum könyvtárában (Cod. lat. 91.),3 melynek végén azt olvas
suk: «Explicit liber domini Stepphani dicti GOLSONIS de Suppronio. 
Anno domini MCCCLXIII. Finitus est iste liber feria sexta post 
festum Margarete virginis». A könyvnek azonban csak másolásával 
készültek el 1363-ban, a díszítés elmaradt, az iniciálék helye min
denütt üres. Csak a kánon előtt látunk tollal rajzolt, ügyes képet, 
Krisztust a keresztfán, de ezt már csak jóval később rajzolták a 
könyvbe, semmiesetre sem 1430 előtt. 

Inkább csak bizonyos kalligráfiai, semmint miniátori készségé
nél és osztrák kapcsolatainál fogva érdemel említést Ulrich WAGNER 

von MISTELBACH, ki 1422—1424-ben az alsóausztriai Falkenstein-
ben másolt egy Pozsonyból származó Bibliát (Cod. lat 126.4 Mis
telbach és Falkenstein egymáshoz közel, Bécs fölött fekszenek). 

és irod. tört. kiáll. 1902. 20. szám. — ORTVAY T . Id. m. II. 4. 379. 1. — 
KOLLÁNYI F. Id. m. 2. szám. 

1 P. BÜBERL. Id. m. 216. 1. 266. szám. Vorau. Chorherrenstift. 
2 KNAUZ N. Magy. Sión. VI. 26. szám. — KNAUZ N. Kortan. Bpest, 

1876. 31. szám. — Könyvkiállítást kalauz. 15. szám. — Tört . és ir.-tört. kiáll. 
1902. 17. szám. 

3 KNAUZ N. Magy. Sión. VI. 4. szám. — KNAUZ N. Kortan 7. szám. — 
DANKÓ J. Hymnarium. 29. szám. 

4 Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 46. szám. — KOLLÁNYI F. Id. m. 38.1. 
13. szám. 

2* 
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Nevét a könyv különböző lapjain jegyezte be; először a 7. v. lapon : 
«Inceptus est iste liber Anno domini millesimo quadringentesimo 
vicesimo secundo infra octavas assumptionis Beate virginis In val-
kestain... Ulreich de MISTELBACH.» A 99. v. lapon pedig : Ulreich 
WAGNAR von MISTELBACH; végül a 301. v. lapon: «Finitus est iste 
liber in valkenstein Anno domini MCCCCXXIV. In die sancti 
Colomanni per manus Udalrici currificis De MISTELBACH protunc 
ibidem existens socius scilicet In Valkenstayn Deo Gratias etcetera». 
Ez az Ulrich WAGNER von MISTELBACH, mint «Canonicus Ecclesie 
Collegiate Sancti Martini, alias Sancti Salvatoris et Pleba-
nus Sancti Laurencij Ecclesie extra muros Posonij» 1438-ban 
említtetik plébánosi hivatalába való beiktatásakor s még 1444-ben 
is ő volt a plébános, l Ö másolta 1422-ben a pozsonyi káptalan 
egy egyházi beszédeket tartalmazó kéziratát is, melybe nevét szin
tén bejegyezte.2 

Nagyon bájos miniaturákat tartalmaz egy Esztergomi Missale 
(Cod. lat 359-),3 melyet PÁLÓCZY György esztergomi érsek köny-

1 ORTVAY T. Id. m. III. 254. 1. és II. 4. 471, 486, 488. 1. 
2 KNAUZ N. A pozsonyi káptalannak kéziratai. 37. szám. «in valckchen-

staijn In die s. Oswaldi régis anno 1422 per manus ulrici de MISSELBACH.» 
E korbeli másoló nevét tartotta fenn egy XIV. századi dísztelen Missale (Cod. 
lat. 95.), melynek végén ezt olvassuk: Explicit liber missalis per manus domini 
PERTHOLDI. KNAUZ N. Magyar Sión. VI. 8. szám ; ORTVAY T. Id. m. II. 378.1. — 
és egy AQUINÓI TAMÁs-kézirat (Cod. lat. 326.), melyet 1420-ban másolt 
Johannes de SCHONWALD. Magyar Könyvszemle. 1894. 71. 1. — Mint másoló 
ismeretes Johannes MAYER de Cremnicio is, aki 1478-ban másolt egy Bibliát 
(Cod. lat. 376.). BÁRTFAI SZABÓ L. A kaproncai Biblia. Magyar Könyvszemle. 
1908. 95. 1. — Tisztán mint kaligráfiai munka érdemel figyelmet egy Psalterium 
(Cod. lat. 128.), melyet az 1419. jùn. 16-án elhunyt BALÁZS pozsonyi kanonok 
hagyományozott a pozsonyi egyháznak. KOLLÁNYI F. Id. m. 38. 1. 12. szám : 
DANKÓ J. Hymnarium 53. szám. Blasius de VÁGnak nevezi a kanonokot, de 
ez tévedés, mert ez a kanonok nem azonos a mi BALÁzsunkkal. V. ö. ORTVAY 
T . Pozsony város története. III. 251. 1. és 252. 1.; KNAUZ N. Magyar Sión. 
VI. 734., 736., 737. 1. 

3 M. Könyvszemle. 1898. 397—398. 1. Évnegyedes jelentés. — Tört. és 
rod. tört. kiáll. 24. szám. — BARTONIEK E. AZ orsz. Széchényi-könyvtár 317. 

számú középkori kódexéről. M. Könyvszemle. 1923. 201—202.1. — HOFFMANN E. 
Pálóczy György esztergomi érsek két könyvéről. Magyar Bibliofil Szemle' 
i92S- 34—36. 1. 
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véül jelöl meg az első lapján olvasható bejegyzés : «Georgius de 
PALOCZ archiepiscopus Strigoniensis», mely körülmény egyben a 
darab korát is meghatározza, mivel PÁLÓCZY 1423—1439-ben volt 
esztergomi érsek. A kódex elején a kalendáriumban, épúgy a végén 
az imádságok között a magyar szentek szokott helyükön fellelhe
tők. A könyvbe szép lapszéldíszítések vannak festve, ezenkívül bájos 
iniciálék ékesítik (1. hasonmást), különféle jelenetek ábrázolásával 
(F 17. v. Jézus születése; F 22. v. A három királyok; F 66. Jézus 
bevonulása Jeruzsálembe : F 91. r. Jézus a szenvedés eszközeivel ; F 99. 
Jézus mennybemenetele; F 128. r. Jézus bemutatása a templomban ; 
F 151. Mária halála; 158. v. Mihály arkangyal), a kánonkép azon
ban ki van vágva. 

A miniaturák rendkívüli bájjal mesélik el a történeteket, az 
alakok és a felfogás egyaránt kecsesek. A lapszéldíszítések a XIV. 
századnak olasz hatások alatt fejlődő széles leveleit teljesen elvetették 
és átvették az osztrák ornamentika kacskaringós, hajszálvékony 
indákban kihangzó, karcsú szárait és fodros leveleit, melyekben itt-
ott szép, gótikusán stilizált virágok csüngenek. 

Még erősebben érzik az osztrák hatás PÁLÓczynak egy másik 
könyvében, a salzburgi Studienbibliothekban levő Breviáriumában, 
mely sajátos festési modorában és némely lapon a ruhák hajtékainak 
különös gyűrődéseiben némi hatását mutatja MARTINUS OPIFEX pom
pás munkáinak a bécsi Nationalbibliothekban, melyeket magyaroknak 
elfogadni1 egyelőre semmiképen sem bírok.2 Már csak azért sem, 
mert MARTINUS munkássága annyira összeforrott két művészével, 
kik teljességgel osztrákok. Az egyik az u. n. ALBRECHTMINIATOR, 

(a későbbi ALBERT magyar király miniatora), kinek kapcsolatai 

1 A. de HEVESY. Le Breviair de Sigismond de Luxembourg. Bulletin de 
la Société Française de reproductions de manuscrits à peintures. I. Nô 2. 
Paris. 1911. es DIVALD K. Magyar művészettörténet. 91—92. 1. 

3 H. LEPORINL Simon von Niederaltaich und Martin von Senging. Zur 
Geschichte der österreichischen Miniaturmalerei. Festschrift der National
bibliothek in Wien. Wien 1926. 2 — 10. 1. a melki Martinus von SENGiNGben 
próbálta a művész kilétét meghatározni, de e feltevését nem tudta eléggé 
valószínűvé tenni s így a kérdés, mely az osztrák művészettörténészeket is 
erÖsen foglalkoztatja — még megoldatlan. ; 
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az osztrák oltárkép-festészettel nyilvánvalóak.1 Munkássága2 osztrák 
munkákban gyökerezik és ez iskolához való tartozását számos 
követő is bizonyitja.3 A másik az ú. n. LADÍSLAUS POSTHUMUS MESTER, 

ki csak Ausztria számára dolgozott.4 Egyetlen magyar vonatkozású 
műve V. LÁSZLÓ királyunk latin grammatikája, melyet 1446-ban 
bizonyos SIMON másolt Melkben, nagyon valószínűtlen tehát, hogy 
Magyarországon illuminálták volna. S a hatéves gyermek, mint 
magyar megrendelő, még akkor sem jönne számba, ha nem tudnók, 
hogy 1452-ig állandóan Bécsben III. FRiGYEsnél tartózkodott s 
azután is csak ritkán volt Magyarországon. A király egy másik 
könyve a vatikáni-könyvtárban (Pal. lat. 1787.) szintén tipikusan 

1 Munkásságát először H. J. HERMANN állította össze. Die illuminierten 
Handschriften in Tirol. Leipzig. 1905. Cod. 63 és 32 tárgyalásánál. — L. még 
H. TiETZE : Die Handschriften der Concordantia Caritatis des Abtes Ulrich von 
Lilienfeld. Jahrbuch der K. K. Zentralkommission. Wien 1905. Neue Folge. 
III. 57—58. 1. es H. TiETZE. Die Denkmale des politischen Bezirkes Melk. 
Wien, 1909, 337. 1. W. SUIDA adta neki az Albrechts-miniator nevet és 
ismertette az osztrák oltárkép-festészettel való összefüggéseit. Die Wiener 
Malerschule, 1420—1440. Belvedere. 1925. 54. 1. és W. SUIDA. Österreichs 
Malerei in der Zeit Erzherzogs Ernst des Eisernen und König Albrecht IL 
Wien, 1926. 55—60. 1. 

