AZ ESZTERGOMI ULÁSZLÓ/GR ADU ALE
KORVIN MÁTYÁS utóda, II. ULÁSZLÓ olyan hatalmas örök
séget kapott nagy elődjétől, amelynek fenntartása és gazda
gítása még akkor is rendkívüli feladat lett volna, ha az új király
sokkalta nagyobbméretű egyéniség, mint amilyen a valóságban
volt. II. ULÁSZLÓ királyságát nem támogatta a sors, midőn a
közepes tehetségű embert a nagyszerű renaissance uralkodó utó
dává jelölte és azzal sem, hogy abban a korban ült a trónon,
midőn talán a legnagyobb képességű egyéniség sem tudta volna
már tragikus útjáról visszavezetni a nemzetet. A történetírás a
MÁTYÁst követő uralkodót talán a hiteles valóságnál is szigorúbb
kritikával illette, még magyarázatot sem keresve botlásaira és a
valóban megvolt kisebb értékeit sem volt hajlandó észrevenni
súlyos fogyatkozásai mellett.

így került, s bizonyos mértékig joggal, a Corvina-könyvtár
bomlásának kezdete is az ő nevével kapcsolatba. A Corvinák
tékozlása azonban korántsem történt oly óriási mértékben, mint
azt II. ULÁsZLÓnak tulajdonítják. Az elajándékozások nem lehet
tek olyan nagymérvűek, hogy a hatalmas könyvtárat ekkor
alapjaiban megingathatták volna. H a ULÁSZLÓ nemtörődömsége
csakugyan oly nagyfokú volt a kódexek tékozlásában, amint ezt
róla vélik, — sokkal kevesebb Corvina pusztult volna el a törökdúlás, még inkább Buda visszafoglalása alkalmával, és jóval
kisebb mértékben semmisültek volna meg a hozzánemértők keze
alatt. Számos Corvinát elajándékozott ULÁSZLÓ, de szolgáljon
mentségéül, hogy talán nem is annyira a könyvtár iránti közöm
bösségből, hanem sokkal inkább politikai érdekből. A királyt
szegénysége gátolta, hogy az idegen követeket és az udvarában
megforduló humanistákat az akkori szokás szerint dús ajándé
kokkal halmozza el; a pompás Corvinák méltóan pótolták ezt.
ULÁSZLÓ politikai érdekei elsősorban Bécshez fűződtek: már
gyermekei házasságának megvalósulásáért is igyekezett minden-
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képen MIKSA kedvében járni. így CUSPINIANUS, a bécsi követ
játszi könnyedséggel kaparinthatta meg a szebbnél-szebb Corvi
nákat; a bécsi könyvtár is őrizte meg az utókor számára a leg
több Corvinát.
A Corvina-könyvtár gyarapítását ULÁSZLÓ már nemigen
folytatta. De ennek oka ugyancsak inkább szegénysége, semmint
a humanista műveltség iránti közönye volt. A király 1498-ban
Firenzébe küldi FARMOSER SÁNDORÍ, hogy nagy elődje könyv
tartozásait rendezze; 1 de Itáliában újabb könyveket már nem
vásárol. Az udvarába törekvő olasz műveltségű humanisták elől
is elzárkózik. LAMPRIDIUS CERUINUS raguzai költő hiába küldi
e célból II. ULÁszLÓnak ajánlott költeményeit.2 A külföldi huma
nistáknak a magyar királyhoz írott művei is erősen megcsappan
nak. CERUiNuson kívül csak ANDRONICUS MATHEUS TRAGURINUS
magasztalja ULÁSZLÓÍ egy költeményében; továbbá a pistoyai
3
DOMINICUS RANNUSIUS CRISPUS „De ascensione Domini"
és
JOHANNES MICHAEL NAGONIUS II ULÁszLÓnak ajánlott művei
ismeretesek.4
II. ULÁSZLÓ uralkodása alatt a budai udvar olaszos színe
zete is erősen megfakul. Az olasz műveltségű főpapok, ifj. VITÉZ
JÁNOS, KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS, VÁRADI PÉTER, BÁTHORI M I K 
LÓS, SZATMÁRI GYÖRGY, THURZÓ ZSIGMOND, KESSERÜ MIHÁLY,
GOSZTONYI JÁNOS, BAKÓCZ TAMÁS továbbra is az olasz humaniz
mus őrizői lesznek. De az 1500-as évek elején a még MÁTYÁS
udvarában élt főpapok egy része eltávozott az élők sorából. Az
olasz humanisták közül BONFINI tart ki mindvégig, 1503-ban be
következett haláláig, II. ULÁSZLÓ mellett. Ezenkívül CINTIO DI
SAN SEPOLCRO továbbra is udvari költője, JULIUS AEMILIUS pedig
udvari orvosa marad a királynak. BONFINI, mint I I . ULÁSZLÓ
1

