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I.

Amikor a magyarság fölveszi a kereszténységet és ezzel beolvad a 
nyugati vallás- és kultúrközösségbe, a miniaturaművészetnek Európá
ban már nagy múltja van.

A nyugatrómai birodalom bukása után a forrongó Európa két 
legszélső pólusán él tovább, illetve születik újra a könyvírás és a mi- 
niaturafestészet. E két szélső pont Bizánc és Írország. Innen árad 
világhódító útjára a könyv, hogy terjessze a hitet és megadja szellemi 
alapjait a középkori nyugati kultúrának. Bizánc szerepe passzív. Bizánc 
a múltban é l : zárt világában tespedve őrzi a régi pompa halványodó 
fényeit. A papyrustekercsct ugyan már elvetette, de az ó-keresztény 
kódexek miniatűréit őrzi, s tovább ápolja a görög-római hagyomá
nyokat. A miniaturák itt a monumentális művészethez igazodnak, 
epikus szövegmagyarázatok ezek : plasztikus képek, amelyek korántsem 
képviselik a miniaturafestészet igazi céljait, a pergamenlap díszítését. 
Nyugaton alakul majd ez ki, Bizánctól, sőt Rómától is függetlenül. 
A középkori Európa kialakulásának korai századaiban Bizánc hatóerőt 
nem képviselhet a «barbárok» számára. Termékenyítő jelentőségre majd 
csak a X. században emelkedik, akkor, amidőn a már fejlődő kultúra 
és művészet a régiből kíván új színekkel való gazdagodást és megter- 
mékenyülést. Ugyanekkor Rómát a körülötte tomboló vihar elszigetelő 
sánccal övezi: Róma elhivatottan őrzi a hitet, az Egyház a latin nyel
vet : az itáliai ó-keresztény művészet nem irányíthatja a barbárokat.

A legfrissebb szellem s az új művészet az ír szigetvilágból áramlik 
Európába. A népvándorlás viharaiban, a földrajzi helyzete révén oly 
kedvező fekvésű Írországban lobban fel legkorábban a hit és a kultúra 
terjesztésének lángja. Az V. században Szent Patrick megjelenik Ír
országban, és ekkor induld tulajdonképpen a katolicizmus Európának és 
a pogány néptömegeknek meghódítására. Kolostorok alakulnak, rajongó 
szerzetesekkel: a barbár szigeten megszületik az írás, a könyv; Evange- 
liariumok, Psaltcriumok, Sacramentariumok, Missalék, Bibliák hirdetik 
Krisztus dicsőségét. A betűre éhes szerzetes azonban nem elégszik meg az 
egyszerű, egymás mellé rótt betűk tömör szürkeségével. A  betűk szárnyán 
fölfelétörő lélek, képzeletét kielégítő, szemet és szellemet gyönyörködtető 
művészi megnyilatkozásokra is vágyik. Ahogy az ősember a barlangok 
falát, a honfoglaló magyar a nyeregszerszámait, úgy díszíti, cifrázza az
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írástudó szerzetes a betűket. Az írott sorok között s magában a nagy 
kezdőbetűben megszületnek a fantázia játékos termékei, stilizált állat
alakokkal tarkított, bonyolult mintájú szalagfonatok. És ezek a díszí
tések lassan gazdagodnak. Feltünedeznek az emberi figurák, de koránt
sem a szöveg illusztrálás céljaira. Ellenkezőleg. Stilizált formában, 
különös diszítőmotívumként jelentkeznek, amint az állatalakok is. 
Állatokból, halakból, kígyókból, madarakból festik gyakran a betűket. 
Üj ez, furcsa ez, egy kicsit még barbár. Semmi kapcsolata nincsen a 
régi kultúrák művészetével. A motívumokat a barbár ötvösségből köl
csönzik, a sodronyos díszítések ornamentikáját vetik a pergamenre.

Es ezekkel a könyvekkel a hónuk alatt az ír szerzetesek átkelnek 
a tengeren, kolostorokat alapítani; egy apáttal az élen, többnyire 
tizenketten vannak, mint az apostolok.

Nagy Károly, az új «nyugat-római» császár megérti az idők szavát, 
nemcsak a politikában, a műveltségben is. Az udvarába tömörült ír szer
zetesek a York-Shirc-i Alcuin vezetésével hatalmas kódexmásoló és festő
műhelyt alakítanak. Itt születik meg a karoling ‘miniatura. Kitűnő 
kolostoriskolák alakulnak : Tours, Metz, Reims, Saint Denis, Lyon, 
Luxeuil, Fleury, Laon, Corbie állnak az élen : kisugárzásaikban majd 
Fulda, Köln, St. Gallon, Reichenau, Salzburg érintődnek. Megjelenik 
Nagy Károly udvarában az itáliai történetíró Paulus Diaconus. A császár 
elveti a gall liturgiát, helyébe a római istentiszteletet vezeti be. Rómán 
keresztül antik díszítőelemek, palmetták, akantuszlevelek tűremlenek 
a karoling miniaturaművészetbe. A karoling miniaturában megérlelődik 
az ír miniaturában elkezdődött fejlődési folyamat. A középkor ekkor 
még freskót és táblaképet nem igen alkalmaz. A festészet elsősorban a 
miniaturában él. Több alakos kompozíciók születnek, drámával, belső 
izzással telítve. A dekoratív törekvések nyugtalan hevülettel gazdagod
nak, a síkszerű, finom vonalvezetés a késő karolingkorban egyre moz
galmasabbá válik. «A belső feszültség szinte szétveti az alakokat, a for
mák, kontúrok felbomlanak : a bárok stíl tünetei ezek, melyek minden 
nagy művészeti korszakot lezárnak.»l

A X. században, mikorra megszületnek a nemzeti államok, a karo
ling miniatura is túlélte önmagát. De szelleme tovább él Franciaország
ban, Saint Dcnisbcn majd Normandiában és Párisban, akkor, amikor 
Páris a világ közepe, és a francia miniatura Európaszerte hatóvá lesz.

A X. században a karoling művészetben gyökeredző nyugati 
miniaturaművészet új elemekkel bővül. Itália bizantinizáló művészeté
nek közvetítésével is bizánci elemekkel gazdagodik. így találkoznak és 
egyesülnek a X. század végén, a korábban Európa két legszélső pontján 
Írországban és Bizáncban élő stílustörekvések. A karol ingókat követő 
Otto-dinasztia alatt jelentős szerep jut a német miniaturának is : ez 
azonban már nem válik oly általános európai jellegűvé, mint amilyen a 
karoling volt. A nemzeti államok születésével, a X. század végén hatá
rolódik el és alakul ki az egyes kolostoriskolák egyénibb jellegű művé-

1 Gcrevich Tibor: A miniatűr-festészet, tokintettel a Corvin-kódexckre. Buda
pest, 1912. A Magyar Nemzeti Múzeum 1911. évi jelentés'1. 286. 1.
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szete. De a kolostor iskoláknak az alapja és forrása közös marad : a 
karol ing miniatura. Ehhez kapcsolódnak továbbra is az Európaszerte 
működő kolostorok, ennek hatása érződik gyakran még századok múlva, 
így a XII. században is. A Cluny-i benedekrendi monostor és Saint 
Denis mellett, aSt. Gálién alapította Reichenau-i bencés iskola, —  amely 
miként Köln, Hildesheim és Fulda is még hosszú ideig őrzik e régi 
tradíciókat.

Hiába létesülnek országhatárok : a régi szellem tovább él a közös 
vallásban és a közös nyelvben. A betű ekkor még kincs, a kiváltságosak 
elkülönült kasztjának a kincse. A katolicizmus összefogó egységet 
teremt, egy közösségbe kovácsolja az írni-olvasnitudókat : a szerzetes- 
rendek országhatároktól függetlenül testvéri kapcsolatban állanak egy
mással. A hittérítő szerzetesek, hosszú vándorlásaikon, magukkal hozott 
könyveikkel és művészetükkel kölcsönösen hatnak egymásra. így 
alakul ki az a románkori miniaturafestészet, amelynek általános forma
képzése elsősorban az egyszerűbb, átlagos kolostori termékek díszítései
ben nagyon is egyöntetű : a helyi iskolák elkülönülő jegyei leginkább 
csak a részletekben mutatkoznak. —  Ekkor kapcsolódik be a magyarság 
az európai kulturközösségbe. A magyar miniaturafestészet kezdete egyet 
jelent a kereszténység felvételével.

Az árpádkori magyar kultúrának egyik fontos tényezője a kódex 
és a kódexben a miniatura. A kódex a kolostorok szellemi életét fejezi 
ki, a miniatura a kolostorok művészetét. A kettő elválaszthatatlan, 
szerves összefüggésben áll. Később, amikor a kéziratos könyv világi 
jellegűvé válik, s szélesebb körök, a fejedelmi udvarok és magánosok féltve 
őrzött olvasó- és gyüjtötárgyát képezi, a miniatura ekkor is egységben 
marad a könyvvel. Az iniciálé mindig egybeforr a szöveggel, a miniatura 
sohasem hagyja cl a könyvek lapjait : sohasem válik önálló jellegűvé. 
Éppen ezáltal, a miniaturafestészet a művészetek történetében fontos 
szerepet játszik. A szellemet közvetítő, könnyen szállítható fürge kódexek 
nemcsak a hit, a tudás, cs az irodalom terjesztői: ininiaturáikkal villám
gyorsan közvetítik az új stílusáramlatokat is. A kódexek díszei ahová 
eljutnak, nyomban felszívódnak és termékenyítőén hatnak. A XIII., 
XIV. században szinte az egész európai művészeti kultúra a francia 
miniaturafestészet ihlető bélyegét viseli. Később, a XV. század elején 
a francia-flamand miniatura új festészeti stílus kezdeteit és elindítását 
fogja jelezni. A miniaturaművészet a XVI. század első feléig, mind
addig, amíg a könyvnyomtatás fokozatosan meg nem öli, az európai 
kultúrának fontos kifejezője.

A miniatura a régi magyar művészetben is jelentős szerepet tölt 
be. Gyakran minden más művészi alkotásnál fokozottabban képviseli 
és érzékelteti kora szellemiségét. A magyar miniatura szervesen kap
csolódik az egykorú művészi termékekhez, sőt többnyire meg is előzi 
korát : gyakran a monumentális művészetre is kihat / A korai magyar 
táblaképek a miniaturától kapnak ihletet, és a freskókon is a velük 
legcllentétescbb művészetnek a miniaturának visszhangjai szólalnak meg.

Miniaturafestészetünk történetét ma már nem kezdhetjük a XIV. 
századdal, a Képes Krónikával. Már nem tekinthetjük ezt egy véletlcn-
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szülte és a semmiből felvillanó alkotásnak. Keresnünk kell a nyomokat, 
kibogozni a szálakat, amelyek egyenesen vezetnek a Képes Krónikáig, 
a magyar miniaturafestészet legmonumentálisabb emlékéig. Amint a 
történetíró a későbbi gesták s krónikák szövegéből visszakövetkeztetett 
az első, elveszett Szent László-kori ősgestára, úgy nekünk is a Képes 
Krónika díszein keresztül vissza kell nyúlnunk a múltba, hogy a miniatura 
történelmének menetét a lehetőségekhez képest tisztázzuk. Ha nem is 
maradtak fenn bőven emlékek, számos figyelmet érdemlő jel árulkodik, 
amelyek e művészet folytonosságáról tanúskodnak.