2 Művei: 1433-ban Franz von RETZ Salva Regtna]a. Klosterneuburg. 
Stiftsbibliothek. —1437 előtt. V. ALBRECHT osztrák herceg imakönyve. Wien. 
Nat. Bibi. Cod. lat. 2722. ; — 1437 előtt. ZSIGMOND király imádságos könyve. 
Wien. Nat. Bibi. Cod. lat. 1767.; — Jac. de VORAGINE Legenda aurea. ZSIG
MOND király számára kezdve 1437 előtt. Wien. Nat. Bibi. 326 . ;— 1438—1439. 
ALBERT király (az előbbi V. Alb. osztrák heg.) német nyelvű imakönyve. 
Melk. Stiftsbibliothek. No 1829. — Biblia-töredékek Ambrasban. 

3 Ezek közül kiemelkedik egy brixeni püspök számára készült két könyv 
(1444—1450.), egy klosterneuburgi Missale 1452-ből és a bécsi egyetem magyar 
hallgatóinak anyakönyve 1453-ból. Képét 1. DR. SCHRAUF K. A bécsi egyetem 
középkori magyar anyakönyve. M. Könyvszemle, 1892—1893. 22—27. 1. 

4 Munkásságát W. SUIDA Id. m. 61. 1. tárgyalja. Legkorábbi munkája a 
grazi Egyetemi könyvtár III. 128. jelzetű kézirata, melyet 1445-ben ajánltak 
fel a Mariazelli Madonnának; — 1446 körül festette V .LÁSZLÓ latin gramma
tikáját. Wien. Nat. Bibi. Cod. 23*. — Résztvett a ZSIGMOND számára elkezdett 
s már FRIGYES császár számára befejezett imádságos könyv kifestésében. Az őrá 
eső rész valószínűleg már FRiGYES-kori. Wien. Nat. Bibi. 1767. — Résztvett a 
Legenda aurea kifestésén. (Valószínűleg szintén már FRIGYES korában.) Wien. 
Nat. Bibi. 326. — Datálatlan egy Klosterneuburg számára készült Missale* 
Stiftsbibl. Cod. 78. 
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alsóausztriai munka, sőt egy harmadik könyvét, Teplben lévő 
imakönyvét is Melkben írták. 

E három művész két esetben ugyanazon könyv kifestésén 
dolgozott1 — s csak egy könyvet illuminait MARTINUS OPIFEX mind
végig egymaga2 — s teljességgel elképzelhetetlen, hogy a könyveket 
Ausztria és Magyarország között ide-oda cipelték volna a kifestések 
miatt. 

Hogy ALBERT király miniátorának művészete mégis volt valami 
hatással a magyar miniatürfestésre, az e kor erős osztrák kapcso
latai folytán nem meglepő. Bizonyítékát látjuk PTOLEMAEUS Cosmo-
graphiájának kéziratában, mely ma az augsburgi könyvtárban van s 
melybe másolója így írta be magát: «explicit per quendam Hunga-
rum 1465». Címlapjának díszítései hosszú, vékony száraikkal s 
hegyes hármas leveleikkel teljesen az említett miniator követőjének 
mutatják a művészt. 

1469-ben, MÁTYÁS király magyarországi TAMÁS minorita barát
nak ajándékul egy díszes Missalét festetett, mégpedig Bécsben, 
GEORGIUS cathedralissal.3 Ha MARTINUS OPIFEX és esetleg ALBERT 

király és V. LÁSZLÓ miniatorai is magyarok lettek volna, ez azt 
jelentené, hogy nálunk már ekkor sokkal magasabb fokon állott volna 
a miniaturfestes, mint Ausztriában. Ez a magas könyvfestési kultúra 
pedig nem veszhetett volna el máról-holnapra. Viszont ha meglett 
volna, el sem képzelhető, hogy MÁTYÁS idegenhez fordul meg
rendelésével. S így az előbb mondottakon kívül, ezt is, noha indi
rekt bizonyítéknak vehetjük e művészek osztrák volta mellett. 

A század közepének modorát mutatja egy Breviárium strigo-
niense a bécsi Natonalbibliothekban (Cod. lat. 1481.), melynek 
kalendáriuma ugyan hiányzik, de a könyv végén megtalálhatók a 
magyar szent királyok miséi is. Néhány lapjára szép, sőt gazdag 
levélfolyondár van festve, mely osztrák hatás alatt áll ugyan, de a 

1 A Legenda aurea. Wien. Cod. 326. és az Imakönyv. Wien. Cod. 1767. 
2 A trójai háborút. Wíen. Nat. Bibi. 2773. HERMANN Id. m. -ban, Ambrasi 

kéziratok. Cod. 63., neki tulajdonítja még VI. ALBRECHT imakönyvét is (Wien. 
Nat. Bibi. Cod. 1846.), de e véleményét nem tudom elfogadni. 

3 Roma. Vatican. Rossiana. 1164. 
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kapott benyomást egyénien fejleszti tovább. 1450-körüli gótikus 
modorban készült néhány egész jelentéktelen kézirat Bécsben és 
Esztergomban és egy Breviárium a Nemzeti Múzeumban (Cod. 
lat. 132.) 

Gótikus modorú az a fajta levél és virágdísz is, mely 
a Nemzeti Múzeum VICTORINUS - kódexének címlapját ékesíti. 
(Cod. lat. 370.)1 A művész itt is kedves egyéni ízt tudott 
adni a munkának. Nagyon bájos gondolat pl. a baloldali lapszélen 
végigszaladó zöld rud, melyre csak itt-ott van egy-egy levélke bigy-
gyesztve. A könyv 1460. körül készülhetett, mert 1462. szept.-ben 
VITÉZ János Nagyszebenben már emendálta. Valószínűleg ekkor az 
ö tulajdonát is képezte s csak halála után lett MÁTYÁS királyé, ki 
azt jellegzetes, szép kötésével boríttatta be. A jelentéktelen krakkói 
REGioMONTANüssal2 együtt ez a VICTORINUS képviseli a gótikus 
modort VITÉZ könyvtárában, mely egyébként tisztára olasz termé
kekből állt Valószínű, hogy mindakettő Váradon készült. 

Német munkák hatását mutatja az a Máriát és a Szenthárom
ságot ábrázoló, két egyszerű tollrajz, mely a Nemzeti Múzeum 
Dubnici-krónikáját3 (Cod. lat. 165.) díszíti. A kézirat 1479-ben, 
Váradon készült. Történelmi fontosságát nem tekintve, művé
szeti szempontból alig érdemel figyelmet. Eredetileg díszesebbre 
is volt tervezve, de utóbb csak az említett két rajz készült el. 
DoMANOvszKY föltevése, hogy a szentháromság valami német metszet 

1 FRAKNÓI V. Vitéz által emendált kódexek M. Könyvszemle 1886. 1—7 1. 
M. Könyvszemle 1905. Új Korvin kézirat a M. Nemz. Múz. Széchényi Orsz. 
Könyvtárában. 376—377. 1. — M. Könyvszemle 1906. 73. 1. — WEINBERGER. 
Id. m. 21. sz. — GULYÁS P. Mátyás király könyvtára. 1916. 6. 1. — Magyar 
nemzet története. IV. 536.1. — BEÖTHY. Képes irodalomtörténet. I. 140—141.1. 
színes melléklet. — A. DE HEVESY La Bibliothèque du Roi Mathias Corvin. Paris. 
1923. 15. szám. — E. HOFFMANN Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices. 
Belvedere. 1925. 131. 1. 

2 Krakkó. Egyetemi könyvtár. Theorica Nova. F. F. III. 3. 
3 A kéziratnak történeti fontossága miatt nagy irodalma lévén, annak 

felsorolásába itt nem bocsátkozhatom. V. ö. DOMANOVSZKY S. A Dubnici 
krónika kódexe. M. Könyvszemle. 1899. és DOMANOVSZKY S. Dubnici krónika. 
Századok. 1899. 229—450. 1. — Képe több helyütt közölve. BEÖTHY-féle Képes 
Irodalomtörténet. I. 185. 1. és DR. VÁNYI F. Magyar irodalmi lexikon. Bpest. 
1926. I. 223. 1. 
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után később lett beillesztve, nagyon találónak látszik, mert teljesen 
úgy is van sraffirozva, mint egy metszet. 