FóGEL J Ó Z S E F : I I . Ulászló udvartartása. 1913. 102. 1. — FRAKNÓI

V I L M O S — F Ó G E L J Ó Z S E F — G U L Y Á S P Á L — H O F F M A N N E D I T H : Bibliotheca Cor

vina, 1927. 26. 1.
* H E G E D Ű S ISTVÁN: Analecta Recentiora. 1906. 42—94. 1. — F Ó G E L J-:

i. m. 81. 1.
3

CSONTOSI JÁNOS: I I . Ulászlónak ajánlott kézirat a Konstantinápolyi
Eszki Szerailban. Magyar Könyvszemle, 1889. 30—34. 1. — HOFFMANN
E D I T H : Régi Magyar Bibliofilek. 1929. I 6 J . 1.
* ÁBEL
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H O F F M A N N E.: i. m. 166. 1.
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udvari történetírója folytatja a MÁTYÁS alatt megkezdett nagy
művét, Magyarország történetét, amelyet 1494—1495. években
másolt JÁNOS scriptor. II. ULÁSZLÓ mégsem lehetett oly érzéket
len a tudományok és az olasz humanisták iránt, ha BoNFiNihez
annyira ragaszkodott és elismerése jeléül már 1492-ben magyar
nemességet adományozott neki, amint későbben BONFINI másoló
jának, JÁNOS scriptornak is.5
Mindvégig kitart ULÁSZLÓ mellett FELIX PETANCIUS RAGUSANUS, MÁTYÁS budai miniátorműhelyének vezetője is. Megmarad
helyén az elszegényedő királyi udvarban; de e mellett mint
a király bizalmi embere, fontos politikai küldetéseknek tesz ele
get. A budai miniaturafestészet így FELIX PETANCIUS RAGUSANUS
irányításával a MÁTYÁs-kori miniaturaművészet szellemében mű
ködik tovább. Közvetlenül MÁTYÁS halála után a legszebb budai
Corvinákat már ULÁSZLÓ számára fejezik be. A párizsi C A S SIANUS, a velencei AVERULINUS, a newyorki (volt holkham-halii)
Evangelistarium, a müncheni BEDA-Corvinák, továbbá a párizsi
ARISTOTELES ősnyomtatvány mind a MÁTYÁs-kori budai miniaturamúhely csillogó fényét hirdetik. De ezen túl a budai minia
turafestészet termelése erősen megcsappanhatott. Korántsem ké
szülnek már oly nagy számban kódexek, mint MÁTYÁS idejében.
FELIX PETANCIUS RAGUSANUS a X V I . század elején két pompás
munkát, a török Genealógiái és a nürnbergi História Turcica-t
készíti uralkodója számára. 6 II. ULÁSZLÓ budai miniátorműhelyéből a már említett kódexeken kívül még csak egy Antiphonaletöredéket (Orsz. Szépművészeti Múzeum) ismerünk. De fel kell
tételeznünk, hogy a műhelynek több alkotása megsemmisült.
Hiszen ULÁSZLÓ továbbra is foglalkoztat scriptorokat és miniá5

BONFINI művének másolására vonatkozó adatok I I . ULÁSZLÓ szám
adáskönyveiben találhatók. Közli ENGEL, JOHANN CHRISTIAN von: Geschichte
des Ungrischen Reichs und seiner Nebenländer, Halle, 1797. Erster Theil.
91., 94., 169. 1. — A munka töredékeit felfedezte JAKUBOVICH EMIL; Bonfinikódextöredék a Magyar Nemzeti Múzeumban. MKSzle, 1919. 11—117. 1., és
Az eredeti Bonfini-kódex második töredéke. MKSzle, 1925. 19—27. 1. —
JÁNOS scriptorra vonatkozólag lásd DÉCSÉNYI GYULA: I I . Ulászló-korabeli
címereslevelek. Turul, 1891. 60. 1. és BONFINI másolójának címereslevele.
MKSzle, 1894. 264—267. 1., T Ó T H LÁSZLÓ: Bonfini másolójának címeres
levele. Turul, 1929. 60. 1. — H O F F M A N N E D I T H : i. m. 163. 1.
8
BERKOVITS ELENA: Feiice Petanzio Ragusino, capo della bottega di
miniatori di Mattia Corvino. Corvina, Archivio. Budapest, 1940. $3—84. 1.
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torokat. BONFINI másolójának, JÁNOS scriptornak működése mel
lett adatunk van arra, hogy 1495-ben PÁL scriptor egy Gradualén
dolgozik,7 továbbá MÁTYÁS egy miniátora, ZOAN ANTONIO
CATTANEO madocsai apát, mint királyi könyvek miniátora
1495-ben s 1498-ban is működött még.8 Más munkák is készültek
még a király számára. Tudjuk, hogy NICOLAUS DE MIRABILIBUS
udvari káplán „De vera felicitate" című művét, GIBÁRTI KESSERÜ
MIHÁLY pedig ISOKRATES De regibusínak fordítását készítette a