Az Árpádkor miniaturafestészetéröl persze ma még feltételesen 
beszélhetünk. Csaknem teljesen légüres térben mozog a kutató, amikor 
rekonstruálni igyekszik e kor miniaturaművészetét. Gerevich Tibor adta 
meg elsőizben az áprádkori miniaturaművészet iránytmutató össze
foglalását : ő hangoztatja elsőizben, hogy románkori miniaturafesté
szet ünk —  bár korántsem ismerünk elég anyagot ahhoz, hogy róla 
tiszta képet alkothassunk —  semmikép sem maradhatott háttérben 
románkori művészetünk fellendülésében.1 Festett kódexek alig maradtak 
fenn c korból. Még nagy vonásokkal való vázlathoz is rendkívül csekély 
a fennmaradt emlékanyag. Rengeteg kézirat elpusztulhatott a háborút, 
tűzvészt, tatárjárást, mohácsi vészt hozó későbbi századokban : de nagy 
lehet a hazai és külföldi könyvtárakban ismeretlenül lappangó magyar 
kódexek száma is. Ha az emlékek csekély száma ellenére megkíséreljük 
a fejlődést, illetve a stílusok útját felvázolni, ezt azért tesszük, mert 
egyrészt már az ismert alkotásokon keresztül is érdekes folyamatot 
észlelhetünk, másrészt a kor egyéb jelenségei és a más fennmaradt 
művészeti emlékeknek a vizsgálata jelentős következtetéseket enged 
levonni.

II.

Szent István királlyá koronázása után nyomban az Egyház meg - 
szervezéséhez kezd. Egyre-másra születnek püspökségek, monostorok: 
Pannonhalma mellett az esztergomi érsekség, a veszprémi, pécsi, győri, 
váci, egri, marosvári, bihari, erdélyi püspökségek, a bakonybéli, zalavári 
apátságok alapítása következik. Délről, nyugatról egyszerű, hittérítő 
szerzetesek jönnek, buzgón sietnek a nagy király segítségére. Szent 
István külföldi összeköttetéseinek hálózata egész Európára kiterjed.'- 
Róma, Montccassino, Velence, Dalmácia, Cluny, Chartres, St. Gálién, 
Fulda, Rcgensburg sugározza a magyarság felé azokat a hullámokat, 
amelyeknek mozaikdarabkái egy nagy közös egységbe forrasztva keltik 
életre a magyar keresztény kultúrát. Franciaország, Bajorország, Itália 
küldöttei egyaránt megjelennek, hogy a Clunyböl szétsugárzó térítő
mozgalom a nemzeteken túli egységes keresztény szellembe kovácsolja 
a világot. «A magyar térítés is a francia szellemi sugárzás, a cluny-i 1 2

1 Gerevich Tibor. Magyarország románkori emlékei. Budapest, 1938. 229 
^35.1., Magyarország művészeti emlékei, I.

2 V. ö. Gombos F. Albin: Szent István a középkori külföldi történetírásban. 
Szent István király-Emlékkönyv. Budapest. 1938. III. köt.. 312— 313. 1.
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reformszellem közvetett hatásának érdeme. Cluny volt az a központ, 
mely a X. század óta a római egyház bomlásban levő szellemét újra 
megtisztította a szimoniától, az erkölcstelenségtől és belevitte a régi 
keresztények szent buzgalmát az egyházi életbe.)) és «Szent István 
tanítómesterei és munkatársai egytöl-cgyig a Clunyben kivirágzott, s 
a XI. század küszöbén már egész Európában szétáradt új szellemi 
irányzat képviselői voltak.d1 A Cluny-i reíormmozgalom kihat teljes 
egészében árpádkori műveltségünkre. Az udvari szellemre, a magyar 
liturgikus művekre s a miniaturára is.

A magyar egyházi művészet az Egyház megszervezésével párhuza
mosan alakul. A katolicizmus Szent István teremtőegyéniségén keresztül 
lesz a magyar királyság államvallása : Szent István művészetpártolása 
pedig a magyar egyházi művészet elindulását is jelenti. Az itáliai térítők 
mellett kőfaragók és építőmesterek érkeznek Olaszországból, akik az 
első bazilikák építésével megvetik románkori építészetünk alapjait. 
Az itáliai mesterek Róma és Dalmácia stílusát közvetítik : az első 
bazilikák az ó-keresztény művészet szellemiségének tiszta áhítatában 
születnek. Ugyanekkor a magyarság vezető, szervező egyéniségei szoros 
kapcsolatot tartanak Nyugat kultúrnépeivel. Szent István Szent Odilo- 
val, a híres Cluny-i apáttal levelez. Pécs első püspöke, a francia Bonipcrt, 
Fül bért de Chartrcs-től kér könyveket. A velencei Szent Gellért pedig 
egy erdei kunyhóba vonul, hogy megírja elmélkedéseit. Pannonhalmán 
egy buzgó bencés szerzetes már évkönyveket készít, korának egyházi 
eseményeit örökíti meg. Magyar földön ekkor már anthiphonák is szü
letnek : Arnokl bajor szerzetes írja ezeket Szent Emmerám tiszteletére. 
A királynak egy ismeretlen, valószínűleg bajor származású udvari 
papja megírja az «Intelmcket», amelyben ez a tudós pap és nagyszerű 
gondolkodó «a nyugati hagyományok, királyi urának politikai tervei 
és a magyar viszonyok valósága közt pompás kiegyenlítést teremt#.1 2 
Egy dijoni szerzetes, Rodolphus Glabcr «Rex christianissimus*-nak 
nevezi Szent Istvánt, mivel megnyitotta a Szentföldre vezető legalkal
masabb utat a jámbor zarándokok előtt, sőt, azokat testvérei gyanánt 
minden jóval is elhalmozta.3 A zarándoklatok folytán Magyarország a 
nyugati szellemi áramlatok állandó vibrálásában é l : egyre-másra ér
keznek a Szent Sírhoz vándorló zarándokseregek, különösen franciák.4

1 Az első idézetet lásd Heh kardi Sándor: A francia szellem. Bp. 1958.193. I.
A második idézetet lásd Hóman Bálint: Szent István keresztény királysága. 

Hóman -Szekffl Magyar Történet, III. kiadás, I. köt., IX. fejezet, 191.1. — Cluny 
jelentőségére nézve lásd dalia Ferenc: A cluny-i reform hatása Magyarországon. 
Budapest, 1931.

3 Balogh József: Szent István ^Intelmeinek* forrásai. Szent István király 
Emlékkönyv, Budapest, 1938., II. köt., 262. 1.

3 Gombos F. Albin: id. m. 282. 1.
4 I. Richard, Angoulcme hercege és Richard angoulémc-i apát zarándok- 

csapata, amelyben Richard verduni apát is résztvesz, 1026-ban vonul át Magyar- 
országon. —  Richard verduni apát egy önállóan vezetett zarándokcsapatkil, ame
lyen Eberwinus trieri bencésapát is résztvesz, 1035-ben ismét megfordul hazánk
ban. —  A normann Richard herceg 700 főből álló zarándokscreggcl vonult át az 
országon 1026-ban. A következő évben, 1027-ben Poppo trieri érsek, a Szentföld-
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Szent István, uralkodása második felében elrendeli, hogy minden 
tíz falu plébánia-templomot építsen,amelynek liturgikus felszereléséről, 
szertartási könyveiről az egyházmegyei püspök gondoskodik. Ezidöben 
Szent István díszes aranykeresztet küld Monte-Cassinoba, ahonnan 
szerzeteseket hív új kolostor alapítására.1 Az egyházak alapítása, a 
plébánia-templomok létesítése óriási könyvszükségletet jelent: amint 
a kolostori műveltség alapjait is a könyv jelképezi. A bevándorló szer
zetesek saját nemzetük könyveit és művészeti kultúráját hozzák maguk
kal. Az első könyvek így külföldről jönnek, de lelkes és áhítatos kezek 
gyorsan másolják szövegeit, s követik a díszítéseket. Bár a könyv ekkor 
nagy kincs, és az írás nehéz mesterség, a fiatal keresztény magyar
ság gyorsan pótolja a hiányokat. Pannonhalmán a század végén 
1093-ban 80 kódex található.2 Meglepően nagy ez a szám, ha elgondol
juk, hogy pl. a V ili. századi alapítású Würzburgnak a IX. század 
elején csak 36 könyve van, ámbár ugyanekkor Kölnben már 100 kódex 
volt. Kremsmünsternck a XI. század elején mindössze 60 kódexe van, 
számuk mintegy harminc év alatt 20 darabbal növekedett csupán. S 
Klostcrneuburgban a XIII. század végén 122 kódexszel rendelkeznek, 
míg a bakonybéli apátság 1240 előtt már 84 kódexet mondhat 
magáénak.3

Szent István korából származó kódexet ma még nem ismerünk. 
A Pannonhalmi Évkönyvek a XII. századvégi Pray-kódexben maradtak 
fenn ; Gellért püspök egyetlen megmaradt munkáját a «Dcliberationes*-t 
XI. századvégi dísztelen másolatban őrzi a müncheni állami könyvtár, 
az «Intelmek» (De institutione morum) és a szent király törvényei is 
csak a későbbi korok emlékei között szerepelnek. Szemléltető kép helyett 
így a Szent István-kori könyvkultúránkra csak következtethetünk. 
Maga Szent István gazdag könyvadományokkal gyarapíthatta az egy
házakat és a monostorokat. Szent István udvarában már készültek 
oklevelek is : II. Henrik udvarából érkezik első kancellárja és oklevél

ről való hazatérése alkalmával hosszabb időt tölt Szent István udvarában. 1036-ban 
Jotsaldus szerzetes Hugó apát kíséretében járt Magyarországon. Lásd Balogh Albin 
Szent István kapcsolatai Csehországgal. Németországgal. Franciaországgal, Bel
giummal. Szent István király Emlékkönyv. Budapest. 1938., 1. köt., 463— 464. 1.

1 Pauler Gyula: A magvar nemzet története az Árpádok alatt. I. köt. 99.1.
* A pannonhalmi könyvtár állománya Szent Lászlónak az apátság kincseit 

megerősítő okleveléből ismert: itt többek között 6 Missale, 1 Bibliotheca, 4 Noc- 
turnale, 4 Antiphonarium. 4 Graduale, 2 Passionalc, 1 Breviárium, 1 Psalterium 
gallicanum stb. maradt fönn. (Lásd Zoltvány Irén : A magyar bencés irodalom a 
tatárjárás előtt. A pannonhalmi Szent Bcnedek-rcnd története, Budapest. 1902. 
I. köt. 350. 1.) —  A pannonhalmi könyvtár állományából messzebbmenő következ
tetéseket von le Mályitsz Elemér: Árpádházi Boldog Margit. A magyar egyházi 
műveltség problémája. Károlyi Árpád Emlékkönyv. Budapest, 1933., 348— 351. 1