A XV. század végének német befolyás alatt kialakult, nagyon 
egyéni és könnyen felismerhető modorát mutatja néhány felső
magyarországi kézirat, mint pl. a besztercebányai városi könyvtár
nak 1477 előtt készült ú. n. Langhaus-Missaléja és a gyulafehérvári 
Batthyaneum egy magyaros üde színekben virító Magyarországi 
Missaléja. (Cod. II. 24.) 

A Múzeum egy Pozsonyból származó Esctergomi-Missaléja 
(Cod. lat. 222.)1 a következő szavakkal kezdődik : «Incipit liber 
Missalis Secundum Rubricam Strigoniensis dioecesis, Quem fieri 
fecit honestus vir Dominus Johannes POTENNPERGER Civis et Iuratus 
Civitatis Posoniensis. Anno domini Millesimo Quadringentesimo 
Octuagesimo. Dominica prima in adventu domini Introitus.» Ugyan
ezen lap alján az 1481-es évszám jelzi a miniator elkészültét. — 
POTTENBERGER János, kinek rendelésére a könyv készült, az okira
tokban először 1470-ben fordul elő, mikor mint a város bírája 
említtetik. 1471-ben mint a város polgármesterét, 1473-ban újra 
mint polgármestert említik. Ö alatta épült újra a péktorony. 1475-ben 
megint mint városbíró szerepel. 1477-ben pedig harmadízben viseli 
a polgármesteri méltóságot.2 

A szöveg előtti három első lapra szokás szerint a kalendárium 
van beiktatva, melyben az összes magyar szentek a rendes helyükön 
találhatók. 

Művészi díszét tekintve, a kézirat az egyszerűbbekhez tartozik, 
a kánon előtti kép hiányzik s a többi lapok díszítése csupán levél 
és virágmotívumokból áll. De azért ezeknek a modorából is érdekes 
következtetéseket lehet vonni. A Missale lapjain szembeötlően két 
kéz dolgozott. Az első a címlapot, a Kánon-kezdő iniciálét (való
színűleg az elveszett Kánon-lapot) és egyebeket, a második a 94., 

1 KNAUZ N. Magyar Sión. 14. sz. — KNAUZ N. Kortan. 21. szám. -4 
Könyvkiállitási kalauz. 42. szám. — KOLLÁNYI F. Id. m. 3. szám. — IVÁNYI B. 
Az irás és könyvek Eperjesen a XV—XVI. században. M. Könyvszemle. 1911. 
135. lap. 

2 ORTVAY T. Id. m. III. 382, 395—396. 1. 
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121. stb. lapot díszítette. Az első kéz az igénytelenebb osztrák kéz
iratok hosszúindás modorát követi, a második, kétségbe nem von
ható szoros kapcsolatokat mutat egy határozott salzburgi miniator-
festő műhellyel, melynek számos darabját ismerjük.1 Ezek a XV. 
század utolsó negyedéből származó, legnagyobbrészt salzburgi, 
passaui és brixeni Missalék, van azonban közöttük egy, ma a salz
burgi Studienbibliothekban (V. I. B. 23.), mely kalendáriumának 
magyar szentjeivel világosan elárulja, hogy valamely magyarországi 
bencés kolostor számára készült. Ez a dúsan illuminait Missale, — 
melynek lapjai a többi salzburgi darabokkal teljesen egyező díszí
téseikkel e csoportba való tartozásukat meggyőzően bizonyítják, — 
tanúskodik tehát amellett, hogy a kapcsolat ezen salzburgi műhely 
és Magyarország között tényleg fennállt s a Múzeum kéziratában 
található néhány lap modorának megegyezése e csoport munkáival, 
— nem véletlen. 

Föl nem tehető, hogy ilyen jelentéktelen diszítések miatt a 
félig kész kéziratot Salzburgba küldték volna. De minden egyéb 
feltevés is erőltetettnek látszik. Lehet, hogy Salzburgban rendelte 
meg POTTENBERGER az egész könyvet, ahol kétféle modorban fes
tették ki, — de meg kell jegyeznem, hogy e csoportnak egyetlen 
darabjában sem láttam a címlap festéséhez hasonló lapokat, tehát 
nem valószínű, hogy a színekben és festékanyagban is annyira 
különböző munkák egy műhely termékei volnának. Az is lehet, 
hogy a festések mind Pozsonyban készültek oly módon, hogy a 
címlapot s a vele rokon lapokat egy pozsonyi művész festette, az 
idegen modorúakat pedig a salzburgi műhely egyik tagja, ki vándor-
útján Pozsonyba vetődött s ott elkészítette ezt a pár kis díszítést. 
Végül az is lehet, hogy a kézirat dísze a maga egészében pozsonyi 
művészektől készült, de a salzburgi modorú művésztől semmi más 
pozsonyi munkát nem ismerek. 

1488-ból való egy Magyarországi Missale a Nemzeti Múzeum
ban (Cod. lat. 219), mely a pozsonyi káptalan ajándékaképen ke-

1 E csoporttal bővebben foglalkoztam s az idevágó kéziratokat egyenként 
felsoroltam HENRIK csukárdi plébánosról szóló, már idézett cikkemben. 
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rült a Múzeumba.1 Első lapján bő »adatokat találunk a kézirat kelet
kezésére vonatkozólag: «Das puch Ist geordent worden dem All-
mechtigen got zu lob und Ere und dem heilign Sand Mertn durch 
die Ersam Fraw Magdalena ROSENTALERIN ZU gedechtnuss ír und 
Irer gesiecht sein In solcher mass, dass dasselb puch gebraucht 
soi werden auf dem hohen Alltar Sand Mertn pharkirchen Hie zu 
Prespurg Anno domini etc. LXXXVIIP ». A kánon véglapján pedig 
az iratás éve olvasható : i488. Tehát a pozsonyi Szent Márton
egyház számára készíttette ROSENTALER Magdalena asszony. Hogy 
ki lehetett ez az asszony, arra nézve — úgy gondolom — néhány 
pozsonyi oklevél kellő világosságot vet: 1480-ban ugyanis egy 
Wenzl ROSENTALER nevű szűcs nejére, Magdolnára és fiára hagyja 
egyik szőlejét.2 1482-ben Magdolna, Wenzl szűcs özvegye fiára, 
ROSENTALER Mártonra hagyja ugyanazt a szőlőt; ugyancsak 1482-ben 
ráhagyja egy másik szőlejét i s ; 3 1484-ben Mertn ROSENTALER mint 
városi kamarás említtetik; 1487—1488-ban polgármester; 1492— 
1493-ban városbíró. A ROSENTALER család tehát a vagyonos és 
tekintélyes polgársághoz tartozott. Az adatok oly meggyőzően 
vágnak össze, hogy nem kételkedhetünk abban, hogy Wenzl szűcs 
felesége, a Szent Márton-templomnak adományozó Magdolna asz-
szony és ROSENTALER Márton polgármester anyja — egy és ugyan
azon személy. 

A Missale nincs nagy fényűzéssel kiállítva, de címlapját csi
nos, élénkszínü levéldísz kereteli s ugyanez a díszítés tűnik fel több 
iniciáléban (1. hasonmást) és a lapok szélein. Az egyetlen lap, melynek 
bizonnyal számottevő figurális dísze volt, a kánon előtti kép a 
keresztre feszített Krisztussal, a könyvből ki van tépve. A minia-
turák hovatartozásáról azonban kellőleg tájékoztatnak a meglevő 
lapok is. A Missale a pozsonyi kéziratok jelentős csoportjához tar-

1 KNAUZ N. Magyar Sión. VI. 16. szám. — KNAUZ N. Kortan. 22. szám. — 
Tört. és irod. tört. kiáll. 1877. 13. szám. — Könyvkiállítási kalauz. 45. szám. — 
DANKÓ J. Hymnarium. 45. szám. — ORTVAY T. Id. m. II. 4. 379. és 398. 1. 
KoLLÁNYi F. Id. m. io. szám. — IVÁNYI B. Id. m. 135. 1. 

2 ORTVAY T. Id. m. II. 385. és 400. 1.; I. 183. és 197. 1. 
3 ORTVAY T. Id. m. III. 383. és 396.1. 
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tozik, mellyel más alkalommal volt módomban behatóan foglal
kozni.1 A munkákban oly művész kezére ismerünk, kinek fontos 
szerep jutott 1487—1488-ban, amidőn HAN János pozsonyi ka
nonok pompás Gradualéjának kifestését bízta rá. Ugyancsak HAN 
János festtette át vele — a címlapon látható HAN-címer tanúsága 
szerint — a gyulafehérvári Batthyaneum birtokában levő Eszter
gomi Missale néhány lapját, melyet IMREFIA János pozsonyi őrkano-
nok számára 1377-ben másolt, illuminait és bekötött westfáliai 
STEPHANI Henrik csukárdi plébános. Ebben a könyvben a kánon elé 
külön lapon beillesztett a művész egy gazdag miniaturát, mely 
Krisztust a keresztfán ábrázolja. Ezeken kívül a Nemzeti Múzeum 
már említett XIV. századi Missaléjában (Cod. lat. 94) is található 
egyetlen iniciálé tőle, a kánon kezdő T betű, s bizonyosra vehető, 
hogy tőle volt ugyanitt a kánon előtti kép is, mely most a könyv
ből el van távolít va. Még egy Pozsonyban levő kézirat mutatja az 
ő kezének munkáját, sőt talán több is, de erről, mint említettem, nem 
tudtam személyesen meggyőződni. A felsoroltak szerint a művész 
munkáinak tekintélyes sorát ismerjük és súlyban is számottevőt. 