királynak.0
A humanista műveket II. ULÁSZLÓ örökölte és ajándékba
kapta. Ö maga minden bizonnyal elsősorban vallásos műveket
készíttetett. Könyvtárából két imakönyve ismeretes,10 de ezek
még magyar királlyá koronázása előtt készültek. Viszont PÁL
scriptor Budán másolt egy Gradualét, és amint látni fogjuk, egy
prágai miniátor is Gradualét festett a király részére; I I . ULÁSZLÓ
valószínűleg több liturgikus szerkönyvet ajándékozhatott egy
házainak. A vallásos munkák megrendelése a király mély vallá
sosságával függött össze. MÁTYÁS számára a humanista alkotások
voltak az elsődlegesek; a budai miniátorműhelyben liturgikus
kódexeket elsősorban a főpapok, KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS,
FILIPECZ JÁNOS, NAGYLUCSEI ORBÁN rendeltek. MÁTYÁS részére
ezek leginkább már csak a nyolcvanas évek második felében
készültek (pl. a Vatikáni Corvina Missale, a Vatikáni Breviá
rium, a Budapesti [volt Bécsi] Antiphonale). MÁTYÁS uralkodása
alatt, a korábbi években hiány is lehetett Budán az egyházi szer7

E N G E L : i. m. 112. 1.

8

A madocsai apát működésére nézve lásd ENGEL i. m. 152. 1. —
LUKCSICS J.: Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. Bp., 1907.
IV. p . 88. L L X X I I I . — SÖRÖS P . : Az elenyészett bencés apátságok. Bp.,
1912.

333. 1. — H O F F M A N N E D I T H : D e r künstlerische Schmuck der Corvin-

codices. Belvedere, 192J. 149. 1. — BALOGH JOLÁN: A madocsai apát. Hcnszlmann-lapok, 1927. j . sz., és Adatok Milánó és Magyarország kulturális kap
csolatainak történetéhez. Bp., 1928. 27—29. 1. — HOFFMANN E D I T H : A Nem
zeti Múzeum Széchényi Könyvtárának illuminait kéziratai. Bp., 1928. 56. 1.,
és Régi Magyar Bibliofilek. 161—164. 1. — BANFI F L O R I O : F r a Giovanni
Antonio Cattaneo in Ungheria. Memorie Domenicane. Firenze, 1936. pp. 30$—
315.

— BERKOVITS E. i. m. 71—72. 1.
9

F Ó G E L J. i. m. 81. 1.

10

Az oxfordi Bodleiana és a krakkói Jagelló-könyvtár
HOFFMANN E.: Régi Magyar Bibliofilek. 164. 1.
Magyar Könyvszemle 1941. IV. füzet.