> Szentpétery Imre: Az Árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. 
I. köt. Budapest. 1923— 27.. 9. 1. Zoltvány Irén i. m., 356. 1. - -  Würzburgra és 
Kölnre vonatKozólag lásd Milkau, Fritz— Leyh, Georg: Handbuch dcs Bibliotheks- 
wissenschaft. Leipzig. III. köt. 164., 162. 1. —  Kremsmünstcrre és Klostcrneu 
burgra vonatkozólag lásd Czerny, Albin: Dic Bibliothek des Chorherrenstiftes 
St. Flórian. Linz. 4.. 25.. 26. 1. —  Hajnal István : írástörténet az írásbeliség fel- 
újulása korából. Budapest, 1921., 15. 1.
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írója, Heribcrt C.! Fel kell tételeznünk, hogy az oklevelek mellett köny
veket is másoltak a királyi udvarban. A külföldről importált kódexek 
mellett az udvari műhelyben és az új bencés monostorokban is szorgal
masan másolhatták a kódexeket, hiszen a tíz egyházmegye püspökségei
nek és plébániatemplomainak teljes könyvellátását nem elégíthették 
ki külföldről származó kódexekkel. A XI. században odakint is csak 
hosszú évek fáradságos munkájával készültek még a könyvek. Az 
itthon írott első kódexek is minden bizonnyal díszítésekkel voltak el
látva. A X., XI. században a kódexek természetes tartozékai a cifrázott 
kezdőbetűk. A legkorábbi hazai munkák egyszerű növényornamentiká
val ékes betűket tartalmazhattak : nem lehetetlen, hogy a díszesebb 
kiállításúak között hierarchikus szentek, figurális ábrázolások is voltak. 
Az itt élő görög szerzetesek és apácák bizonyosan használtak az evan
géliumokat író apostolok ábrázolásával gazdag, aranycsillogású bizánci 
kódexeket, mint amilyen a Széchényi-Könyvtár Négy Evangéliuma,2 
avagy a budapesti Egyetemi Könyvtárnak állítólag Vitéz János könyv
tárából származó kódexe.3 Gizella királyné regensburgi kapcsolatai, s 
II. Henrik német-római császárnak a magyar kereszténység iránt táplált 
rendkívüli érdeklődése folytán is eljuthattak a sokalakos illusztrációkkal 
ékes Ottó-kori, s trieri, reichenaui német kódexek is, avagy egy olyan 
karol ing Ada-csoporthoz tartozó kódex, mint a gyulafehérvári Batthyány- 
Könyvtár X. századi Codex Aureusa, amelynek egy része a Vatikáni 
Könyvtárban van.4 Ugyanekkor a francia bencések pedig a maguk tiszta 
zártságukban áttekinthető, finom növényi levélornamentikával képzett 
betűkkel, s még a karoling nyugtalanságot őrző ideges szentekkel gazdag 
kódexeiket hozták magukkal. Ott álltak mindezek a magyar miniatura- 
festészet elindulásakor. Adatunk van különben arra, hogy már a XI. 
században Magyarországból külföldre is kerültek kódexek : A szász- 
országi új-corbei bencés apátság könyvtárába 1094-ben egy arab könyv 
jutott el hazánkból.5 Szent Erzsébet egy Civldalc-ben levő kódexe az 
ú. n. íPsalterium Gertrudis* X. századvégi pompás trieri munka, amelyet 
a XI. században egy magyar királyleány, Gertrud orosz fejedelemné 
minden bizonnyal Magyarországról vitt magával Oroszországba.6

A magyarság fogékony lélekkel, gyorsan szívta s dolgozhatta fel a

* Szcntpétery Imre: Magyar Oklevéltan. Budapest, 193°., 38 -39.1. A Magyar 
Történettudomány Kézikönyve. II. köt., 3. füzet.)

1 Cod. Graec. 2. Képét közli Hoffmann Ediih: A Nemzeti Múzeum Széchényi 
Könvvtárának illuminált kéziratai. Budapest, 1928. t. kép.

' 3 Cod. Gracc. 1. Bcrkovits Ilona: A Budapesti Egyetemi Könyvtár festett 
kéziratainak egy csoportja. Magyar Könyvszemle, 1931. 1. 1. Klny. is.

4 Könyvkiállítasi Kalauz, 1882. No. 299. 107. 1. —  Czobor Béla: Magyar 
ország Történeti Emlékei az ezredéves országos kiállításon. Budapest, 1898— 99.. 
77 _78. 1. —  Varjú Elemér: A gyulafehérvári Batthyány-Könyvtár. Negyedik 
Közlemény. Magyar Könyvszemle, 1900., 21— 24. 1. Klnv. is. —  Milkau, Fritz: 
i. m., I. köt., 166— 168. 1. —  Gerevich T. i. in., 231. 1.

1 Zoltvány I. i. m., 360. 1. . .
6 Fraknói Vilmos: Árpádházbeli Szent Erzsébet imádságos könyvei Givida- 

leban. Magyar Könyvszemle, 1882.. 175— 178. 1. —  Mihalik, Alessanáro: Gioielh 
di Santa Elisabetta'd'Ungheria a Udine cd a Cividalc. Róma, 1936. (Miscellanca 
Francescana. vol. X XXVI. Klny.) Gerevich T. i. m.. 231. 1.
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külföldről jött indításokat. Ha kódexek nem is maradtak fenn Szent 
István korából, megőriztük a korabeli kolostori művészeti kultúrának 
egyik fényes bizonyítékát, a koronázási palástot. Ezt, az 1031-ben 
eredetileg miseruhának készült pompás munkát valószínűleg a veszprém- 
völgyi görög apácák kolostorában hímezték. A remekül megszekcsztett 
sokalakos díszes palást kitűnő művésze a római-nyugati és a bizánci- 
keleti elemeket szerencsésen egyesíti.1 A legalsó sávban, a medaillonokba 
illesztett félalakos szentek dekoratív motívumait dús indaornamentiká
val és állatalakokkal ékes díszítés határolja. Ennek finom lendületű 
formaképzése később felcsendül majd a magyar miniaturafestészet leg
korábbi ismert termékeiben. A koronázási palástnak európai viszonylat
ban is elsőrendű művészete alapján joggal tételezhetjük fel, hogy a 
kolostori kódexfestő iskolák színvonala sem állott alacsonyabb fokon. 
A külföldről érkezett kódexek mellett más műalkotások is megtermé
kenyíthették a magyar miniatűrét. így a Szent Koronának az ír minia- 
turákra és stílusleszármazottaira emlékeztető apostollemezci,2 is minden 
bizonnyal visszahatottak miniaturafestészetünkre.

A Szent István-kori kultúra alakulására élénk fényt vett egy 1028 
körül írott oklevél.3 Ez közli velünk, hogy Arnold bajor szerzetes. Szent 
Emmcrám életrajzírója Magyarországra hajózott a viharos Dunán. 
Szerencsésen Esztergomba érkezett, ahol hat hétig Szent Anasztáz érsek 
vendége volt. Esztergomban Arnold szerzetes antiphonákatésresponso- 
riumokat írt Szent Emmcrám tiszteletére, amelyeket a szerzetesek és 
kispapok (klerikusok) nyomban megtanultak, és Szent Emmerám napján 
a templomban énekeltek.

A bécsi Nemzeti Könyvtárban őriznek egy Budáról származó zenei 
tartalmú művet, amely a XV. század elején még a budai dominikánus 
kolostorban volt. Ez Boethius és Hugbaldus Elnoncnsis munkáit tar
talmazza.4 A kódex X. századvégi, XI. századeleji, valószínűleg dél
német munka, amelyet a XIII. század elején nyolc, zenei instrumen
tumokat ábrázoló tollrajzzal ékesítettek. A korábbi szövegmásoló még 
a karol ing hagyományokat őrző átlagos románkori könyvdiszítö modor
ban pirossal és barna pontozással festett egyszerűbb iniciálékkal díszí
tette munkáját. A későbbi, kiegészítő tollrajzokat már minden bizonnyal 
magyar munkának tekinthetjük. Valószinű, hogy a kódex már a XI. 
században Magyarországon volt. Talán Arnold szerzeteshez hasonlóan 
egy a Dunán lehajózó bajor szerzetes hozta magával. De nem lehetetlen.

1 Gerevich T. i. m., 248/!.
1 Gerevich T. i. m., 237. i.
* Knauz Nándor: Monum. Eccl. Strig. I. köt.. 42. I.
* Cod. Lat. 55. 1— 92. lap : A. M. T. S. Boethius, Geometria ct arithmetica * 93 167. lap : A. M. T . S. Boethius, De musica ; 168— 208. lap : Hugbaldus Elno• 

nensis, Musica Enchiriadisct scholia Enchiriadisde Arte musica. A 208. b. lapon be
jegyzés : *Liber praedicatorum in Buda* —  Hermann, Julius H .: Dic Frühmittel- 
alterlichcn Handschriítcn des Abendlandes. 190— 191. No. 74. (Besch. Vcrz. dér 
lllum. Handsch. in österr. Neue Folge I. Bd. I. Theil.) és Hermann, Julius H. : 
Die Dcutschen Romanischen Handschriítcn. 311— 312. 1. No. 205. (Besch. Vcrz 
dér lllum. Handscli. in Österr. Neue Folge T. Bd. 2. Theil.)
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Melléklet Bcrkovils Ilona cikkéhez.

3 Somogyvárifalmeződiszítés, X II. század. 
Somogyvár, gróf Széchenyi kastély.

4. Iniciálé a Szelepchényi-kódcxben. 
1060— 1073 között.

5. Iniciálé az Ernst-kódexben. 
X II. század első fele.

6. Iniciálé az Admonti-kódexbcn. 
XII. század első fele.



hogy a XI. század elején magyar földön másolták, amint Arnold szer
zetes antiphonai is már itt születtek.

Szent István a nemzet jövőjét meghatározó örökséget juttatott 
utódainak. De halála után nehéz évtizedek következnek : háborúk és 
belső küzdelmek, folytonos királyharcok. I. András az első uralkodó, 
aki méltó folytatója Szent István művének : új templomokat és kolos
torokat létesít. A francia Anianus tiszteletére megalapítja a tihanyi 
bencés kolostort: itt az apátsági templom altemploma ma is méltóan 
emlékeztet korának magas művészetére. I. András utódai, I. Béla és 
I. Géza is követik a példát : Hernádon, Kolosmonostoron, Garamszent- 
benedeken létesülnek újabb bencés kolostorok. Ekkorra már felnőtt az 
új magyar papság, amely a külföld élesztgető erejétől táplálva magyar 
földön nevelkedett és művelődött ; ők már maguk is ápolják és irá
nyítják kultúránkat. A pogányokkal folytatott küzdelmes és győzedel
mes harcok után, amikor Európában fcllobban a keresztes hadjáratok 
egyre erősebb hittel telített lángja, a magyar szellemiség is egységesen 
emelkedik a mélyről fakadó hit magasabb szféráiba. Üj, erőteljes hul
lámokban sugárzanak a francia szellemi áramlatok : abból a Francia- 
országból, amely a Cluny-i térítőmozgalommal egységbe kovácsolta 
Európát; abból a Franciaországból, amelynek Magyarországgal való 
kapcsolata állandóan fennáll Szent István óta, és szent buzgalom
mal, majd nagy harci készséggel támogatja, s valósítja meg az 
egyetemes Egyház vágyát, a keresztes hadjáratokat. A francia bencés 
térítő szerzetesek mellett korán telepednek meg vallonok Magyar- 
országon. A földmíveléssel foglalkozó szepesi vallonok 1050-től kezdve 
külön tartományban élnek.1 Verdun elcstekor (1047) huszonnégy kanonok 
menekül Magyarországra.2 I. András udvarában a francia származású 
bihari püspök, Liedvinus, Szent László király nevelője. Köztudomású, 
hogy Szent László a szentjobbi, bátai, kolosi bencés monostorok, a 
zágrábi püspökség alapítása mellett francia bencéseket telepít Somogy- 
várra (1091) : ennek a St. Gillesi kolostor alá rendelt apátságnak tagjai 
a XIII. század közepéig franciák voltak.