A miniaturáknak nagyon jellegzetes és könnyen felismerhető 
modora van. Hosszú, vékony szárakon növő, folytonosan ismét
lődő, három fajta levélpár vagy gazdagabban fejlesztett folyondá
rok között pompázó, élénkszínű, késő gótikus, itt-ott naturalisz
tikus virágok a főmotivumai e dekorációnak. Feltűnő, hogy mind 
e munkák néhány év alatt készültek: a két keltezett darab az 
1487-es és 1488-as évet jelöli meg; a keltezetlen darabok pedig — 
pl. a gyulafehérvári Missale, már a birtokos HAN János személye 
által —, de meg a keltezett kéziratok miniaturáival való teljes 
hasonlóságuk által is, ugyanezen évekre vallanak. Említett dolgo
zatomban — úgy gondolom — elég meggyőző érvet hoztam fel 
azon állításom bizonyítására, hogy ezek a kódexek a leghatározot
tabb összefüggést mutatják egy müveiből jól ismert salzburgi 
miniatornak, Ulrich ScHREiERnek munkáival, ki Bernhard ROHR 
salzburgi érsek és egyéb salzburgi urak számára 1469—1481-ben 

1 HOFFMANN E. Henrik csukárdi plébános miniator. Id. m. 81. 1. 
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nagy szorgalommal dolgozott. Tőle illuminait kódexek Bécsben, 
Grazban, Salzburgban, Münchenben, Rómában és Pesten (Cod. lat. 
223, nagyon egyszerű munka 1472—1473-ból) bőségesen talál
hatók. A pozsonyi darabok és a salzburgi miniator munkáinak 
összevetése meggyőz arról, hogy a kompozíciókban, arctipusok-
ban, ornamentikában, sőt egyes apró részletekben is mutatkozó 
hasonlóság nem véletlen, nem is mutat csak nagy általánosságban 
a salzburgi iskolához való tartozásra, hanem arra vall, hogy e 
munkák ugyanazon forrásból fakadtak. Ulrich SCHREIER miniaturái 
a pozsonyi csoporttól kissé eltérnek bágyadtabb színezésükkel, véko
nyabb, megnyúltabb, kevésbbé realisztikus és vérszegényebb formáik
kal és gondosabb kidolgozásukkal. Mivel ScHREiERnek 1481-től 
1488-ig semmilyen munkáját sem ismerjük,feltehető volna,hogy foly
tonos, lassú átalakulást feltüntető művészete ezt az utat is megfutotta, 
de még sokkal valószínűbb, hogy ez években Pozsonyban a mester
nek csak valamely tanítványa dolgozott, ki annak modorát teljesen 
magába szítta. Ez a tanítvány lehetett pozsonyi származású is. 

A dunántúli németség ízlésének légköréből származik az 1489-
ből való BATTHYÁNYI Boldizsár-féle Misekönyv (Magy. Cod. 17),1 

mely művészeti szempontból nem is jön számba. Két színes rajza 
(Krisztus a keresztfán F 14 v. és Veronika kendője 19 r.) oly 
dadogó ügyetlenséggel van festve, hogy azokat miniaturáknak alig 
minősíthetjük. Valószínű, hogy valahonnan másolva vannak. Egyet
len érdekességük, hogy rajzolójukat s egyben a könyv másolóját 
ismerjük, mert a könyv 72. lapja az összes adatokról bőven tájé
koztat: «Et sic est finis in Kwzegh in feria sexta ante festum B. 
lucie virginis : Anno Domini Millesimo Quadringentesimo octuage-
simo nono sub egregio domino Baltisar de BATYAN capitanei (sic!) 
eiusdem civitatis et castri Kwzegh per me Anthonium litteratum 

1 A darab nagy irodalmából csak néhány cikket ragadok ki : TOLDY F. 
Magyar Nemzeti Irodalom Története. Pest, 1831. II. io i . l .— MÁTRAY G. Régi 
magyar naptárak. M. Akadémiai Értesítő. 1853. 26. 1. — KNAUZ N. Magyar 
Sión. VI. 810—812. és 881—883. 1. — Könyvkiállítási kalauz. 64. szám. — 
ZoLNAi Gy. A Batthyányi misekönyv magyar naptára és lapszéli jegyzetei. 
M. Könyvszemle 1895. 106—116. 1. — ZOLNAY Gy. Nyelvemlékeink a könyv
nyomtatás koráig. Budapest. 1905. 23. szám. 
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nobilem de ffanch existente (sic !) pênes Albam Regalem.» Nemes 
FÁNCSY Antal írástudó könyve nem művészi, hanem nyelvészeti 
szempontból érdemli meg azt a figyelmet, mellyel a tudományos 
világ vele régóta foglalkozik, mert a latin szöveg közé írott magyar 
nyelvű magyarázatokon kívül, a 3 —14. lapon a legrégibb magyar 
nyelvű naptárak egyikét tartalmazza. 

A német kapcsolatok legkézzelfoghatóbb bizonyítékai azok a 
munkák, melyekben korabeli német metszetek másolatait találjuk. 
Régibb idő óta ismeretes, hogy erdélyi és felsó'magyarországi fest
mények és szobrászi müvek, a prépostfalvi, alsó bajomi, medgyesi, 
földvári, berethalomi, csíkmenasági stb. oltárok,1 valamint a hét-
hársi, a kisszebeni, a bártfai és PÁL mester lőcsei oltára stb.2 DÜRER, 

SCHONGAÜER, Israhel von MECKENEM és Veit STOSS metszeteinek 
másolásaival készültek. Az illuminait kéziratok vizsgálata a német 
metszetek elterjedésére vonatkozó ismereteinket lényegesen kibő
víti, amennyiben azt látjuk, hogy GYÖRGY topuszkói apát két pompás 
kéziratát is, 1495—1498-ban, a horvátországi Kőrös megyében úgy
szólván minden ízükben német és németalföldi metszetekből állí
tották össze, még pedig a Zwolléből származó I. A. MESTER, az 
E. S. MESTER, a BERLINI PASSZIÓ MESTERE, Israhel van MECKENEM, a 
P. W. MESTER és SCHONGAÜER metszeteiből.3 Sőt kutatásaim azt is 
megmutatták, hogy még egy, az ország szívében készült kéziratnak, 
KÁLMÁNCSEHI Domonkos 1481-iki Breviáriumának előállításánál, sőt 
HAN János Graduáléjánál is az E. S. MESTER metszetei szolgál
tatták az előképet.4 Nem egy-egy izolált esetről van tehát szó, 

1 Dr. V. ROTH. Siebenbürgische Altäre. Strassburg. 1916. 50., 58., 78., 
90., 103. stb. 11. XX., LXIV. stb. táblák. — Max LEHRS. Geschichte und kri
tischer Katalog. V. Martin Schongaüer. Wien. 1925. 207., 266., 2 8 1 , 288. 11 

2 DXVALD K Magyarország csúcsíveskori szárnyasoltárai. Bpest. 1909. 27.1.— 
DiVALD K. A héthársi szent Márton-templom. Bpest. 1913. 17. 1. — B. DAUN. 
Veit Stoss und seine Schule. 1916. p. 116. Abb. Fig. 65. Taf. XXII. Abb. 2. 

3 HOFFMANN E. Középkori könyvkultúránk néhány fontos emlékéről. 
M. Könyvszemle. 1925. 37—47. U., ugyanitt bőségesen ismertettem M. LEHRS-
nek e kéziratokra vonatkozó s LEHRS és M. GEISBERG különféle munkáiban 
közzétett megállapításait. 

4 HOFFMANN E. Id. m. 29 — 31. és Der künstlerische Schmuck stb. id. m. 
133-137.es HENRIK csukárdi plébános id. m. 88. 1. 

http://133-137.es
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hanem arról, hogy a fontosabb német rézmetszők müveinek Magyar
ország nyilván kitűnő piaca volt s munkáik az ország minden részé
ben egyaránt ismeretesek és kedveltek voltak. Ez művészeti tekin
tetben rendkívül élénk kapcsolatra vall, melynek hatása természe
tesen a szabadon és önállóan alkotott müveknél sem maradhatott el. 