tulajdonában.
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könyvekben; a budai műhelyben a hetvenes évek végén készült
FILIPECZ Pontificale szövege bizonyítja ezt. E kódex szövegírója
ugyanis a római császár, és a királykoronázás eskümintája szerint
XIV. századi Pontificalét másolt. A római császárkoronázás
eskümintájában „Ego Karolus rex bohemie" (54. a. lap) s „Ego
Karolus rex romanorum annuente Domino futurus imperátor"
szerepel, a királykoronázás szövegében pedig „Ego Ludouicus"
(60. a. lap) olvasható: tehát a ViLiVKCZ-Pontificale eredetije egy
NAGY LAjos-kori kódex volt.
Az ULÁsZLÓ-korabeli budai miniaturafestészet fennmaradt
termékeinek csekély számával szemben meglepő gazdagodást
mutat a budai címereslevélfestészet. Amíg MÁTYÁS idejéből tizen
nyolc címereslevelet ismerünk — amelyek közül kettő Bécsben
készült —, addig ULÁSZLÓ korából harminchét címereslevél ma
radt fenn, — ezek közül ugyancsak kettő készült külföldön,
Prágában. 11 II. ULÁSZLÓ budai címereslevelei között szép szám
mal találunk olyanokat, amelyek miniátor közreműködésére val
lanak, mind magas művészi színvonalról és a budai renaissance
miniaturafestészet határozott fejlődőképességéről tanúskodnak.
II. ULÁSZLÓ, a magyar és latin nyelvet is alig beszélő idegen
jAGELLO-király azonban nehezen illeszkedett be az olasz huma
nizmustól átitatott budai udvarba. Vallásos lélek, aki naponta
három misét hallgat és folytonosan imádkozik. 12 A budai renais
sance szabadabb szelleme számára idegen maradt. 1502—1503.
években Budán élt LOBKOVITZ BOHUSZLÁV cseh humanista egy
levelében az akkori udvar légkörét így jellemzi: „Szinte tűrhe
tetlen, hogy az egyháziak többet foglalkoznak Plautusszal és
Vergiliusszal, mint az evangeliummal. Szorgalmasabban tanul
mányozzák Epicurus tanait, mint a Kánonokat." 13 Az idegenből
érkezett király minden igyekezete arra irányul, hogy saját szel
lemiségének megfelelő légkört honosítson meg Budán. II. ULÁSZLÓ
nemcsak magyar, hanem lengyel és cseh király is, s ezáltal a
magyar főváros egyúttal központja lesz a cseh udvartartásnak
is. A király különösen a cseheket kedveli, cseh udvarnokokkal
11

V. ö. CSOMA J Ó Z S E F : Mohácsi vész előtti címeres levelek nyomaiTurul, X X I I I . kt. 1906. 22—25. 1.
12

F Ó G E L J.:

i. m.

35. 1.

*» FÓGEL J.: i. m. 88. 1.
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véteti magát körül, akiknek — akár a magyaroknak — külön
kapitányuk van. De ugyancsak cseh ULÁSZLÓ káplánja, továbbá
három apródja.14 MÁTYÁS olasz humanistáinak helyére is csehek
és németek kerülnek. Az olasz humanizmust így a magyartól
idegenebb cseh váltja fel. Budán külön cseh kancellária működik:
SCHELLENBERG JÁNOssal, SCHLECHTA JÁNOSsal és OLMÜTZI ÁGOSTONnal az élén. A Bécsből leutazgató CELTIS CONRAD és STIBERIUS mellett, két éven át Budán tartózkodik a cseh humanizmus
legkiválóbb képviselője, Hassensteini LOBKOVITZ BOHUSZLÁV is.
CELTIS megalapítja Budán a dunai társaságot, a „Sodalitas Litteraria Danubiana"-t, de nagyobb kulturális eredménye ennek
nemigen lesz. Amint az udvari cseh kultúra is a magyar szellemi
életben — a tehetetlen király erőtlensége s az udvar egyre gyen
gülő ereje folytán — csaknem teljesen hatástalan maradt.
äl. ULÁSZLÓ azonban nemcsak az udvarában veszi körül
magát csehekkel. Több munkát készíttet Prágában, cseh művész
szel. A király különben is pártolta a cseh művészetet, Prágában
például ő építtette a Hradsin híres dísztermét.18 Budán valószínű
leg több cseh kódexet használhattak. így az 1500-as évek elején
egy bejegyzés tanúsága szerint Budán volt az óprágai Szent
Egyedről elnevezett Ágoston-rendi kanonokoknak egy díszesebb
Benedictionaleja.16 II. ULÁSZLÓ eddigi ismereteink szerint Cseh
országban két magyar vonatkozású munkát rendelt: két Prágá
ban készült címereslevelet. 1497-ben KUBINYI LÁSZLÓ címeres
levele (Kubinyi-levéltár, Árva várai ja) és 1509-ben MURONYI
WEÉR ANDRÁS címereslevele (Orsz. Levéltár) készült Prágában.
A KuBiNYi-címereslevél egyszerűbb kiállítású és korántsem jelenttős művészi alkotás. 17 Sokkal díszesebb a MURONYI WEÉR-címe14

F Ó G E L J.:
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GENTHON ISTVÁN: Magyar műkincsek Csehországban. Apollo, 1937.

i. m.

67.,

70.,

73.

1.