A magyar műveltség a XI. század utolsó negyedében, Szent László 
uralkodása alatt már teljes egészében kibontakozott csiráiból. Még 
az 1060-as években megszületik az első írói alkotás magyar földön. 
Szent Mór pécsi püspök megírja a lengyel földről jött Szent Zoerard 
András és Vértanú Benedek zoborhegyi remeték mártiromságát. De a 
nép ajkán is terjednek az első magyar királynak, annak fiának, és vér
tanú püspökének csodálatos cselekedetei... Szent László pedig hama
rosan megíratja Szent István legendáját. És kanonizálják az első magyar 
szenteket. 1083-tól kezdve már nemcsak az idegen szenteket tisztelik 
a magyarok, hanem dicsőítik a hazaiakat is. A magyar szentek a művé-

1 Pais Dezső: Francia hatás Magyarországon 700 évvel ezelőtt. Napkelet.
1923., 188. 1.

* Laurentius Leodietisis: Gcsta episcoporum Virduncnsium et abbatuni S. 
Vitoni. A. 1047— 1144. Lásd Gombos A. F.: Catalogus fontium Históriáé Hunga- 
ricae acvo ducum et regum ex stirpe Árpád desccndcntium ab anno Christi DCCT 
usque ad annurn MOCCT. Budapest. 1938. II. köt., T395.
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•»zet és irodalom ihletői lesznek. Antiphonák és himnuszok születnek : 
s terjed a legenda, a szerzetesek és az apácák mély hitben fogant, cso
dákkal és szent mártiromságokkal telített költői olvasnivalója. A kolos
torokban másolgatják a legendákat, s írják a himnuszokat. És Szent 
I á̂szló udvarában megszületik az első írott magyar történelem, az ős- 
gcsta, amely azután uralkodóról uralkodóra folytatódik tovább. A Ják 
nemzetséghez tartozó magyar pap írta : munkája a középkori nemzeti 
történelmi művek egyik legjobbja.1 Egyéni szemlélettel, és írói készség
gel alkot, s a műveltsége elsősorban francia. —  Ez az eredeti ősgesta 
azonban elveszett, amint a magyar szentek korai legendái is csak későbbi. 
XII., XIII. századi másolatokban maradtak fenn.

III.

A «Litteratura Hungarica... — írja Horváth János irodalmunk 
megindulásának jellemzésekor —- mikor a XI. században szerényen 
megindul, nem is egyéb, mint egy magyarországi különítménye a közép
kori Európa egyetemes irodalmának, a latin nyelven folyó s írásbclilcg 
közvetített keresztyén műveltségnek)).2 Ugyanígy jellemezhetjük az 
írással és irodalommal párhuzamosan fejlődő magyar miniaturafestészet 
kezdeteit. Babits Mihály írja az európai irodalom történetének be
vezetésében, hogy a «világirodalom egységes, összefüggő folyamat, 
egyetlen hatalmas vérkeringés*, amelyen belül az egyes nemzeti iro
dalmak úgy különültek el, «mint állam az államban, külön nyelveik 
védőbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve*. így az árpád
kori magyar miniaturafestészetben is a középkori szerzetesművészet 
vérkeringése lüktet, az táplálja. A kolostori miniaturafestészetet a XI—  
XII. században a bencés művészet képviseli: a magyar miniaturafesté
szet ennek lesz fokozatosan elkülönülő hajtása. A magyar keresz
ténység első évtizedeiben hiába keresnénk itt nemzeti sajátságokat ; 
a kódex, ugyanúgy, mint díszítése egyetemes európai szellemben készül
hetett. Mégis a XI. század második feléből és a következő két század
ból ismert kódexeink díszítése nem idegen munka : még kevésbbé 
utánzata, vagy jellegtelen másolata a külföldi mintaképeknek. Miniatura- 
festészetünk szerves összefüggést mutat a magyar művészet egyéb 
termékeivel. Már az Árpádkorban megtaláljuk a miniaturának más 
művészeti alkotásainkkal való összefüggését. Árpádkori miniatura- 
festészetünk egyszerre születik a magyar művészettel, annak szerves 
része és egy vonalban fejlődik vele. Ha találunk is egyezéseket és ana
lógiákat a külfölddel, nem azt jelentik ezek, mintha a magyar minia- 
tura alárendelt utánérzése volna a külföldnek. Az indítások idegenek : 
a lökő erő külföldről jön. így van ez nálunk, de így van ez mindenütt, 
és ugyanígy az irodalomban, s a költészetben is. De amint a költők

1 Hóman Bálint: A Szent László-kori Gesta Ungarorum és XII XIIl. 
századi Icszármazói. Budapest, 1925.

* Horváth János: A magvar irodalmi műveltség kezdetei. Budapest. 1931. 
17. lap.
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versei is különböznek európai példaképeiktől, ugyanígy művészetünk. 
Mem azon van a hangsúly, hogy miben találkozik művészetünk a kül
földdel, hanem hogy hazai termékek ezek, amelyek nemcsak egyen
rangúak az európai termeléssel, hanem velük párhuzamosan alakulnak, 
-s a történelem egyes szakaszaiban olykor túl is szárnyalják őket.

Az árpádkori miniaturafestészet a bencés-rend művészeti kultúrá
ját őrizte meg a számunkra. E korból fennmaradt liturgikus kódexeink 
bencés monostorokban születtek s Franciaország felé mutatnak: a 
Cluny-i térítő mozgalom nyomait őrzik hagyományosan. —  Mályusz 
Elemér véleménye szerint XI. századvégi ^bencés műveltségünk nagyon 
kezdetleges volt és semmiképpen sem állott a XI. sz.-i nyugati szín
vonalon, hanem körülbelül a Mcroving-kornak felelt meg* és a «Karoling- 
reneszánsz gondolat kincse bár kezdetleges alakban, úgy látszik, a 
XIII. sz. elejére jutott el hozzánk és lett általánossá a bencések köré- 
ben.»l Az árpádkori miniaturafestészet —  amint más művészeti emlé
keink vizsgálata is —  e feltevésnek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. 
Miniaturafestészetünk nem évtizedekkel, avagy századokkal későb
ben, hanem egyidöben s párhuzamosan alakul s fejlődik a nyugati 
kultúrával.

A legrégibb magyar liturgikus kódex az xo6o-as években —  fel
tétlenül 1073 előtt —  készült Szelepchényi Evangelistarium.2 A leg
újabb kutatások hozták felszínre; a nyitrai káptalan egy díszes 
kötésében —  a magyar ötvösművészet e XIV. századi remekében 
rejtőzött. A Szelepchényi Evangelistarium, amint a vagy tíz évvel 
később készült, s ugyancsak az utóbbi években felfedezett Hahóti 
Sacramentarium, továbbá a Halotti beszédet tartalmazó s több mint 
egy évszázaddal fiatalabb Pray-kódex bencés munkák : francia mintá
kat, frank-bencés monostorok liturgikus könyveit követik; a régebben 
bevándorolt francia bencésekkel érkezett kódexek nyomán készültek. 
Egy ilyen mintakézíratot, másoláshoz használt francia bencés kódexet 
az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár egyik Evangclistariumában 
ismerhetünk fel.3 Ez a kézirat a Szclepchényi-kódexnél valamivel ké
sőbb, 1078-ban készült. Sanctoraleja, miként a Szelepchényi-és Hahóti- 
kódexnek is, észak-frank jellegű s egy a Liége-Maastricht-i egyház-
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1 Mályusz /:. i. ni.. 351 35*. J.
*' Radó Polikárp: Hazánk legrégibb liturgikus könyve : A Szelepchényi 

kódex. Magyar Könyvszemle. 1939., 352- 412. 1.
8 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Mss. 111. r8o. Kviewald Károly 

A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége. Magyar Könyvszemle, 1939., 440. 1. - 
liadó Polikárp: Esztergomi Könyvtárak liturgikus kéziratai. No. 14.' Az Oláh-féle 
Evangelistarium. (Klny.a Pannonhalmi Főapátsági Főiskola 1940— 41. Évkönyvé
ből.) 40— 45. 1.

Az esztergomi kódexszel rokon stílusú a gyulafehérvári Batthyány-Könyvtár 
nak egy XI. századi Lectionariuma, amelv valószínűleg a laventvölgyi (karinthiai) 
Szent Mártonról nevezett Bencdek-rendi zárdából származik. Képét és leírását 
lásd Varjú Elemér i. m. Magyar Könyvszemle, 1900.. 26- 27. I. —  A XI. század 
bán ugyancsak használatos volt Magyarországon egy Biblia cum Annotationibus. 
az ú. n. Biblia Kadonis. amely 800 körül készült St.'Vaast d ’Arrasban. Kniewald. 
íJragulin: Zagrebaéki liturgijski kodeksi XT— XV stoljcca. Zagrcb. 1940. 2. I.
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megyében lévő bencés monostor számára írták : díszítései elsőrendű 
mesterről tanúskodnak.

A liturgikus kódexek hazai származását a bennük szereplő magyar 
szentek hitelesítik a kutató számára. A Szelepchényi Evangelistarium 
magyar szentek tiszteletet még nem tartalmazza. E szerint még szent
jeink kanonizációja (1083) előtt kellett készülnie, lehet, hogy Esztergom
ban. Nem találhatók fel a kódexben Mór pécsi püspök 1060-ás években 
írt legendájának szentjei, Zoerard és Benedek remeték sem, s így 
keletkezésének még Boldog Mór halálát (1073) is meg kellett előznie. 
A zágrábi Hahóti Sacramentarium törzsében viszont már megtalál
ható Szent Zoerard és Szent Benedek, ez a kódex így már 1073 után 
készült, viszont a másoló még a magyar szentek kanonizációja előtt 
fogott munkához. A Hahóti Sacramentarium a veszprémi egyházmegyé
hez tartozó zalamegyei hahóti bencés apátságban készült. A hahóti 
apátság még Szent László uralkodása előtt létesült s később Szent 
László rendeletére került a somogyvári apátság fennhatósága alá.1 A ma
gyar szentek tisztelete csak a Hahóti Sacramentarium másolása közben 
alakult ki : a másoló munka közben bővítette a kódexet a magyar 
szentek votivmiséivcl. A Hahóti Sacramentarium Sanctoraleja a Szelep
chényi Evangelistarium mintakézíratánál is korábbi frank-bencés réte
get tartalmazó IX. századi francia kódexet követ. A XI. századi hazai 
kolostorok miniaturaművészetét a fentiek alapján a Szelepchényi Evan
gelistarium és a Hahóti Sacramentarium képviseli.

A Szelepchényi és a Hahóti kódexek díszítései korántsem tartal
maznak gazdag, duzzadó, figurális kompozíciókat. Egyszerű iniciálé
kat lelünk itt, de ízléses fölépítésük, s finom kivitelezésük miatt 
egyenrangúaknak tarthatjuk az európai kolostorművészet rokon ter
mékeivel. Az első magyar földön született irodalmi alkotást, Szent 
Zoerard és Benedek legendáját Mór püspök «rövidcn, egyszerű tömör 
előadásban* és «szép renddel, különösebb szerkesztő mesterkedés nélkül, 
nyugodt, tárgyilagos hangon* írta meg.2 Ugyanígy jellemezhetjük a

1 A kódex jelzete : MR. 126. Kniewald Károly: A zágrábi érseki könyv
tár MR. 126. (XI. szd.) jelzésű Sacramentariumának magyar rétege a MR. 67. sz. 
zágrábi Breviárium (XIII. szd.) megvilágításában. A magyarországi liturgia leg
régibb emléke. Pannonhalmi Szemle, 1938., 36— 54. 1. —  Kniewald Károly: A 
♦ Hahóti kódex# (zágrábi MR. 126. kézirat) jelentősége a magyarországi liturgia 
szempontjából. Kühár Flóris kiegészítésével. Magyar Könvvszcmle, 1938., 97 
112.1. —  A kódex egy Szent Margit-bencés apátságban készült, amely Kühár Floris 
megállapítása szerint a zalamegyei hahóti Szent Margit-apátság volt. A zágrábi 
püspökség alapításakor (1094) Szent László első püspökként Duh-ot küldi Zág
rábba két zala- és somogymegyei szerzetes kíséretében. Valószínű, hogy Düh püs 
pök maga is egy somogyi vagy zalai apátsághoz tartozott és a Somogyvár alá ren
delt zalamegyei hahóti apátság egyik misekönyvét így vitte magával. Erdélyi László 
fölveti, hogy a kódex nem a hahóti, hanem a garábi Szent Margit bencés apátság 
bán készült. Erdélyi László hozzávetését és Kühár Flóris válaszát lásd Pannon
halmi Szemle, 1938., 303., 393. 1. —  A Hahóti Sacramcntariummal egyidóben még 
egy másik XI. századi kódex, az Esztergomi Benedictionalc került Zágrábba (Lásd 
Kniewald Károly: Esztergomi Bencdictionale (XI. század). Magyar Könyvszemle,
1941., 213— 231. 1.), ez azonban dísztelen, amint Hartwick püspöknek Zágrábban 
levő Agenda Pontificalis-a is. (V. ö. 33. jegyzet.)