* * * 
A magyar miniaturfestés új fázisa kezdődött MÁTYÁS király 

alatt. Ekkor a különféle irányokból — melyek feltűnését, más irá
nyokkal való kereszteződését és újra elhalását eddig nyomon követ
hettük — egy újabb elem hozzájárulásával új, általános jellegében 
könnyen felismerhető magyar miniatur-festő modor alakult ki. Az 
utolsó évtizedekben a politikai összeköttetések természetéből ön
ként folyt, hogy a nyugati és főleg az osztrák elem kerekedett 
fölül. De már V. LÁSZLÓ (sőt talán már ZSIGMOND) alatt megkezdő
dött az olasz kéziratok újabb beszivárgása, mely valóságos beözön-
léssé változott MÁTYÁS király alatt. Az új elemnek a régivel való 
egyesülése, melyhez újabb francia és németalföldi hatások is járul
tak, új és nagyszerű eredményeket hozott. Olaszország minden 
részéből tömegestől érkeznek a kéziratok s mindenik nyomot hagy 
a kialakuló új magyar stílben. Legkisebb hatást a nápolyi kéziratok 
gyakorolják, erős a flórencieké, de döntő befolyással vannak az 
északolasz munkák. Annyira, hogy azt kell feltételeznünk, miszerint 
az 1480 körül kialakult és pompásan virágzó budai miniator-mühely-
ben északolasz művészeknek nagyobb számban kellett jelen lenniök.1 

A Corvinának a magyar műhelyből származó darabjai közül a 
Nemzeti Múzeum egyetlen darabot bír, Georgius TRAPEZUNTIUS 
Rhetoricáját (Cod. lat. 281.). Ez a kézirat a műhelynek nem leg
jelentékenyebb, de jellegzetes munkája (1. hasonmást). A címlapot 
díszes keret veszi körül; az alsó lapszél közepén két fáklyás ifjú, 
levelekből és gyümölcsökből álló nagy koszorút tart, melynek bel
sejében a CoRViN-címer látható. A címer összeállítása a szokásos — 
cseh oroszlánokból és magyar pólyákból van összeállítva, a szív
pajzsban a hollóval — csakhogy az oroszlánok szembefordulnak 

1 HOFFMANN E. Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices. Belve
dere. 1923. 130—156. 
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egymással. Ebben a formában csak kétszer találkozunk még vele, a 
bécsi PTOLEMAEUS-kódexben és a wolfenbütteli ToLHOPFban, mind 
a kettő a magyar műhely terméke. 

E kódexre nézve a szakirodalomban egész csomó téves adat és 
vélemény olvasható, melyek egyrészt tárgyi természetűek, másrészt 
a miniaturák korára és művészére vonatkoznak. 

Mikor a TRAPEZUNTÍUS Konstantinápolyból hazakerült, sokan 
úgy vélekedtek, hogy a címlapon — a szerző képzeletbeli képét fel
tüntető1 iniciáléban — MÁTYÁS király arcképe látható,2 mely állítás 
a későbbi említéseknél már helyesbítve van.3 

A kézirat keletkezését a tudósok csaknem egybehangzóan az 
1467. évre tették, a bécsi PTOLEMAEUSsal egyidőre.4 Ez a kormeg
határozás azonban nem helyes. A bécsi kéziratot kétségbevonhatat
lanul 1467-ben másolták, de festői díszét csak 1488 után nyerte: a 
lapszéldíszítések világosan mutatják a GHERARDÓÍÓI festett remek 
bécsi HiERONYMUS-kódex festéseinek hatását.5 A múzeumi TRAPEZUN

TÍUS azonban korábbi munka. Kezdetlegesebb is, azonkívül meg cím
lapjának egyes részei, mint pl. a fáklyát tartó ifjak, a próféta fél
alakja pontosan egyeznek KÁLMÁNCSEHI Domonkos Missalejának cím
lapjáéval, mely a zágrábi székesegyház kincstárában van (No. 355-)-6 

KÁLMÁNCSEHI ezen Missaléja viszont számtalan részletének egyezése 
folytán szorosan kapcsolódik a prépost másik Missaléjához (a bécsi 
LiECHTENSTEiN-gyüjteményben),mely 1481-ben készült. A prépost e 

1 Képét 1. : FRAKNÓI V. Bakócz Tamás élete. Budapest, 1889. 3. és 29. 1. 
2 Századok. 1869. 746. 1. A Corvina maradványai. — MÁTRAI G. A Kon

stantinápolyból legújabban érkezett négy Corvin-kódexről. Pest. 1870. 10—12.1. 
— Tört. és irod. tört. kiáll. 1877. 17. szám. 

3 FISCHER L. König Mathias Corvinus und seine Bibliothek. Wien. 1878. 
XXVIII. szám. — CsoNTOsi J. Latin Corvin-kódexek bibliographiai jegyzéke. 
M. Könyvszemle. 1881. 4. szám. — W. WEINBERGER. Id. m. is . szám. — Említve 
még : D. A Nemzeti Múzeumi könyvtár Corvin-kódexeinek száma. M. Könyv
szemle. 1895. 372. 1. 

4 KönyvkiálHtási kalauz. 1882. 210. szám.— CSONTOSI J. A Korvina. Pallas-
Lexikon. 1895. VI. 1. 

5 HOFFMANN E. Der künstlerische Schmuck. 145—146. 1. 
6 HOFFMANN E. Középkori könyvkultúránk néhány fontos emlékéről. M. 

Könyvszemle. 1925. 31—32. 1. 
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két kódexe a magyar miniaturfestő-stílust még csak fejlődőben mu
tatja, még nem olvadtak szerves egésszé a különféle idegen és 
magyar stílusok, hanem elkülönülve jelennek meg az egymásután 
következő lapokon s ha a bécsi darab nem is volna datálva, akkor 
is tudnók, hogy ez az 1481 körüli évek állapota. E kódexekkel 
való kapcsolata folytán a TRAPEZUNTIUS tehát a műhely korai darab
jai közé tartozik s 1481 körül keletkezett. 

Az idevágó szakirodalom harmadik tévedése a művész kilétére 
vonatkozik. A teljes bizonytalanságba PULSZKY Ferenc vetett először 
egy nevet : a flórenci nagy miniátornak, GHERARDO del FoRÁnak 
nevét.1 PULSZKY egy kéz munkájának állapította meg a múzeumi 
TRAPEZUNTIUSI, a bécsi PTOLEMAEUSÍ és a velencei AVERULINUSÍ. 

A kérdést a kitűnő szemű CSONTOSI vitte előre,2 aki nagyjából össze
állította azt a kéziratcsoportot, melyet máig is összetartozónak 
érzünk : a múzeumi TRAPEZUNTIUSÍ, a bécsi PTOLEMAEUSÍ, a wolfen-
bütteli ToLHOPFOt, a velencei AVERULINUSÎ, a müncheni BEDAt, a 
párisi CASSIANUSÍ és a nürnbergi História Turciaet. S fölveti a kérdést, 
hogy vájjon ki lehet a miniátor ? «GHERARDO-C ? a névtelen madocsai 
apát? Felix RAGUSANUS3 vagy más?» A kérdés nagyon óvatosan 
van föltéve, de alatta nagyon biztos sejtése érezhető annak, hogy a 
munkákat magyaroknak tartotta. Véleményével csak azért nem állott 

1 PULSZKY F. A Corvina maradványai. Könyvkiállítási kalauz. 1882. 60. 1. 
így említi a művészt: «GHERARDO, kit il CmERiconak neveznek» és magasabbra 
tartja AiTAVANTÉnél. Ma tudjuk, hogy GHERAEDO és CHERICO két nagyon 
különböző egyéniség, a TRAPEZUNTIUS pedig mélyen alatta áll ATTAVANTE 
munkáinak. 

2 CSONTOSI J. Hazai és külföldi könyvtári búvárlatok. M. Könyvszemle. 
1883. 214—215. I. — CSONTOSI J. Attavantestől festett Corvin kódexek. Magy. 
Könyvszemle. 1885. 253. 1. — CSONTOSI J. Corvinische Handschriften von 
Attavantes. Centralblatt für Bibliothekswesen. 1886. III. 216—217.1. — CSONTOSI 
J. Mátyás és Beatrix arcképei Corvin-kódexekben. Archaeológiai Értesítő. 1888 
114. lap. 

3 Felix RAGUSANUS eddigelé egészen rejtélyes személyiségét I. KUKULJEVIC-
SAKCINSKI (Slovnik umjetnikah Jugoslavenskih. Zagreb. 1858. 76—77. 1.) igye
kezett Felix PLiANCUssal, KRISTÓF modrusi püspök unokaöccse vei azonosítani. 
E feltevését azonban később hallgatólagosan visszavonta. I. KUKULJEVIC-SAKCINSKI. 
Kroatisch-dalmatinische Künstler am Hofe des ungarischen Königs Mathias 
Corvinus. Agram. 1860. 11. 1. (Különlenyomat az Agramer Zeitung-ból.) 

Magyar Könyvszemle. 1927. I—II. füzet. 3 
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elő határozottabb formában, mert nem tudta volna bizonyítani. 
Dacára ezen intésnek, tizenkét évvel később újra csak GHERARDO 

nevét látjuk emlegetni.1 Sőt ugyancsak GHERARDÓÍ említi mesterül 
SCHÖNHERR is, ki a CsoNTositól összeállított csoportot nagyjából 
együtt tartja: kétségtelenül GHERARDO munkájának véli az AVERULI-

Nust, a CASSIANUS!, a BEDÁÍ és NAGYLUCSEI Orbán Psalteriumát, a 
Nemzeti Múzeumban (Cod. lat. 369O2 és az ő valószínű munkájá
nak a múzeumi TRAPEZUNTiust és két darabot, melyeket a NAGYLUCSEI 
Psalteriumon kívül újonnan vesz fel a csoportba. Az elsőt, a vatikáni 
Missalét (Cod. urb. lat. n o . ) helyesen, a másikat, a drezdai VALTURIUSÍ 
(Cod. R. 28. m.) tévesen, mivel az épen nem ide tartozó darab, 
hanem nápolyi. E csoportot egy újabb darabbal gyarapította Leon 
DOREZ, ki a holkham-halli Evangelistariumot elsőül ismertette és 
a CASSIANUS miniátorának tulajdonította ; igaz, hogy ezt a művészt 
«bizonyos valószínűséggel» BOCCARDINO VECCHioban véli felismer
hetni.3 HEVESY4 szintén átveszi az irodalomból az immár többször 
összeállított csoport együvé tartozásának tényét, a mesterre vonat
kozólag pedig visszanyúl CSONTOSI fontos gondolatára és tovább 
építi azt. Megállapítja, hogy e darabok nem mutatnak tiszta művészi 
stílust, tehát nem lehetnek egyik olasz miniátor-iskolának sem 
termékei. A stílusok keveredése természetes azonban Budán, hol a 
tanulmányozásra és továbbképzésre — Európa minden részéről 
összeszedett gazdag anyagával oly könyvtár állt rendelkezésre, mint 
a királyi könyvtár. HEVESY úgy véli, hogy a miniaturák nápolyi 
művészek hatása alatt dolgozó művésztől valók, kit a csoport leg
jelentékenyebb darabja után «a CASSIANUS mesteré»-nek nevez el. 
E művész sajátkezű munkájának véli a TRAPEZUNTIUSÍ. Néhány évvel 
később, GULYÁS újra visszatér arra a gondolatra, hogy e csoport 

1 Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 210. szára. «GHERARDO remekművéről» 
beszél. 