61. lap.
18
Orsz. Széchényi Könyvtár Cod. lat. 2j2. „Ecclesiae ad S. Aegidium
veteris Pragae Canonicorum regularium S. Augustini." Utolsó lapján „Ad
relationem Magnifici domini Joannis de Stellnbergk (!) Summi Cancellarij
Rcgni Boemie" olvasható. SCHELLENBERG ijo3~ig volt cseh kancellár Budán.
HOFFMANN E.: A Széchényi Könyvtár illuminait kéziratai 63. L, BABTONIEK
EMMA: Codices Manu Scripti Latini vol. I. Codices Latini Medii Aevi. Bp.,
J94O. X I I . 223 1. NO 2J2.
17
Képét közli: KUBINYI FERENC és M I K L Ó S : A Kubinyi-család törté
nete. I. kt. 1900. 39. 1. II. kt. 1906. 10. i
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reslevél. Ez a három éves LAJOS herceg cseh királlyá való koro
názásának évében, 1509. szeptember 29-én kelt Prágában, amikor
ULÁSZLÓ hosszabb időt töltött a cseh fővárosban. I t t ajándéko
zott nemességet LAJOS herceg főétekfogójának és familiárisának,
MURONYI W E É R ANDRÁsnak, aki már fiatalkora óta II. ULÁSZLÓ
udvarában teljesített szolgálatot. E címereslevél, szövege s a címer
is régóta ismert.18 De sajnálatos körülmény, hogy heraldikusaink
mellőzik a címeresleveleken található egyéb díszítések közzététe
lét, — pedig a címerfestő művész meghatározásánál ezeknek
vizsgálata gyakran sokkal értékesebb eredményekre vezethet,
mint a heraldikai tradíciókban fogant sablonosabb beállítású
címerkép. A nagyméretű MURONYI WEÉR-címereslevelet — amely
nek díszes címere a szokott helyen, a szövegkezdetnél, a felső
balsarokban látható — három oldalt gazdag növényi díszítés,
sárgásárnyékolású világoszöld, kemény, gazdag csipkézetű leve
lekből s vékony ágasbogas indaszárakból képezett ornamentika
ékesíti. A levelek és indaszárak hajlásai továbbá kis aranycseppekkel vannak kitöltve.
A MURONYI WEÉR-címereslevél kitűnő mesterének egy
nagyobbszabású művét ismerhetjük fel az Esztergomi Főszékes
egyházi Könyvtár egy díszes, nagyméretű (615 X 425 mm)
Gradualé)iba.n. A MURONYI WEÉR-CÍ mérésiével díszítése egysze
rűbb kivitelezésben megegyezik az Esztergomi Graduale festé
seivel, annyira, hogy ez minden írásbeli adatnál meggyőzőbben
bizonyítja a két munka mesterének azonos voltát. Az Esztergomi
Graduale magyar egyház számára készült: megtaláljuk benne
a magyar szentek himnuszait. (SZENT ISTVÁN 339. b. lap, SZENT
ERZSÉBET 354. b. lap.) Hogy a kódex II. ULÁSZLÓ tulajdona volt,
azonfelül, hogy a MURONYI WEÉR-címereslevél mestere festette,
a Graduale díszes kötése is bizonyítja. A X V I . századi vak
nyomásos fehér disznóbőrkötés köldökveretében az ágaskodó kétfarkú cseh oroszlán, az alsó sarokvereteken pedig az egyfejű
lengyel' sas látható. A felső veretek későbbi pótlások: na
gyon is valószínű, hogy helyükön eredetileg a magyar címer
volt, s talán éppen ezért vesztek el az eredeti veretek. A kötés
18

HOEVÁTH SÁNDOR: A Muronyi Weér-család címerlevele 1509-bőL

Turul, 190j. 84—86. 1., ÁLDÁSY ANTAL: Címereslevelek I. kt. 1904. 24. 1.
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alapján már 1882-ben II. ULÁSZLÓ kódexének tekintették a
Gradualêt, amelyet azonban a régebbi források XV. századi
munkának tartottak. 19 HOFFMANN EDITH a Gradualêt nem sorolja
II. ULÁSZLÓ kódexei közé. 30