! Horváth f. i. ni.. iS. 1.
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két első magyar kódex díszítéseit. Tiszta, világos modorban, tömören 
festették a pergamen lapra. Mestereik nyugodt, józan vonalakkal he
lyettesítik a külföldi munkák bonyolultabb formáit, de az irodalom 
tárgyilagos hangján túl egyénibb, magasabb művészi kifejezésre is 
törekszenek. Mindkét kódex, ha a liturgikus rétegben részben a francia 
kódexekhez igazodik is, díszítésük, bizonyos mértékben már cl távo
lodik azoktól. Olyan jelenségek is észlelhetők —  amelyek talán éppen 
a hazai jelleg térnyerése folytán —  másutt csak a XII. század közepén 
jelentkeznek, például a jelentős Regcnsburg-Prüfening-i benedekrendi 
kolostor művészetében.1 A Szelepchényi-ésa Hahóti kódexben az indák 

lendületes vonala nyugodt, nélkülözi a francia díszítések ideges, nyugta
lan szaggatottságát. Tanulságos egybevetni őket például az előbb 
említett francia mintakézírattal, a liége-maastrichti kódexszel. Ez 
utóbbi díszítéseiben megnyilvánuló, belső nyugtalanságokkal fűtött 
hév, a karoling izzás az, ami a hazai munkákban teljesen hiányzik, 
ugyanúgy, mint az indák bonyolult egymásbaszövődö, szaggatott 
ritmusa. A hazai munkákon továbbá teljesen mellöztetik a legkimagas
lóbb német iskolának a Reichenau-i bencés kolostornak művészete : 
így az Egbert-Psalterium, a III. Ottó-Evangeliarium, vagy II. Henrik 
Pcrikopcnbuch-jának az ír-angolszász-karol ing motívumokból alkotott 
bonyolultszövésű fonatdíszei, amint a salzburgi iskolának nyugtalanul 
fodrozódó, csipkézett szélű levélkéi is. Ugyancsak nélkülözik az itáliai 
művészetnek hurkolt, szalagfonatos díszítéseit, amelyek a lombard 
építészetben s kódexfestészetben egyaránt használatosak, és amelyek 
a korai magyar építészetben is mutatkoznak.

A Szelepchényi- és a Hahóti-kódex díszítése részleteiben a XI. 
századi miniaturafestészet nemzetközi egységébe engedelmesen be
illeszkedik, de — amint láttuk — részleteiben elkülönül attól. A kódexe
ket ekkor általában nem festették vastag fedöfestékkel, tobzódó színek
kel. A kolostoriskolák termékei színhatásukban halkak, egyszerűek, 
tompák, a minium mellett halvány színek dominálnak; zöld, liláskék 
és sárga. A betűk belsejét színezik csupán, többnyire szakaszokra osztva. 
Plasztikusan érvényesül így a kacskaringós indák eredeti pergamen- 
színe. Ez a jellege a két hazai kódexnek is. Nálunk a karoling izzásnak, 
az ideges, szeszélyes vonalak nyugtalan lendületének művészi tra
díciója nem volt meg, amint karoling tradíciók nem is létezhettek. 
A magyarság a karoling műveltséget utórezgéseiben már csak a XI. 
századi külföldi áramlatokon keresztül nyerhette. Talán ezzel magya
rázható, hogy az árpádkori miniaturaművészetünk legkorábbi munkái
ban a karoling művészet erőteljesebb befolyása már nem lelhető fel. 
Ma már mindjobban erősbödik az a felfogás, hogy egyrészt a honfoglaló 
magyarság, másrészt a már régóta itt virágzott antik elemek is befolyá
solták árpádkori művészetünk kialakulását. Ha a miniaturafestészetünk 
nem is hazai földben sarjadt motívumokból született, hanem a keresz-

1 V. ö. Hoeckler, Albert: Uie Kegensburg— Prüfeninger Buchmalerei des 
XII. und XIII. Jahrhundcrts. (Miniatűrén aus dér Handschriften dér Bayerischen 
Staatsbibliothek in München. Bd. VIII.) München, 1924. C II..C V ., stb. táblákkal.
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ténység általános művészeti kultúrája terjesztette, s honfoglaláskori 
művészetünknek, s a közvetlen antik elemeknek hatása nem ismerhető 
fel, nem lehetetlen, hogy a hazai miniatura leegyszerűsítő törekvéseiben 
a honfoglaláskori ötvösművészet kiegyensúlyozott, nyugodt kifejezés
módja jut érvényre.

Az árpádkori miniaturafestészet nagy időközökben készült, ismert 
termékei erős kapcsolatban állanak egymással, állandó folytonosság 
mutatkozik közöttük. Két század távlatában is sokkal fokozottabb 
összetartozás mutatható ki bennük, mint a magyar és az egykorú kül
földi termékek között. Festett kódexeink ugyanekkor összhangban álla
nak a korabeli magyar művészettel. A liturgikus kódexek templomi 
használatra, egyházi szertartásra készültek, csak természetes, hogy 
készítőjük alkalmazkodott kora építőművészeiéhez, temploma díszítései
hez. Ügy a Szelepchényi Evangelistarium, mint a Hahóti Sacramen- 
tarium szerves egységbe forr a XI. századi magyar románkori művé
szettel. Ornamentikája fellelhető a bazilikák oszlopfőinek, pillérjeinek, 
s párkánytöredékeinek díszítéseiben. Nem annyira az olasz, a lombard 
kőfaragók készítette palmettás, akantuszleveles s hurkolt szalagfonatos 
díszekben, mint inkább a század végén erősbödö s a XII. században 
kifejlődött franciás hatásokat érvényesítő munkákon. így különös
képpen egy még XI. századvégi somogyvári párkánytöredéken és fal- 
mezödiszítésen, egy XII. századi pécsi oltártöredéken, továbbá már 
szőlői ür tök kel gazdagított pécsi párkányrészleten s mellvédlapon ; s 
a XIII. századi emlékek között a halmágyi templom fülkéjén is él még.1

A Szelepchényi-kódex díszítése a Hahóti Sacramcntariuménál 
pompázóbb. Kitűnő mestere a díszes kezdő iniciálék festésével nem 
elégszik meg. A kezdőbetűt úgy képezi, hogy az csaknem a lap felét 
betöltő dekoratív díszt alkot, de ezentúl kiemeli a kezdő szót is, s ezáltal 
a betűk díszítőelemekké válnak, a lap gazdag, dekoratív díszítésévé 
lesznek. A szövegkezdő szó ezzel különleges hangsúlyt, szimbolikus 
jelentőséget nyer. Az egyik lapon a díszesen festett Maria szónál a 
miniaturista a második A betűt a kezdő M betűbe illeszti, s így meg
valósítja a Nyugaton oly kedvelt szokást, hogy több betűt egymásba 
szerkeszt. Külföldön gyakori, hogy egész feliratokat, több szót, mint 
a «Beatus vir», vagy az «In principio crat verbum# betűit szétszórva, 
vagy furcsán egymásba illesztve a kódexlapot egészen betöltő díszítéssé 
képezik. ASzelepchényi-kódex miniátorának nem célja, hogy a betűkből 
gyakran a felismcrhetctlenségig bonyolult mintázatú díszítést fessen. 
A megadott területhez túlméretezett M betű áttekinthető ornamentiká
jába a kisebb A betű tisztán, felismerhetően ileszkedik be, ellentétben 
a külföld, egész lapot betöltő, s ornamentális díszekké átalakult betűivel. 
A Szelepchényi-kódex mestere különben ugyanezen a lapon elhelyezett 
másik két kis I iniciáléval még erőteljesebben hangsúlyozza a lap köze
pén díszítéssé varázsolt Maria névet.

A Szelepehényi-kódexben az iniciálék típusa mindvégig egyöntetű. 
Az indák hurkolását kerüli a miniátor, ehelyett szfjpántok!*al kapcsolja

1 Képüket közli Gerevich T. i. m. CLIY.S, CX 1X ..C X LV III., CLX. táblákon. 
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őket össze. A Hahóti Sacramentarium mestere ebben eltér a Szelep- 
chényi-kódextöl. A Hahóti Sacramentarium mestere bár alkalmaz 
szíjpántokat is, az indaszárakat egymásba hurkolja : de azonosan 
mintázza a két színnel alapozott iniciálékat,amelyekben ugyancsak a 
fehérindaornamcntika és betűtest dominál. A Hahóti Sacramentarium- 
ban különben kétfajta iniciálét festett mestere. Az indaornamentikával 
díszített nagy kezdőbetűk mellett, még több színnel festett, de ornamen
tikától mentes nagy iniciálékat találunk. A kétféle iniciálék ilyen formá
ban való alkalmazásával a XII. században is találkozunk hazai munkák
ban, még pedig az Ernst-kódexben. A Hahóti Sacramentariumban jelenik 
meg egyébként az első figurális elem, egy szerény kis férfifej, az egyik 
betű lendületes indaszárának lezáródásaként. Ama karoling nyomra 
utal ez, amely a francia miniatura vidám és groteszk figuráinak, a drő- 
leriek-nek képezi alapjait. Általában a Hahóti Sacramentarium kissé 
franciásabb a Szclepchényi kódexnél; az indaszárak stilizált finom 
kis levélfejeiben a francia példák még erőteljesen élnek.

Ha figurális díszítésű kódexeink a XI. századból nem is maradtak 
fenn, minden bizonnyal készültek e korban nálunk, hiszen már fenn 
állottak első székesegyházaink, amelyek nem egyikét freskók díszítették, 
amint ezt a feldebröi templomnak falképei példázzák. A  templomokat 
a kőfaragók már figurális plasztikával díszítik : a pécsi s esztergomi 
bazilikák oszlopföin vannak már figurális jelenetek, sőt Pécsett már 
Ádámot és Évát, Somogyvárott Szent István protomartir vértanuságát 
is ábrázolták. A XI. század más hazai műemlékein is maradtak fenn 
figurális alkotások. Az aracsi emlékkő mellett egy pécsi síremléken.1 
Az utóbbinak grafikus modorban rajzolt figurája egyenesen a miniaturá- 
ból kívánkozott a márványra. Az elveszett hazai kódexek sorában nem 
egy XI. századi figurális jelenetekkel diszített munkát kell feltételez
nünk. De egyelőre meg kell elégednünk a Szclepchényi és Hahóti kó
dexek díszítéseivel, amelyek, ha egyszerűbbek is, teljes mértékben 
meghatározzák a magyar miniatura további alakulását. Általuk alapo
zódik meg árpádkori kódexfestészetünk, amely innét kezdve egy vonal
ban él és fejlődik a XII. században.

IV.