2 SCHÖNHERR Gy. Nagylucsei Orbán zsoltáros könyve a Magyar Nemzeti 
Múzeum könyvtárában. M. Könyvszemle 1906. 210. 1. 

3 L. DOREZ. Les manuscrits à peintures de la Bibliothèque de Lord 
Leicester à Holkham Hall. Norfolk. Paris. 1908. 98. 1. LIX. tábla. 

4 A. de HEVESY. Les miniaturistes du Roi Mathias Corvin. Revue de l'art 
chrétien. 1911. 109—120. 1. 
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valamely flórenci mester munkája. ! Viszont HEVESY újabban megjelent 
könyvében ismét hangsúlyozza előbbi álláspontját — most már felső
olasz hatást észlelve a munkákon — és a múzeumi TRAPEZUNTIUS 

kéziratát határozottan a «CASSIANÜS mestere» munkájának állítja.2 

Az iskolát illetőleg HEVESY álláspontja természetesen helyes. 
Azóta a szóbanforgó csoport csaknem minden egyes darabjának 
magyar voltára, a Corvin-kódexekről szóló tanulmányomban — 
úgy gondolom — épen elég bizonyítékot hoztam. CSONTOSI zseniá
lis ötletének megadva ezáltal a tudományos igazolást. Nem helyes 
azonban HEVESYnek a mesterre vonatkozó megállapítása. Mert a 
CASSIANÜS mestere, JÁNOS madocsai apát csak 1489 elején (jan. 6.) 
tűnik fel a műhelyben, az erdődy BAKÓCZ család címeres levelében3 

és oly különleges modort képvisel, rajza oly választékosan finom, 
hogy a TRAPEZUNTIUS mesterének csaknem barbárul kemény, szög
letes és szakadozott modorával össze sem lehet mérni. A budai 
műhelynek sok tagja volt. A TRAPEZUNTIUS pedig, az iskola általá
nos ismertető jegyein belül oly speciális vonásokat mutat, melyeket 
egyetlen más kéziratban sem észlelhetünk.4 

A TRAPEzuNTiusnak címlapján kívül másik nevezetessége az 
arany metszésén végig szaladó szép, színes virágdísz (1. hasonmást), 
a budai műhely kötéseinek, főleg a bársony- és selyemkötéseknek 
pompás járuléka. A múzeum CoRViN-kéziratai közül több is büsz
kélkedik ilyen metszéssel: a Flórencben illuminait violabársony-
kötésü PLAUTüs-kódex (Cod. lat. 241.),5 és PoLYBius-kódex (Cod. 
lat. 2 3 4.) 6 és a Nápolyban illuminait bíborbársony-kötésü AUGUSTINUS-

kódex (Cod. lat. 121.).7 

1 GULYÁS P. Mátyás király könyvtára. Budapest. 1916. 47. 1. 
2 A. de HEVESY. La Bibliothèque du Roi Mathias Corvin. Paris. 1923.14. sz. 
3 HOFFMANN E. Der künstlerische Schmuck der Corvin-Codices. Id. m. 

148—150. 11. 
4 HEVESY. Id. m. 34. lapon a bécsi PTOLEMAEUSÍ is a CASSIANÜS-mester 

sajátkezű munkájának véli, szintén tévesen. 
5 HOFFMANN E. A Nemzeti Múzeum Széchényi könyvtárának Olaszország

ban illuminait kéziratai, M. Könyvszemle. 1926. 16. 1. 
6 HOFFMANN. E. U. O. 16. 1. 
7 HOFFMANN E. U. O. 22. 1. és HOFFMANN E. Christophoro Persona 

Agathias-fordításának néhány példányáról. M. Könyvszemle. 1924. 9—12. 1. 

1* 
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Mivel a budai könyvtár legkülönfélébb korú és modorú darab
jai, pl. számos XV. századi flórenci és budai darabon kívül, a XIV. 
századi bolognai Biblia — mely ma az erlangeni Egyetemi könyv
tár dísze — és a nápolyi Augustinus szintén e kötéseket és metszé
seket mutatják, s a bécsi RjEGiOMONTANUS-kézirat metszésének hü 
mását megtaláljuk a budai műhely egyik nezezetes darabjának, a 
vaticani Missalénak lapdíszítései között (Cod. Urb. lat. n o . ) , teljes 
bizonyosnak vehetjük, hogy e metszések a budai műhelyben ké
szültek. Sőt változatos és ötletes rajzuk és vidám színezésük által, 
e metszések a műhely legbájosabb munkái közé tartoznak. Korukat 
tekintve, különféle szempontok figyelembe vétele után, arra az 
eredményre jutunk, hogy nem készülhettek előbb, mint MÁTYÁS 

uralkodásának utolsó öt esztendejében.1 

A magyar miniatürfestészet egyik igénytelenebb terméke NAGY
LAKI István, bácsi és fejérvári kanonok BREVIÁRIUMA (Cod. lat. 343.)-2 

A kézirat címlapján és a 89. r. lapon a címer helyén kék mezőben, 
két arany csillaggal jobbról-balról a kanonok monogrammját látjuk, 
pontosabb adatokat tartalmaz a 496. v. 1., melyen ezt olvassuk • 
«1489. T. D. H. S.» és a kolofon, mely következőképen hangzik: 
«Hunc librum vei breviárium fecit scribere Al. Stephanus de NAGLAK 

canonicus ecclesie Albensis et Bachiensis nec non altarista sancti 
regis Ladislai in ecclesie supradicta videlicet albensi». A címlapot 
csinos, ferrarai stílű virágdísz veszi körül, a címert pedig két puttó 
tartja. Ha meggondoljuk, hogy KÁLMÁNCSEHI is székesfehérvári kano
nok volt, úgy nem fogunk azon csodálkozni, hogy NAGYLAKI István 
kódexének számos illuminait lapján is az 1481 körüli KÁLMÁNCSEH1 

kéziratok hatására ismerünk.3 A régibb gótikus levéldísz és az olasz 

1 E metszésekkel bővebben foglalkoztam id. m.-ban. Der künstlerische 
Schmuck der Corvin-codices. 142—145. 1. 

2 MAJLÁTH B. Jelentés a Nemzeti Múzeum könyvtárának állapotáról. 
1883—1884-ben. Magy. Könyvszemle. 1884. 150. 1. — Magy. Könyvszemle. 
1884. Nagylaki István Breviáriuma 1489-ből. 321—322. 1. — DANKÓ J. Hym-
narium. 12. szám. — Tört. és irod.-tört. kiáll. 1902. 32. szám. 

3 Hogy áttekintésünk legyen a renaissance-irányú magyar miniatűr-festés 
termékeiről, célszerűnek látszik az emlékek rövid felsorolása. 1480 körül. Az 
első budai címerfestő több egyszerű munkája MÁTYÁS számára, melyeket mivel 
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spirálisok között tarkálló, nagy olasz virágok még époly kevéssé 
olvadtak eggyé, mint KÁLMÁNCSEHI kézirataiban. 