A MURONYI "WEÉR-címereslevél és az Esztergomi Graduale
festője korántsem ismeretlen művészegyéniség. Ellenkezőleg.
A X V I . századeleji cseh miniaturafestészet egyik legjelentősebb
művésze. A kitűnő miniátort és műveit, két Csehországban lévő
Gradualêt K. CHYTIL ismerteti.21 E két kódex egyike a
mladoboleszlávi templom részére készült 1500 körül, s jelenleg
a prágai LoBKOViTZ-könyvtár tulajdona; a másik egy königgrätzi
(hradec-královéi) Graduale, amelyet JOANNES FRANUS városi
tanácstag ajándékozott a Szentlélek templomának: ez a Graduale 1506 körül készülhetett. A korábbi, prágai Graduale értékes
s ritka adatot őrzött meg számunkra: a művész nevét. Az egyik
iniciáléban ugyanis egy ifjú kezében tartott tekercsen a miniátor
neve olvasható: „JANICEK ZMILELY Z PISKU", PISEKI ZMILELY
JÁNOS. Az esztergomi Graduale és e két csehországi Graduale
miniaturáinak s díszítéseinek hasonlósága annyira szembeszökő,
hogy stíluskritikai egybevetésük és vizsgálatuk szinte feles
leges. A miniaturák és növényi díszítések meglepő stílusbeli
egyezése folytán nemcsak az válik bizonyossá, hogy egy időben
s egy műhelyben készültek, hanem az is, hogy mind a három
kódexet JANICEK ZMILELY festette. Mind a három Gradualêban
csaknem teljesen megegyező díszítéseket találunk: a miniaturák
felépítése, az angyalok arctípusa, az állatok, virágok elhelyezése
is minden kétséget kizáróan egy mester munkáját bizonyítják.
Az esztergomi Graduale rendkívül gazdag: 16 lapszéldíszí
tést találunk a kódexben, amelyek mindig csak kétoldalt, a külső
és alsó lapszélen keretelik a szöveget. E lapszéldíszítések jóval
pompázóbbak a MURONYI WEÉR-címereslevélnél, amelynek egy
szerűbb levélornamentikáját itt gránátalmákkal
gazdagítja
a miniátor. A díszítés közé továbbá nagy pompaszeretettel
19