Románkori művészetünk a XII. században a tetőpontján állott. 
A bencések mellett új szerzetesrendek alakultak : ezek friss erőket, 
új stílusáramlatokat közvetítenek a század második felében. A Bene- 
dek-rend új Citeaux-i ágának francia tagjait alig három évvel a Heiligen- 
kreutz-i kolostor alapítása után már II. Géza telepíti Heiligenkreutz-ból 
Topuszkóra (1138), míg II. Béla uralkodása alatt közvetlenül Francia- 
országból érkeznek Cikádorra (1142). A ciszterciekkel egyidöben jö
hettek már az északfrancia Laon mellől a premontreiek is. A kolostorok 
mellett új templomok épülnek, a régebbi székesegyházak pedig tovább 
bővülnek. Esztergomban, Pécsett, Egerben, Gyulafehérvárott, Szepes- •

• Képüket közli Gerevieh T. i. in. CLXV., CLXV1I. táblákon.
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helyen, Felsőőrsön, Vértcsszentkereszten születnekszebbnél-szebb inonu" 
mentális alkotások, plasztikai munkákkal s azóta megsemmisült fal
festményekkel. Fejlődik s gazdagodik irodalmi műveltségünk is. Már 
Kálmán király uralkodása alatt játszanak liturgikus színjátékot, dra
matizált bibliai jeleneteket. (A Szent István király legendáját feldolgozó 
Hartvik győri püspök újonnan felfedezett Agcndis Pontificalc-ja ilyen 
liturgikus színjátékot tartalmaz, a Vízkeresztkor játszott Stellát).1 
Az egyes kolostorokban idegcnnyclvű kódexeket fordítanak. Cerbanus 
szerzetes 1131— 1150 között lefordítja a pannonhalmi apátság részére 
a pásztói bencés monostor egy görög kódexét. E munkáját Dávid pan
nonhalmi apátnak ajánlja. Kezdősorai élénk fényt vetnek a bencés 
kolostorok kultúrájára : «Midőn a minap szentséged engedélyével, mint 
előre mondottam, a pásztói monostort meglátogattam, ott szent Maxi- 
mus bölcselő és szerzetes néhány könyvét találtam; elhatároztam, 
hogy ezekből Isten segítségével néhány fejezetet lefordítok és a szent 
nyájnak, melyet legeltetsz, átadom. Ha ez a szorgoskodás valaki előtt 
fölöslegesnek látszanék, azért, mert szent Mártonnak azon konventje, 
melynek élén állasz, az atyák életében, rendelkezéseiben és mindennemű 
szentírási könyvekben bővelkedik, bocsássa meg, kérlek, a szeretet 
egyszerűségének, amely ha valakiben meg van, nem tétlen, amit a te 
és testvéreid Isten és embertársaitok iránt való szeretető nagyon sok 
példával bizonyít...* —  írja fordítása előszavában.2

Ekkor már nemcsak az idegen szerzetesek jutnak el Magyarországra, 
megkezdődik a magyarok külföldi vándorlása is. A magyarok külföldön 
iskoláznak, többen ott maradnak és ott is halnak meg. Egy Firenzében 
őrzött kódex tanúsága szerint Magister Thaddeus Ungarus spanyol 
földön, Tolcdóban Ptolomaeus Pheludiensisnek, egy görögből arabra, 
majd ismét latinra visszafordított művét másolta és revideálta 1175-ben.3 
Lehet, hogy Thaddeus Párisban szerezte a magisterséget. A század 
közepén az európai kultúra főforrása és szellemi gyújtópontja Páris. 
Egyeteme tömegével vonzza a külföldi hallgatókat. A XII., XIII. 
századnak minden nevezetesebb pápája francia egyetemen tanult.4 
A XII. század közepén több magyar diákot is találunk Párisban. ASainte- 
Geneviévé kolostor kertjébe magyar diákot temetnek, Bethlent. (1140).5

1 A kódexet ismerteti Knicwald Károly: Hartwick győri püspök tAgcnda
Pontificalis*-a. Magyar Könyvszemle, 1941., 1— 21. 1. —  A Stella jelentősegéről 
lásd Kardos Tibor: Középkori kultúra, középkori költészet. Budapest, 1941.. 
37— 40. 1..

* Cerbunus munkáját ismerteti Zalán Menyhért: Árpádkori magyar vonat 
kozású kéziratok az osztrák kolostorok kézirattáraiban. Pannonhalmi Szemle.
1926., 46—őo. 1. Az idézetet lásd 48— 49. lapon. Kiadta Szigeti Remigius: Trans- 
latio latina Ioannis Damasceni (de orthodoxa ftde L. III. C. 1—8.) sacculo. XII. 
in Hungária confccta. Budapest, 1940.

a Magyar Könyvszemle 1879., 297. 1. írod. Tört. Közi.. 1899. V ili.. 192 
195. lap.

* Hajnal István i. m., 117. 1.
‘  Jahubovich Emil: P. mester. Klebclsbcrg-Emlékkönyv. Budapest. 1925-. 

185. 1. —  Jakubovich itt fölsorolja a XII. században Párisban iskolázott magyaro
kat. összefoglalóan foglalkozik a kérdéssel Gábriel Asztrik: Magyar diákok és 
tanárok a középkori Párisban. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1938. Klny. is.
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Párisban tanul Lukács esztergomi érsek (1154,)l míg III. Béla uralkodása 
alatt Péter préposton, az Anonymus krónika szerzőjén kívül Adorján 
későbbi kancellár, s Jakab és Mihály diák,2 míg Elvin zenei tanulmá
nyokat folytat Párisban (1192).3 így a külföldi szellemiséget és stílus
áramlatokat már nemcsak a külföldről jött idegenek, hanem a kint járt 
magyarok is közvetítik, akik Franciaországból könyveket hozhattak 
magukkal. Egy francia középkori kolostor XII. századi könyvtár
jegyzékében számos Magyarországra vitt kódex szerepel.4

Sok XII. századi festett kódexszel nem dicsekedhetünk : s ami 
fennmaradt, minden bizonnyal mind a bencés művészet terméke. A kolos
torokban szorgalmasan másolgatják ugyan a szentek legendáit és más 
prózai termékeket, de ezek a kódexek ritkán díszítettek. Elsősorban a 
liturgikus műveket, az Isten dicsőségére írottakat látják el pompázó 
díszítésekkel. A szerzetesek olvasnivalójában, a legendáknál a szöveg 
a fontos, a mondanivalón van a hangsúly : művészi szempontból több
nyire harmadrendű alkotások ezek, legtöbbször teljesen dísztelenek, 
így találkoznak ezek szellemben a későbbi XV. századi kolostori 
kultúra magyarnyelvű termékeivel, amelyekben ugyancsak a szövegen, 
a latinnal szemben a magyar nyelvűségen van a hangsúly. Ezek is 
egyszerűek s mellőzik a díszítéseket.

A Szent István legendának legrégibb másolatát és a Szent Márton 
életét is magában foglaló Ernst-kódex az egyetlen díszesebb kivitele
zésű legendákat tartalmazó kódexünk. Ezt a XII. század első felében 
írott kéziratot finom iniciálék díszítik.5 E díszítések egyenes leszár
mazottjai a Szelepchényi- és Hahóti-kódex iniciáléinak. A betűk 
belsejének sárga, zöld színekkel való tagolása, a miniummal határolt 
fehér indák hurkolt egymásbaillesztésc, s a betűszárakhoz szíjpántokkal 
való kapcsolása, a díszítés kifejező tömörsége, szerkezeti zártsága azo
nos. A  szoros összefüggés egyező sajátosságokat mutat mindhárom 
kódexben és ugyanekkor együtt és egyenként pedig a külföldi termé
kektől különböznek. Az Ernst-kódexről az a felfogás, hogy nem sokkal 
Szent István kanonizációja után, a XII. század közepén cisztercita 
kolostorban íródott, mint a legtöbb Szent István-legenda.6 Tanulságos 
egybevetni az Ernst-kódex díszítéseit a Hciligenkreutz-i kolostorban 
a század végén készült Passiónak Szent István legendáinak iniciáléi-

1 Marczali Henrik: Árpádkori Emlékeink külföldön. Történelmi Tár. 1S78.. 
*71— 172. 1.2 Jakubovich E. i. m., 185— j 86. 1.

3 Szentpétcry Imre: Az árpádházi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke 
«. m. 9. 1., 153. sz.

* Lovasé Gyula: Egy középkori francia kolostor könyvei Magyarországon. 
Egyetemes Philologiai Közlöny 1938. 224— 226. 1.

‘  Orsz. Széchényi-Könyvtár. Cod. Lat., 431. A kódexet Ernst Lajos fedezte 
fel, akinek hagyatékából vétel útján 1934-ben az Orsz. Széchényi-Könyvtár tulaj
donába került. A kódexet ismerteti Varjú Elemér: Legendáé Sancti RegisStephani. 
Szent István király legendái. Budapest, 1928.— Scriptorcs Rerum Hungaricarum. 
Budapest, 1938., II ., No. IX. —  Bartoniek Emma: Codices Manu Scripti Latini 
vol. I. Codices Latini Medii Aevi. Budapest, 1940., 431., 387— 388. 1.

• Varjú E. i. m., 77. 1.
$3 Magyar*Agtu<JomAiiy. fj()|



val. Hiszen az első magyarországi ciszterciek Heiligenkreutzból szár
maztak. Az egybevetésnél nem zavar, hogy a Heiligenkreutz-i munka 
pár évtizeddel későbbi. Egy helyi kolostoriskola korábbi stílusára 
valamivel későbbi termékéből is következtethetünk. Az Ernst-kódex 
és a Heiligenkrcutz-i Passionale díszei, az általános formaegyezésen túl 
nem sok hasonlóságot mutatnak. A Heiligenkrcutz-i kódex iniciáléi 
cifrázottabbak, a vékonyabb, törékeny indák menete kimért, terv
szerűen konstruált; az indák nem egyszerű háromszirmú levélkékben, 
hanem palmcttás díszekben végződnek. Az egyik S betű teste sárkány
ból képezett. Mindezegészen más. A Heiligenkreutz-i Passionale a ciszter
cita kolostorművészetnck jellegzetes alkotása. Az Ernst-kódex a ma
gyar bencés kolostorfestészethez igazodik. Három festett, indaorna
mentikával képzett iniciáléján kívül, miként a Hahóti kódexben is 
több, egyszerűbb, kisebb-nagyobb, miniummal és zölddel festett kali- 
grafikus jellegű iniciálét is találunk. Ezek tipusukban sokkal közelebb 
állnak a XV. században még Sopronban használt, s valószínűleg magyar 
származású Rcin-i (Rcun-i) Szent István- s Szent Imrc-legendához,1 
mint az indaornamentikájú iniciálék a Heliligenkreutz-i Passionaléhoz. 
E Rein-i kódex azonban egyszerű kivitelezésében művészi szempontból 
nem méltó említésre.

Ezzel szemben a Szent István törvényeit tartalmazó Admonti- 
kódexnek2 egyszerűen csak miniummal festett iniciáléi határozottan 
művészi munkának tekinthetők. A betűknél ugyan elmaradt a két 
színnel, sárgával, zölddel vagy kékkel festett alapozás : ettől eltekintve 
a szíjpántokkal és levélornamentikával rajzolt betűk a Szelepchényi-, 
Hahóti- és Ernst-kódex iniciáléinak díszítő modorában készültek. 
Szemmel látható, hogy nem a seriptor festette őket. A rubrikálással 
egyszerre, a szöveg másolása után készültek. Bizonyítja ezt, hogy 
festőjük nem elégszik meg a kezdőbetűk számára üresen hagyott terü
lettel.—  A szövegkezdö R betű alsó széle rászalad az írásra. Az iniciálék 
szerkesztésükben s művészi mértékükben is az előbbi munkákhoz iga
zodnak. Ugyanígy, ugyanezen művészi körhöz kapcsolódik a gyula- 
fehérvári Batthyány-könyvtár egyik kódexe, a «Haymonis cpiscopi 
Homiliac super Epistolas et Evangelia#, amely a XIII. században a 
kassai domonkosok tulajdonában volt.3 És ezen kívül valószínűleg 
még sok más, külföldi könyvtárban felismeretlenül lappangó hazai 
bencés termék.

A XII. századi hazai kódexek számát különben még egy eddig

1 A remi cisztercita apátság X II1. századi Szent István és Szent Imre legen
dáit tartalmazó kódexét ismerteti Zalán M. i. m., 6o— 62. 1.