A budai műhely pompás darabja NAGYLUCSEI Orbán egri püspök 
Psalteriuma (Cod. lat. 369),1 melyet SCHÖNHERR fedezett fel (1. hason
mást). A szövege szerint is nevezetes darab ismertetésénél, mint emii
tettem, már ö kiemelte a kéziratnak a CASSIANUS-csoportba való tar
más helyütt bőven kifejtettem, itt egyenként nem sorolok fel. — 1480—1490. 
KÁLMÁNCSEHI Breviáriuma a lambachi bencés kolostorban ; a wolfenbütteli 
ToLHOPF-Corvin-kódex ; a bécsi Gorvin-Antifonále. — 1481. KÁLMÁNCSEHI D. 
Breviáriuma. Bécs. LiECHTENSTEiN-gyűjtemény .— Ugyanannak a zágrábi székes
egyházban levő Missaléja, mely felerészt THUZ Osvát címerét viseli. — 1481 
körül. A müncheni ARISTEAS Corvin-kódex és a múzeumi TRAPEZUNTIUS. — 
1488 — 1489. A vaticani Corvin-Missale. — 148p. NAGYLAKI István Breviáriuma. 
Nemzeti Múzeum ; LUKÁCS, előbb veszprémi, azután egri kanonok Missaléja a 
pozsonyi káptalani könyvtárban, melynek díszítése feltűnően hasonlít a bakonoki 
TÖRÖK család 148i-iki címereslevelének miniaturájához. — 1489—1490. A bécsi 
Ptolemaeus Corvin-kódex ; a velencei Averulinus Corvin-kódex. — 1489—1492. 
NAGYLUCSEI Orbán Psalteriuma. Nemzeti Múzeum. — 1490 előtt. FILIPECZ 
János váradi püspök Pontificáléja. Esztergom. Székesegyház kincstára. — 1490. 
A párisi CASSIANUS. Corvin-kódex ; a müncheni BEDA. Corvin-kódex ; a holkham-
halli Evangelistarium. Corvin kódex. — ARISTOTELES munkái. 1483—1484-iki 
velencei nyomtatvány. MÁTYÁS király számára kezdett festésekkel. Paris. Bibi. 
Nat. Mind a négy 1490-ben készült munkát már ULÁSZLÓ király fejeztette be. 
Ugyanezt a modort mutatja az 1489 iki Erdődi BAKÓcz-féle címereslevél és az 
1510-iki Ákosházy SÁRKÁNY-féle. — 1492. KÁLMÁNCSEHI D. imádságos könyve 
a londoni BEATTY gyűjteményben. — 1494 előtt. KINIZSINÉ MAGYAR Benigna 
imádságos könyve a keszthelyi heg FESTETICH-könyvtárban ; flórenci kéziratok 
modorában. — 1500 körül. A Nemzeti Múzeum Antifonale-töredéke. — 
i p 2 előtt. II. ULÁSZLÓ História Turciae-ja Nürnbergben. — I$IO—ijzi. 
BAKÓCZ Tamás Missaléja a zágrábi székesegyház kincstárában ; ugyanannak 
1521-ben befejezetlenül maradt Graduáléja az esztergomi primási könyvtárban. 
Ugyanettől a művésztől több címereslevél 1514—1525-ben. — 1522 táján. 
PERÉNYI Ferenc váradi püspök Missaléja. Ősnyomtatvány. Győr. Püspöki pap
növelde könyvtárában. — Pontosan nem keltezhető a győri püspöki papnövelde 
Antifonáléja a XV. század végéről. 

1 M. Könyvszemle 1905. 260. 1. Évnegyedes jelentés. —SCHÖNHERR Gy. 
Id. m. 195—210. 1. — HEVEST A. Les miniaturistes stb. id. m. 115. 1.— GULYÁS 
P. A könyv sorsa Magyarországon. M. Könyvszemle. 1923. 48. 1. — A. de 
HEVESY. La Bibliothèque du Roi Matthias Corvin, id. m. 34. 1. — HOFFMANN 

E. Nagylucsei Orbán könyvtárának maradványai. Magyar Bibliofil-Szemle. 

1924. 166 — 167. 1. — E. HOFFMANN. Der Künstlerische Schmuck, stb. id. m. 

150. 1. — HOFFMANN E. A Nemzeti Múzeum Széchényi könyvtárának az Alpe-

seken innen illuminait kéziratai. M. Könyvszemle. 1926. 237. 1. 
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tozását. A kódexnek két fényesen illuminait lapja közül a második lap 
(F 5 r.) díszes keretének jobb szélén fölül, halványzöld tárcsapajzsot 
látunk, amelyen — ha világosság felé tartjuk — előtűnik az eredeti
leg tervbe vett díszítés, azaz a következő felírás: VREA, kiegé
szítve: URbanus Episcopus Agriensis. A felírás tehát kétségtelenné 
teszi, hogy a kódex Orbánnak egri püspökké való kinevezése, azaz 
1487 után készült. Mivel a püspök 1492-ben halt meg, a kéziratnak 
1487 és 1492 között kellett keletkeznie. A Psalterium két lapja a 
budai műhely legszebb termékei közé tartozik és kétségtelenül 
ugyanattól a kéztől való, ki a CASSiANUsban is néhány igen jelen
tékeny lapot készített. Nem az, aki a könyvnek a budai műhelyben 
páratlanul szép címlapját és még egy lapját festette, tehát nem maga 
JÁNOS, a madocsai apát,1 hanem első segédje. Nála nem találjuk 
meg a színeknek és a festési modornak azt a lehelletszerű áttet
szőségét, azt a majdnem anyagtalan, csipkés könnyedségét, mint 
amannál, de viszont rendkívüli pompát ad a lapoknak a színek 
zománcszerü teltsége és ragyogása és a rajz eleganciája. Mivel a 
madocsai apát munkába lépése eddigi kutatásaim szerint 1489 jan. 
6-án jegyezhető először, valószínű, hogy ennek a kéziratnak kelet
kezési ideje is 1487—1492 helyett, még helyesebben így határoz
ható meg: 1489—1492. 

Ez alkalommal a budai műhely egy eddig ismeretlen darabját 
is mutathatom be (1. hasonmást), egy Antifonale-töredéket az 
1500 körüli évekből a Nemzeti Múzeumban, mely a SZALAY 

Ágoston-féle gyűjteményből származik s eddig a töredékek nagy 
tömegében őriztetett. E darab mindössze két lapból áll, az ere
deti kézirat 44. és 45. lapjából, melyek egyikének — a 44. lapnak 
v. oldala van díszítve, Szép iniciáléjában az imádkozó DÁVID királyt 
látjuk. A lap három szélén díszes szalag fut körül ; balról a középen 
Remete Szent ANTAL és Szent PÁL vannak ábrázolva, fölöttük a 
sziklán egy kis táblácska lóg, melybe eredetileg valószínűleg év
számot akartak festeni, de ez utóbb elmaradt. Az alsó lapszélen, az 
egész szalagon Remete Szent ANTAL kísértése látható és Remete 

1 E. HOFFMANN. Két utóbb emiitett dolgozatom. 149—150. 1.; és 238. 1. 



A SZÉCHÉNYI-KÖNYVTÁR ILLUMINÁLT KÉZIRATAI 39 

Szent ANTAL a pusztában, amint egyedül lépked kacskaringós utakon. 
Mindez nagyon kedvesen, de rendkívüli naivitással van előadva. 
A figurális és a tájképi részek a CASSIANUS címlapjának egyenes szár
mazékai és a műhely valamely gyöngébb munkása készíthette. 
A keret fölső részét palmettás dísz tölti ki, amilyet szintén sűrűn 
találunk magyarországi munkákban, pl. KÁLMÁNCSEHI imádságos 
könyvében a londoni BEATTY-gyüjteményben.1 

Nagyon fontos darab egy már alakjánál fogva is különleges 
kézirat, a zenggi Felix PETANCiusnak, Genealógia Turcorum impera-
torum című munkája (Cod. lat. 378),2 melyet szerzője II. ULÁSZLÓ 

királynak ajánlott (1. hasonmást). PETANCIUS II. ULÁSZLÓ törökországi 
követeként a XV. század kilencvenes éveiben többször megfordult 
Törökországban. Nevét politikai szereplésén kívül a törökökről és 
a törökök elleni védekezésről írt munkája tartották fenn. A Múzeum 
tekercsformájú (rotulus) kézirata a Genealógiának egyetlen pél
dánya és már mint ilyen is figyelmet érdemel. Ezenkívül csinosan 
is van diszítve : nyolc nagyobb medaillonban a török császárok, 35 
kisebb medaillonban pedig nagyobb hivatalok és méltóságok vise
lői vannak ábrázolva. A császárok sorában az utolsó II. BAJAZID, 

aki jóval nagyobb medaillont kapott, mint a többi, jeléül annak, 
hogy az övé az élő hatalom. Mivel a kézirat nincs keltezve, BAJAZID 

uralkodásának vége, azaz 1512 ápr. szolgál korhatározóul, ezentúl 
nem készülhetett a munka. A török császárok arcképei természete
sen csak képzeleti alkotások; hogy mégis támaszkodott-e valami 
munkára PETANCIUS művésze, amikor megfestette őket, nem tudom. 
Ellenben nagyon érdekes tudnunk, hogy tehát ez volt az a munka, 
melyből II. ULÁSZLÓ budai művésze merített, mikor a király rende
lésére készült legérdekesebb kéziratot, a ma Nürnbergben levő 
História Turciaet illusztrálta. Mert nem lehet kétséges, hogy annak 
emez után kellett készülnie. A História az arcok típusában ragasz
kodik a Genealógia típusaihoz, még BAJAZID szultán sátrának rajzá-

1 FRAKNÓI—GOTTLIEB. Manuscrit enluminé d'un prélat hongrois à la 
Bibliothèque Beatty à Londres. É. h. n. 

2 Magyar Könyvszemle. 1909. 106. 1. és melléklet. A Magyar Nemzeti 
Múzeum orsz. könyvtára az 1908. évben. 
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ban is. HEVESY1 véleménye, hogy a História okvetlenül a II. BAJAZID 

és II. ULÁSZLÓ halála közé eső években, tehát 1512 -- 1516-ban 
készült, nem látszik egészen helyesnek. Ha föltesszük, hogy egy
szerűen szolgailag átvette a Genealógiában talált anyagot, akkor ez 
persze lehet igaz, ellenkező esetben azonban áll a Históriára, is az, 
amit a múzeumi Genealógiáról mondtunk : ha II. BAJAZID halála után 
készült volna a kézirat, utolsó császárul nem öt, hanem már köz
vetlen utódját és fiát I. SzELiMet látnók ábrázolva, s így e nürn
bergi kézirat is inkább 1512 elé tehető, még BAJAZID életének ide
jére. Nem is valószínű, hogy ULÁszLÓnak a török császárokról szóló 
oly müvet készítettek volna, mely úgyszólván már csak történeti 
érdekű, mert belőle a legnagyobb, az élő veszedelem kimaradt. 