Könyvkiállítási Emlék 1882. 110. L, 324,, — 1896-i Ezredéves Or
szagos Kiállítás. A tört. főcsoport hiv. katalógusa. 133 lap. 1692.
20
A Régi Magyar Bibliofilek c. munkájában II. Ulászló könyvei között
nem szerepel.
21
CHYTIL, K.: Vyvoj miniaturniho Malifstvi Ceského ze doby králu
Rodu Jagellonského V. Praze, 1896. IV. fejezet. 324—329. 1.
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epret, szarvast, majmot, emberi figurákat, zenélő, térdeplő,
imádkozó angyalokat, török lovas harci jelenetet (233. b.
lap), sőt egy helyütt, templomszenteléskor a növényi díszítés
helyett egy falusi búcsú kedves jeleneteit festi. Az ágas-bogas
nagy levelek, miként a címereslevelen is, kemények, duzzadtak,
mintha modelljük fémből készült volna: a gótikus ötvösmunkák
és fafaragványok nyugtalanul csavarodó, erősen csipkézett, plasz
tikusan képzett leveleit követik.
A pompás lapszéldíszítések mellett 13 nagyméretű iniciáléba
illesztett miniaturát tartalmaz az esztergomi Graduale: Szent
Gergely pápa a trónuson (11. a. lap), az Angyali Üdvözlet (12. b.
lap), a Három királyok imádása (36. b. lap), Krisztus jeruzsá
lemi bevonulása (104. a. lap), a Szentlélek megjelenése (154. a.
lap), a Templomszentelés (185. b. lap), a feltámadó Krisztus
(189. b. lap), Keresztelő Szent János (220. b. lap), a Holdsarlós
Madonna (234. b. lap), Szent Anna, Mária és a kis Jézus (241. a.
lap), a Fájdalmas Krisztus a kínszenvedés eszközeivel (267. a.
lap), a diadalmas Krisztus trónon (282. b. lap), s végül egy
ritkább ikonográfiái ábrázolás, Krisztus a pokol tornácában
(294. b. lap). Ezenkívül még rengeteg egyszerűbb iniciálét talá
lunk a kódexben, amelyek kétfélék: az egyik fajtát fekete, rit
kán arany, vörös vagy kék betűk képezik, amelyeket vékony
vízfestékkel színezett levél, eper, férfifej, nő, pásztor, lovas,
angyal, bagoly, majom, sárkány stb. díszít (összesen 66j drb).
A másik fajtát kaligrafikus modorban festett iniciálék képezik
(kék vagy zöld betű vörös díszítéssel, s vörös betű kék vagy zöld
díszítéssel), amelyekben ugyancsak groteszk férfifej, nő, angyal,
majom, medve stb. látható (összesen 387 drb). A miniaturákkal
díszített iniciálékat széles színes, többnyire zöld keret szegélyezi.
A betűt magát, általában, egy színben tartott, halványabb és
sötétebb tónusokkal plasztikusan árnyékolt, gazdagon csipkézett
levelek alkotják, amelyeknek vékony szára áttöri a keretet és
mereven nyúlik a lapszélre. A miniaturák alapja többnyire arany,
poncolt kockahálós díszítéssel. Tájképi hátteret csak két ízben,
a Három királyok imádásánál és a Templomszentelés jeleneténél
találunk.
Az érett gótika szellemében festett miniaturákon a figurák
merevek, reprezentatívak, ünnepélyesek. Itt a miniátor keményesésű, földresúlyosodó nehéz ruharedőket fest, amelyek mögött
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teljesen eltűnik a test. Ezek a gondosan kidolgozott, komoly,
áhítattal telített, vallásos tárgyú miniaturák éles ellentétben
állanak a lapszélekre festett népies jelenetekkel, amelyek csupa
humorral és tobzódó vidámsággal telítettek. Könnyedek, eleve
nek, frisseség, verizmus árad belőlük. Ezek más technikával
is készültek. Vékony vízfestékkel, könnyeden odavetett ecset
vonásokkal közvetlenül a pergamenlapra vannak festve. Az
„In dedicatione ecclesiae" ünnepénél egy falusi búcsú vidám
s verekedő jeleneteit (185. b. lap) festi meg a miniator. Itt a
lap alsó szélén szakállas, pirosruhás és sapkás férfi talicskat
tol, amelyben kulacsot és gabonakoszorús karót tartó kalapos
öregasszony ül. Mögöttük három férfi halad, kezükben gabona
koszorúval, cséppel. A háttérben szürke sziklán széleskoronájú
fa emelkedik. A lap alsó külső sarkában egymás haját, fülét
tépő két paraszt verekszik, egyik elszakadt rózsaszín nadrág
ban s kék zekében, a másik piros ruhában. E jelenet fölött a lap
külső szélén viszont tekejátékosok ünnepi szórakozását mutatja
be a művész. Zöld tájban, szalmatetős ház udvarán négy férfi
áll, kettő magasra emelt ütőt tart a kezében, míg a másik kettő
a kitűnő találaton ámuldozik. A két verekedő parasztnak és a
talicskában öregasszonyt toló férfinak az ábrázolása BALOGH
ALBIN megállapítása szerint két XV. századi rézmetszetet követ. 22
E metszetekhez viszonyítva a Gradualeban e jelenetek háttere
meggazdagszik. A talicskás jelenetnél három férfival és egy nagy
fával, míg a két verekedőnél a háttér felhúzódik a lap külső
szélére és a tekézők jelenetével bővül. Ettől eltekintve a miniator
pontosan követi a metszeteket. A talicskában tolt öregasszony
motívumát különben megtaláljuk idősebb LUCAS CRANACH „Der
Jungbrunnen" című képén (Berlin, Állami Múzeum). De az
esztergomi Gradualebzn nemcsak itt találkozunk a német met
szetek utánzásaival. A miniaturák általánosságban WOLGEMUT
metszeteinek hatását tükrözik. A miniátornak egyik jellegzetes
vonása, hogy állandó arctípusokkal dolgozik. Nem hiába nevez
ték „kedveské"-nek (zmilely): mindig egyforma naiv, kedves
aa