* Orsz. Széchényi-Könyvtár. Cod. Lat., 433. A kódex az admonti apátsági 
könyvtár tulajdonából vétel útján 1934-ben került az Orsz. Széchényi-Könyvtár 
birtokába. - Börtönük Emma: A M. X. Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtára nem
zeti kincseinek hasonmásai. I. Szent István törvényeinek XII. századi kézirata, az 
Admonti-kódex. Budapest, 1935- —  A töredéket közli még Magyar Művelődés
történet, szerk.: Domanovszky Sándor, I. köt., 100— 101. lapok között. Börtö
nük Emma: Codiccs Latini Medii Acvi i. m., No. 433., 390. I.

» Varjú E.: A gyulafehérvári Batthyány-Könyvtár i. m., 26- 28.1. Varjú 
E.: Legendáé Sancti ’Regis Stephani i. m.. 75. 1.
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ismeretlen, értékes töredékkel egészíthetjük ki, amely tartalmánál 
fogva egyedülálló árpádkori kézirataink között. A XII. század első 
felében készült Lectionarium Missac hat folióból álló töredéke ez. Radó 
Polikárp, liturgikus kódexeink kiváló kutatója fedezte fel nemrégiben 
a soproni Városi Levéltár egy kötéstáblájában.' A töredék hat lapja 
két díszes iniciálét tartalmaz a XII. századi hazai kódexfestészet díszítő
modorában : így nyilvánvalóan a kézirat eredetileg számos díszes 
iniciáléval rendelkezett. Radó Polikárpnak ez az értékes új leietje is 
élénk bizonyság a mellett,hogy nemcsak a külföldi, de a hazai könyv
tárak is meglepetéseket tartogatnak számunkra.

V.

Nemcsak az egyszerűbb kolostori termékeket nélkülözzük e 
korból, ugyancsak hiányoznak a pompázó liturgikus művek, Missalék 
és Gradualék is. Elvesztek, vagy föl nem ismerve lappanganak? Erre 
csak az eljövendő idő tudományos kutatásai adhatnak majd feleletet. 
A hiányok áthidalására szerencsére fennmaradt e korból egy monumen
tális kétkötetes Biblia, amely egyúttal az első nagyszabású megnyilat
kozása hazai könyvfestészetünknek. Ez a Csatári-Biblia. A zalamcgyei 
csatári bencés monostort 1138-ban II. Béla idejében alapította a Guth- 
keled nemzctségbcli Márton comes, akinek özvegye később II. Géza 
uralkodása alatt is gazdag javadalmakat juttatott a monostornak. Ez 
időben készülhetett ez a kétkötetes Biblia, itt a monostorban. A kódexre 
nézve egyetlen biztos adat az, hogy a XIII. század közepén még a csatári 
apátság tulajdonában volt. 1263 körül az apátság kegyura a Gutkelcd 
nemzctségbcli Wyd a kódexet elzálogosította. A Biblia értékét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy elzálogosításáért a kegyúr két faluval, a 
jövedelmező muramenti és somogyi birtokokkal kárpótolta a csatári 
apátságot. Egy évszázaddal az elzálogosítás után a kódex már Admont- 
ban volt.

Az admonti kolostor könyvtárában levő Csatári Bibliát az osztrák 
irodalom a salzburgi miniaturafestészet legremekebb termékeként em
legeti; éppoly tévesen,amint hosszú ideig azt is állították a kódexről, 
hogy az admonti kolostort alapító Gebhard salzburgi érsek ajándékozta 
az új apátságnak. —  Ezért nevezik az osztrák irodalomban Gebhardt- 
bibel-nek is.2 Gerevich Tibor érdeme, hogy a Csatári Bibliát ma már a

1 A kódextöredék jelzete No. 154. Ezúton is köszönetét mondok Fó
ti sztélén dó dr. Radó Polikárp tanár úrnak, hogy nagybecsű felfedezésére figyel
memet felhívni szives volt, s a töredék fényképeit rendelkezésemre bocsátotta.

s Bttberl, Paul: Dic illuminiertcn Handschriften in Stcicrmark. Lcipzig, 
1911., 17— 33. 1. (Beschr. Verz. dér. illum. Handsch. in österr. Bd. IV.) —  Sxvar- 
zenshi, Georg: Salzburger Maierei. Lcipzig, 1913., 72— 79. 1. —  Swoboda, K. M. : 
Neue Aufgaben dér Kunstgeschichte. Brünn— Wien, 1935., 47*. Hofmann-Heck, 
A íme: Die österreichische Buchmalcrei dcs XI. Jahrhundcrts. Wien, 1937., 132.1.

A magyar irodalomban a kódexet első ismertetője nyomán, Gutkeled-Bibliá
nak nevezték ; Gerevich Tibor változtatta nevét Csatári-Bibiiára. Lásd Fejér- 
patahy László: A Gutkeled-Biblia. Magyar Könyvszemle. 1892/93.. 5— 22. 1. — - 
Gerevich T. i. m., 232— 233. 1.
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hazai termékek közzé soroljuk. Döntő stíluskritikai érvekkel cáfolja a 
kódexnek a salzburgi művészethez való tartozását, a salzburgi analógiák, 
a michelbeucrni Walthersbibel, a salzburgi Antiphonarium, az erlangeni 
Gumpertsbibel vagy a müncheni Perikopenbuch díszítéseivel való 
közelebbi kapcsolatát. «Nem szabad el felejtenünk —  írja többek között —  
hogy bizonyos stílusjegyek, ikonográfiái sémák, morfológiai részletek, 
technikai fogások közösek voltak ekkor az egész európai miniaturában,—  
kolostorról-kolostorra vándoroltak s különösen gyorsan jutottak el 
ugyanazon rend monostoraihoz. A csatári műhelynek a salzburgitól el
térő vonása mindenekelőtt a mozgalmasabb, csclekvőbb, drámaibb elő
adás, az elbeszélés elevensége s bősége ellenére érthetősége, a néhol meg
lepően friss és közvetlen természetszemlélet, a plasztikai megmintázás 
határozottsága, az erőteljes rajz, amely gyakran áttöri az öröklött bizánci 
formulákat, a nyersebb, szabadabb technika. Ezek a tulajdonságok a 
magyar művészi gondolkodás mélyéből fakadnak és különböző adagolás
ban jellemzőek egész középkori művészet linkre

Románkori művészetünk magas színvonala indokolttá teszi, hogy 
miniaturafestészete is hasonló színvonalat képviseljen. Ha szegények 
is vagyunk e korból festett kódexekben, de művészetünk más, kitűnő 
termékei meggyőzően bizonyítják a Csatári Bibliának a magyar mű
vészetből való sarjadását. így Gerevich rámutat, hogy az aranyborjú 
imádásának két képén (I. kötet 44a, 150b lap) a csavarosán díszített 
oszlop az egykorú díszesen faragott pécsi és székesfehérvári, továbbá a 
későbbi esztergomi és horpácsi oszlopokre emlékeztet.2 De az építészeti 
motívumok hasonlóságán túl a miniaturák a korabeli magyar művészet 
szellemét teljes mértékben képviselik ; formaképzéseikben más művészi 
alkotásainkkal függnek össze: elsősorban a XI. és a XI f. század fennma
radt freskóival, a feldebrői templomnak díszeivel. Itt a kalászokat fogó 
Káinnak, vagy Krisztusnak és az angyalnak töredékes feje, mély árnyé
kokkal plasztikusan festett arca, a nagy szemekkel, felismerhető a Csa
tári Biblia számos alakjában. A pécsi székesegyház XII. századi freskói 
sajnos megsemmisültek, de rekonstruáló elképzeléséhez talán éppen a 
Csatári Biblia vezethetne el bennünket? Hiszen ez a kódex teljes mér
tékben jelképezi azt, ami a XIII. században, érettebb formában ugyan, 
a jáki és a veszprémi freskókban mutatkozik. A feldebrői freskók mel
lett, a XII. századi plasztikánkban találkozunk azonos művészi törek
vésekkel ; így Pécsett a Sámson mester (1140— 1150) figuráinak moz
gásában s lendületében, az ornamentális díszítések alkalmazásában, 
amint a Jézus születése mester művein,a betlehemi pásztorok jeleneté
nek növényi motívumaiban. Meglepő ez utóbbi párkánydiszítésc, 
amely korántsem stilizált palmettákkal, vagy indákból ké‘pzctt, 
mint általában a többiek. Furcsa, talajból nőtt különszárú növények
kel találkozunk itt, amelyek között madarak láthatók. A Csatári Biblia 
festői madár- és növényvilágának kőben való életrekeltése ez. De egy, 
az esztergomi kőtárban levő figurális díszű márványberakásos kartámla 
töredékén a hajladozó törzsű fa s indák alkalmazása, a figura test- 1

1 Gerevich T. i. m., 233. 1. * Gerevich T. i. m., 233. 1.
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tartása, ruharedöinek esése, a test hajlása, amint a veszprémi múzeum 
XII. századi zománcverctének két apostola is akár a Csatári Bibliából 
lehetnének ; amint az esztergomi regi bazilikából származó figurális 
töredékek, a kőbekarcolt, kifejező fejek is.1

A Csatári Biblia növényi indadfszű iniciáléi korántsem salzburgi 
hatásokra születtek meg. Ezek az iniciálék egyenes folytatói a Sze- 
lepchényi, Hahóti s Ernst kódexek díszítéseinek. Már Buberl észreveszi 
az iniciáléit kissé nehézkesebb jellegét, amit a dús aranyozásnak s ezüsttel 
való festésnek tulajdonít : a háromszirmú levélkéket viszont «még» 
egyszerűeknek tekinti.2 Ez az egyszerűség éppen a hazai munkákat 
jellemzi, s elsősorban éppen ebben különböznek a salzburgi munkáktól. 
A salzburgi festészetben mindenkor díszesebb, nyugtalanabb palmettás 
levélkékre bukkanunk.

Ha a Csatári Bibliához megfelelő külföldi mintaképeket akarunk 
felmutatni, nem a salzburgi könyvfestészetben kell azt keresnünk. 
Salzburg ekkor, épp úgy mint Magyarország, a francia szellem fönnható
sága alatt állott. A XII— XIV. században a középeurópai intellektuális 
osztály Parisban nevelkedett: német területen is a francia szellemi
ség hatása érvényesült.3 A nyugati miniaturafestészetben már Bizánc 
és Montecassino művészetének visszhangja is felcsendül, erősen hat a 
limogesi ötvöszománc, s ez utóbbinak egész Európára kiható jelentő
sége a miniaturafesztészetben is mutatkozik. A Csatári Biblia pompás 
miniatűréi nem Salzburgban s nem is a salzburgi kolostorművészet be
folyására születtek meg ; rokonságot csak azért mutatnak, ínért a 
Magyarországon készült miniaturák a salzburgival közös forrásra, a 
franciára vezethetők vissza. Salzburgot és Magyarországot is egyszerre 
érintik a Franciaországból áradó indítások, a miniaturafestészét német 
és magyar területen egyszerre fejlődik és alakul tovább a helyi keretek 
viszonylatában. A Csatári Biblia és a salzburgi munkák előzményeivel 
egyaránt Franciaországban találkozunk, a Cluny mellett a legjelentő
sebb francia bencésapátság egyik legkitűnőbb kolostoriskolájában, 
Saint Denis-ben. Hogy a német min iát urafest észet re hatott a francia, 
Saint Denis-i miniatura azt már Albert Boeckler is említi.4 Saint Denis- 
ben már a XI. századi munkákban megtaláljuk azokat a példaadá
sokat, amelyek a Csatári Bibliához elvezetnek. A párisi Nemzeti Könyv
tárban levő Saint Denis-i Sacramentariumban (Ms. lat. 9.436) fel
ismerhetjük a Csatári Biblia figuráinak, angyalainak, Krisztusának 
őseit. A «Le Christ dans sa Gloirea mesteri ábrázolásában a mandor-