A Genealógiát, tekintetbe véve PETANCIUS állását, minden való
színűség szerint valamely dalmát-horvát művész illuminálta s így 
itt is, mint a MÁTYÁs-kori emlékekben, azzal a mindig izgató kér
déssel állunk szemben, mi szerepe volt a dalmát-horvát művészek
nek a magyar művészet kifejlődésében ? milyen mérvű a személyes 
részvételük a budai munkálatokban és egyáltalán milyen mérvű a 
befolyásuk a magyar művészetre ?2 

A nürnbergi Históriáról lévén szó, megemlítésre érdemesnek 
tartom kapcsolatait e kor címeres leveleivel. A Históriában AMURÁT 

és II. BAJAZID szultánok háremhölgyei úgy arc, mint a lenge ruházat 
tekintetében közeli rokonságot tartanak a II. LAJOS korabeli, 1519-iki 
DoBAi Demeter és KANIZSAI Dorottya-féle címeres levelek pajzstartó 
nőivel. 

A közeledő katasztrófát teljes mértékben érzékelteti az, hogy 
ULÁSZLÓ kevésszámú kézirata között kettő is szól a török császá
rokról. 

Utolsónak maradt egy, a XVI. század elején készült, óriás-
méretű pompás Graduale (1. hasonmást), mely Kassa város tanácsának 

1 A. de HEVESY. Une histoire turque enluminée. Gazette des beaux arts. 
1923. 286—296. 1. 

2 Már a XIV. század végén, 1390 —1392-ben egy Petrus de ALBEGA 
UNGARUS is dolgozik Ragusában. K. KOVAC. Nikolaus Ragusanus und seine 
Zeit. Jahrbuch d. Kunsthist. Instituts der k. k. Zentralkommission. Wien. 
1917. 67. 1. 
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ajándékaképen került a Múzeumba (Cod. lat. 172.),1 ugyanakkor, 
amikor a kézirat párja a kassai Felsőmagyarországi Múzeumnak 
jutott. A kéziratról az egész szakirodalom úgy emlékezik meg, mint 
egy XV. századbeli darabról, sőt a könyvkiállítási kalauz megjegyzi, 
hogy «a kéziratok másolóját nem ismerjük; valószínű azonban,hogy 
UJLAKY Bernát ferencrendi szerzetes a XV. században készítette, ki 
a szerzet számára ez időben több könyvet másolt». Ez állítások és 
e feltevés megdől azzal a ténnyel szemben — mely az eddigi kutatók 
figyelmét elkerülte — hogy a múzeumi kézirat 273. r. lapján, a 
jobboldali lapszélben, egy kis lógó táblácskán finom arany voná
sokkal az 1518-as évszámot olvassuk. Ez az időpont meg is felel a 
miniaturák művészi jellegének, mely minden tekintetben a XVI. 
század érett formáit tárja elénk. Nem ily világos azonban a minia
turák hovatartozása. Találkozunk itten teljesen olasz renaissance 
ízlésű dekoratív részletekkel, de más lapokon megint túlérett német 
gótikus elemekkel is, úgy ahogy ez akkoriban leginkább Cseh
országban és Morvaországban volt divatos. Magyarországon ebben 
az időben a miniaturák terén már jobban egymáshoz idomult az 
északi és a déli elem; az utóbbi felszívódása teljesebb és inkább a 
felsőmagyarországi szobrászati munkáknál különül el még mindig 
a kettő egymástól. Azonfelül a legtöbb esetben az arctípusok is 
határozottan csehesek. Lehet, hogy a múzeumi Graduale kassai 
készítmény, de e feltevést nem látom eléggé indokoltnak s csak 
fenntartással iktatom be a magyar munkák közé, mert ez a festési 
modor idegen az eddig ismert magyar termékek között. S ha eset
leges további kutatások során e darab magyarnak bizonyulna, úgy 
azzal az érdekes ténnyel állnánk szemben, hogy miután a XV. 
század végén és a XVI. század elején a magyar renaissance-stílü 
miniaturfestés határozott befolyását észlelhetjük a cseh-morva mun
kákon,2 15 18 körül ismét egy újabb, hogy úgy mondjam, kölcsön-

1 Tört. és irod. tört. kiáll. 1877. 15. szám. — Könyvkiállítási kalauz. 
58. szám. — lfj. KEMÉNY H. A kassai parochiális könyvtár jegyzéke. 1781. 
M. Könyvszemle. 1891. 335 — 334. 1 

2 HOFFMANN E. A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának az Alpeseken 
innen illuminait kéziratai- id. m. 240—241. 1. 
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vagy viszonthatás jelentkezik északról s a cseh-morva művészet 
ismét mint adó fél lép fel. A felsó'magyarországi miniaturfestésről 
alkotott képünket ez új és fontos színnel gazdagítaná. 

A későbbi jelentéktelen munkákat, mivel már nem is tartoznak 
a miniaturfestés voltaképeni nemes korszakába, mellözhetöknek 
gondoltam. 

* * * 
A Nemzeti Múzeum anyaga gazdag ugyan, de szükségesnek 

véltem a más hazai gyűjteményekben vagy idegenben levő számot
tevő anyag bevonását is, főleg oly esetekben, mikor fontos analó
giákról volt szó, vagy pedig ha egyes irányok vagy korok a múzeumi 
anyagból hiányzottak, vagy gyengén voltak képviselve. Hogy minden 
egyes darabra nem térhettem ki, természetes, mert hiszen feladatom 
nem az volt, hogy a magyar miniaturfestés történetét hiánytalanul 
adjam, hanem hogy a múzeum anyagát ismertessem, melyhez csak 
háttérül állítottam az idegen anyagot. 

Ha végignézünk hiányosan fennmaradt emlékeinken, még 
töredékében is egy magas színvonalon álló művészet gazdag ter
mésének képe bontakozik ki előttünk. 

HOFFMANN EDITH. 
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Magyarországon illuminait kéziratok. 
Jelzet Cím Kor Másoló v. miniator Megrendelő Későbbi tul. Lapszám 

M i 

L 214 

L 9 4 

L 91 

L 334 

L 215 

L 7 8 

L 220 

L 92 

L 395 

L 216 

L 377 

L 21 

L 359 

L 132 

L 370 

L 165 

L 222 

L 281 

L 219 

L 343 

M 17 

L 369 

L378 

L 178 

Missale 
Pray-kódex 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Missale 

Egyházi 
szerkönvv 

Missale 

Missale 

Breviárium 

Victorinus 

Dubniczi 
krónika 

Missale 

Trapezun-
tius 

Missale 

Breviárium 

Batthyányi-
Missale 

Psalterium 

Antifonale-
töredék 

Petancius 

Graduale 

XIII. sz. 
eleje 

1341 

XIV. sz. 
közepe 

1363 
1382 
előtt 

XIV. sz. 
vége 

« 

1400 
körül 
1403 

körül 

1423 

1426 
körül 
1 4 2 3 -
1439 
1450 

körül 
1462 
előtt 

1479 

körül 

1489 

1489 

1489-
1492 
1500 

körül 
1512 
előtt 

1518 

? és Han János 
pozsonyi kanonok 

illuminátora 
Soproni Galsó István 

Dalmát kolostor 

Ganois Vencel 
pozsonyi kanonok 

Nagyszombati Mi
hály pozsonyi 

kanonok 
János, a váci püspök 

illuminátora 
A körmöcbányai 

városi jegyzőkönyv 
egyik mestere 

Han János pozsonyi 
kanonok illuminátora 

Nemes Fáncsy Antal 

János madocsai apái 
első segédje 

Váci ötvös céh 

Pálóczy György 
esztergomi érsek 

Vitéz János 
esztergomi érsek 

Pottenberger János 
Pozsony város bírája 

Mátyás király 

Rosentaler Mag
dolna 

Nagylaki István 
bácsi és fehérvári 

kanonok 

Batthyányi Boldizsár 

Nagylucsei Orbán 
egri püspök 

Petancius Felix 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 
Pozsonyi 
egyház 

Kassai do
monkosok 

Pozsonyi 
egyház 

Pozsonyi 
egyház 

Esztergomi 
egyház 

Mátyás 
király 

Illésházyak 

Pozsonyi 
egyház 

Corvina 

Pozsonyi 
egyház 

II. Ulászló 
király 
Kassa 
város 

2—3 es 
hasonmás 
7—8 és 

hasonmás 

8—9, 28 

*9 

5-6 
1 0 — n és 
hasonmás 
9—10 és 

hasonmás 
18—19 és 
hasonmás 

r 9 

6 - 7 

12—14 es 
hasonmás 

16—17 és 
hasonmás 

14—15 és 
hasonmás 
20—21 és 
hasonmás 

24 

24 

24—25 

25—26 

31—36 és 
hasonmás 
26—29 és 
hasonmás 

36—37 

29—30 
37—38 és 
hasonmás 
38—39 és 
hasonmás 
39—40 és 
hasonmás 

40—42 és 
hasonmás 