ZÁKONYI MIHÁLY-nak, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár igaz
gatójának szóbeli közlése. A két metszetet lásd HERRE, PAUL: Deutsche Kul
tur des Mittelalters in Bild und Wort. Leipzig, 1912. Wissenschaft und Bil
dung. 100/101., 110—in. lapok, 241., 243. kép.
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gyermekarcokat fest, kis szájjal és szemmel, s ha öregít, úgy e
gyerektípust öregítő jegyekkel, ősz hajfürtökkel, szakállal, hom
lokránccal stb. látja el.23 Ezzel szemben a népies figuráknál erő
sen egyénít, olykor torzít is.
Az esztergomi Graduale Szent Gergelyt ábrázoló lapjának
( I I . a. lap) növényi díszítése pontosan egyezik a königgrätzi Gra
duale egyik lapjával. Az ornamentika felépítése, a virágok, álla
tok elhelyezése motívumról motívumra csaknem teljesen azonos.
A festett kódexek vizsgálatánál gyakran kísért az a gondolat,
hogy a miniátor a lapszéldíszítések festésénél esetleg már kész
sablonokkal s mustrákkal dolgozik. Ennek feltételezése sehol sem
volna annyira indokolt, mint éppen e két lapszéldíszítésnél. De
ha ezeket alaposabban szemügyre vesszük, úgy láthatjuk, hogy
nagy egyezésük ellenére, kis eltérések is mutatkoznak: így pél
dául a gömböt tartó majom, vagy a pihenő szarvas tartásában,
a kacskaringós indák lendületében stb. Ezek mindenképen a
mustrák alkalmazása ellen szólnak. Az esztergomi Graduale
ugyanezen lapjának Szent Gergely-miniaturája viszont a prágai
Gradualenak ugyancsak Szent Gergelyt ábrázoló miniaturájával
mutat közeli kapcsolatot. Teljesen megegyezik az A betűnek a
kidolgozása, s a sarkokban elővillanó poncolt kockahálós ala
pozás, továbbá a figurák elhelyezése, tartása, öltözéke és az egész
kompozíció. De eltérés mutatkozik a trón felépítésében, to
vábbá Szent Gergely arcának kidolgozásában. Az esztergomi
Gradualeba.n a trón kecsesebb, finomabb arányokat mutat. Itt
a csupasz, gyerekarcú pápát ősz hajfürtökkel festi a miniátor,
míg a prágai Gradualeban az ugyancsak gyerekarcú pápát sza
kállasán.
A CHYTiL-től ismertetett két csehországi Gradualen, to
vábbá az általunk tárgyalt MURONYI WEER-címereslevélen és az
esztergomi Gradualen kívül még egy Gradualet kell JANICEK
ZMiLELYnek tulajdonítanunk. Ez a zittaui Városi Könyvtár Mscr.
A. III. jelzetű kódexe, amelyet ismertetője, ROBERT BRÜCK, ,
német munkának vél.24 A zittaui Graduale datált, 1512-ben ké
szült és JANICEK ZMILELY legérettebb munkájának tekinthető; a
** V. ö. C H Y T I L , K.:
24

i. m. 26. 1.

BRÜCK, R O B E R T : Die Malereien in den Handschriften des König
reichs Sachsen. Dresda, 1906. 374—377. 1. Közli a kódex részletes leírását.
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növényi díszítések zsúfolt gazdagsága, az arctípusok, a földresúlyosodó, plasztikus, keményesésű ruharedők festése stb. szól
elsősorban JANICEK ZMILELY szerzősége mellett. Miként az esz
tergomi Gradualeban, úgy a zittauiban is a vallásos és népies
elemek éles ellentétével találkozunk. A Templomszentelés ünne
pénél az alsó lapszélen ugyancsak a búcsú vidám jeleneteit
találjuk; asztal mellett lakmározó bohócsapkás férfiakat, táncolókat, dudást, parasztokat stb.25
JANICEK ZMILELY Z PISKU korának minden bizonnyal leg
kitűnőbb cseh miniátora volt. Lehet, hogy még több, általunk
nem ismert munkát is készített II. ULÁSZLÓ számára. Felvethet
nék végül, hogy a XVI. század első éveiben festett esztergomi
Graduale talán azonos a Budán 1495-ben PÁL scriptor által má
solt Gradualevzl} Nem sok valószínűség szól mellette. Szinte
elképzelhetetlen, hogy a budai renaissance miniátorműhely foly
tonos foglalkoztatása mellett egy Budán készült Gradualet Cseh
országban festettek volna. Vájjon JANICEK ZMILELY járt volna
Budán? Lehetséges. (Az egyik lapszélen ábrázolt magyar-török
lovas harci jelenet is szorosabb magyar kapcsolatra utal.) De el
lene szól az, hogy a MURONYI "WEÉR-címereslevelet Prágában fes
tette akkor, amikor II. ULÁSZLÓ hosszabb időt töltött Prágában.
Még fokozottabban cáfolja ezt a feltevést az a körülmény, hogy a
kitűnő prágai miniátor működése nem hagyott nyomot a hazai
miniaturafestészetben.*
BERKOVITS ILONA,

25

Képét közli: BRÜCK, R.: i. m. 376. 1.
* Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki Dr. Lepold Antal apostoli
protonotarius úrnak, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár prefectusának.,
hogy a könyvtár festett kódexeinek tanulmányozását megengedni kegyes
volt.