1 Képüket közli Gercvich T. i. m. CXCIII., CCLVIII., CXCII., táblákon.
* Buberl, P. i. m., 33. 1.
3 V. ö. Hajnal I. i. ni. 85. 1. és Hajnal I.: *rásbeliség, intellektuális réteg és 

európai fejlődés. Károlyi Árpád Emlékkönyv. 1933., 192. 1.
* llocchler, Albert: Die Buchmalerei. Lásd : Milkau, Fritz: Handbuch 

Dér Bibliotekswissenschaft. 1931.1. köt. 180— 181.1. —  A Saint Denis-i miniatura 
festészetre vonatkozólag lásd A. W. Fviend: The Carolingian Art in the Abbcy 
of St. Dcnis (Extra Numbúr of the Amcric. Journal of Archaelogy. Princeton, 
1923. —  A. W. Friend: Two Manuscripts of the School of St. Dcnis. (Spcculum, 
a Journal of Mediáéval Stúdiós I. 1926. 59. 1.)

r>or>



Iában trónoló Krisztus, az angyalok meghajtó, összecsukló, ívben len
dülő testtartása, s mozgásuk, kifejező gesztusaik stb. mind a Csatári 
Bibliában megnyilatkozó francia ihlető erőt igazolják.1 Ennek szelleme 
kissé nehézkesebb, józanabb formában él a magyar alkotásban tovább. 
Ugyanígy érezzük mindezt, ha Limoges-i, vagy Citeaux-i munkákkal 
vetjük össze a Csatári Bibliát. A párisi Nemzeti Könyvtár egy Limoges-i 
kódexe (Ms. lat. 9438)* hasonló egyezéseket mutat, bár itt a francia 
finom, könnyed vonalvezetés már lényegesebb eltérésekre is utal. Egy 
XII. századeleji s a ciszterciek vonalas művészetében készült citeauxi 
Bibliában, zölddel árnyékolt, alig színezett kaligrafikus rajzban meg
találjuk a Michaelbeuerni és a Csatári Bibliának azt a jellegzetes ikono
gráfiái ábrázolását, amint az oroszlánok közt levő Dávidnak Habakuk 
próféta ennivalót ád, s a próféta fejét a fölötte röpülő angyal fogja.1 * 3 
A Csatári Biblia stílusa a francia bencések közvetítette művészet le
csapódása, miként a salzburgi miniturafestészeté is. Innen az ikono
gráfiái egyezések, innen a verisztikusabb, naturalisztikusabb növények, 
virágok, madarak mesteri, lírai ábrázolásai.

A  Csatári Biblia —  amelynek pompázó miniaturái európai viszony
latban is a legelsöbbrcndű termékek közé tartoznak —  a festői irányzat 
megjelenését képviselik Magyarországon. Nemcsak míniummal, sárgá
val, zölddel festett díszítések már ezek. Dús aranytól csillognak, szi- 
várványszínckbcn pompáznak : az ezüstdiszítések már megfeketedtek 
az idők távlatában. A miniaturák mestere széles elbeszélő kedvvel 
örökíti meg az ótestamentumi jeleneteket, amelyek között nem egyszer 
ritka ikonográfiái ábrázolást is találunk. Az első kötet 28 nagy minia- 
turát, továbbá 7 egész lapos és 33 kisebb iniciálét tartalmaz. A díszes 
miniaturák és iniciálék a következők : a Genesis (3b lap), Jákob és József 
találkozása ; Jákob utazása Egyiptomba (27b lap), Jákob fiaival a fáraó 
előtt (28a lap), Mózes eltöri a frigytáblát (43b lap), Az aranyborjú imá- 
dása (44a lap), A frigytábla átadása a Szinaj hegyen (70b lap), Mózes a 
frigytáblával (71a lap), Josua elhivatása; Jerikó ostroma (86a lap), 
Gedeon elhivatása ; Gedeon győzelme a midiániták fölött (96b lap), 
Boas és R u th ; Ruth a szántóföldön (107b lap), Sámuel anyja 
Hanna és Pennina ; Hanna áldozata ; Heli főpap két fiával ; Heli 
vigasztalja Hannát ( m a  lap). Az izraeliták és filiszteusok harca; Saul 
és Jonathan halála (126a lap), Dávid és Abisag (138a lap), Az arany
borjú imádása (150b lap), Ezechiel látomása (207a lap), Dániel az 
oroszlánbarlangban ; Habakuk próféta ennivalót visz Dánielnek (228a 
lap), Joel próféta a sáskákkal (238b lap), Amos próféta látomása ; 
Damaskus város (240a lap), Abdias próféta és egy ifjú (242b lap), Jónás 
a cethal szájában (243b lap), Micheas próféta (244b lap), Habakuk

1 15. b. lapon. Képét lásd Leroquais, V. abbé: Les Sacramentaires et les 
Missels Manuscrits dcs Bibliothéques publiques de Francé. Planches. X X X . tábla.

1 Képét lásd Leroquais V. i. m. XXXV. tábla.
3 Képét lásd Oursel, C.: La miniatűré á l'abbayc de Citeaux d ’aprés les 

manuscrits de la Bibliothéque de Díjon. Díjon, 1926. —  A Michelbeuerni Biblia 
leírását és képeit közli Tietze. Ha-ns: Die illuminicrtcn Handschriftcn in Salzburg. 
90— 93. 1. No 122. (Bcsch. Verz. dér illum. Handschr. in österr. II. Bd.)
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próféta (247b lap), Sophonias próféta (248a lap) Aggeus próféta (249a 
lap), Zachariás próféta (250a lap), Malachias próféta áldozatot mutat 
be Istennek (253a lap), a szenvedő Jób (255b lap).

A Biblia második kötete sokkal egyszeiűbb: 3 nagy miniaturát,
4 egész lapot diszítö kánonívet és 78 iniciálét tartalmaz. Még az előző 
kötethez tartozik, de hibás kötés folytán a második kötet első lapján 
látható a hárfázó Dávid király (ia lap), továbbá 0  iniciáléban egy férfi 
és egy fiatal leány (36b lap), Saulus clfogatása ; Saulust Damaskusba 
vezetik (199b lap), és végül az apokalipszis jelenete, Ev. János Patmos 
szigetén ; a pokol (229a lap).

A Csatári Biblia kitűnő mesterének munkássága mellett még három 
más kéz munkája ismerhető fel a kódexben : ezek azonban nem sok 
miniatűrén dolgoztak. A második miniátor az első kötet végén a 245b 
lapon jelentkezik, ahol Abdiast festi, továbbá Micheas, Habakuk, Sopho
nias, Aggeus és Malachias prófétákat, és a szenvedő Jóbot 
ábrázolja (244b, 247b, 248a, 249b, 253a, 255b lapokon). A harmadik 
miniátor a második kötetben, az O iniciáléba illesztett férfit és leányt 
(36b lap), a negyedik miniátor pedig ugyancsak a második kötetben 
Saulust és az apokalipszis jeleneteit (199b, 229a lapok) festette. A több 
miniaturista, a segéderők foglalkoztatása amellett szól, hogy nem egy 
egyedülálló miniátortehetséggel állunk szemben, hanem komoly mű
hellyel. A Csatári Biblia kitűnő miniátorának tanítványai is voltak, 
akiknek bizonyára nem ez volt az egyetlen munkájuk, hanem komoly 
kolostoriskolát alkottak, és más kolostorok művészetére hatottak. ^

E mellett bizonyít egy későbbi kódex is, amelynek egyszerűbb 
díszítései a Csatári Biblia díszítő modorában készültek. Ez a kódex az 
esztergomi főszékesegyházi könyvtárban őrzött oExpositiones in Cantica 
Canticorurm,1 amelyet III. Béla fiának Imrének olasz nevelője, a későbbi 
spalatói érsek, Pcrugiai Bernét (f 1217) ajándékozott az esztergomi 
Adalbert-székesegyháznak. A XII. század utolsó évtizedében készült 
kézirat arannyal,’ megfeketedett ezüsttel, s miniummal szegélyezett 
zöldszínű indaornamentikával s álíatalakokkal díszített iniciálékat tar
talmaz, amelyek a korábbi hazai munkákban virágzó irányokat foly
tatják, a Csatári Biblia festő modorában. Az iniciálék nemcsak formailag, 
de színezésükben is a Csatári Bibliához kapcsolódnak. Már a Csatári 
Bibliában is találkozunk miniummal szegélyezett zöld indákkal s arany 
s megfeketedett ezüsttel díszes iniciálékkal.1 2 Az esztergomi kódexben 
különben, amint a korábbi hazai munkákban is a betű szárához szíj
pántokkal kapcsolódnak a betű belsejét kitöltő s kis levélkében végződő, 
egymásbahurkolódó indadíszek. Perugiai Bernét kódexe egyike azok
nak az átlagos, jó munkáknak, amelyek ekkor már szép számmal készül
hettek Magyarországon.

1 Csontost János: Az Esztergomi Föcgyházi Könyvtár kéziratai. Magyar 
Könyvszemle, 1882., 30S. 1. —  Varjú Elemér: Bernát. spalatoi érsek kódexe az 
esztergomi főegyházmegyei könyvtárban. Magyar Könyvszemle, 1902, 199— 201.1. 
és Varjú E.: Szent István legendái i. m., 75. 1. —  Gercvich T. i. m.. 234. 1.,

2 V. ö. a Csatári-Biblia első kötetének 4“ lapjával. Képét és leírását közli 
Bubcrl. P. i. m.. 20. 1.
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Ugyancsak a XII. század végén születtek a Pray-kódex díszítései 
a boldvai bencés kolostorban ; egyszerre az első magyarnyelvű írással,, 
a Halotti Beszéddel.1 Miniátoruk nagy terveket akart megvalósítani, 
de gyenge eszközei és művészi képessége a megvalósításra nem nyújtott 
elegendő támpontot. Még színes festék sem állott a rendelkezésére. Tintá
val rajzolta a nagyméretű kompozíciókat, amelyeket a kaligráfia színei
vel, miniummal és kékkel színezett, bizarr módon. A kódex négy lapján 
találunk tollrajzokat, a mikrológus után és a kalendárium előtt. Ezek 
közül kettő betölti az egész lapot : ezek a Krisztusa keresztfán (XXVIIa 
lap) és a Keresztlevétel (XXVIIb lap) : a következő lap díszítése a 
Csatári Bibliához hasonlatosan egymás fölött két jelenetet örökít meg : 
Krisztus sírbatételét, és a Három Mária megjelenését a Szent Sírnál 
(XXVIIla lap). Végül a Trónoló Krisztus ábrázolása a kínszenvedés 
eszközeit tartó angyallal csak a lap felső részét tölti be. (X X VIIIb lap), 
A glóriákat többnyire vörössel, néhol kékkel festi a miniátor. Általában 
a ruhaszegélyeket s a szentek lábait vörössel, míg a Keresztlevételnél a 
kereszt felső három szárát kékkel ábrázolja. Iniciálékat egyáltalán nem 
fest, pedig elsősorban ez lehetett a mestersége. A rajzok egyszerűek, kissé 
kezdetlegesek, és mégis, a Pray-kódex teljes egészében a hazai művészet 
szellemében készült. A díszítések a Csatári Biblia stílusát követik, s a 
pécsi domborművek hatását érzékeltetik. Meglepő, hogy a rajzok kez
detlegesek, de a kompozíciójuk mesteriek. Elsősorban a Keresztlevétel
nél. A létra kitűnő perspektívával megoldott elhelyezése, a létrán le
felé jövő, Krisztus testét vivő szent alakjának megoldása s a többi 
figurával való tömör egységbefoglalása virtuóz, és ugyanekkor a háttér
ben álló Szent János kezének megrajzolásánál naív hibákat észlelhetünk. 
Még inkább feltűnő ez az első tollrajznál, ahol a pompásan rajzolt 
keresztrefeszített Krisztus egyszerű kontúrvonalakkal mintázott teste 
mellett éles kontrasztként hat a háttérben egy Krisztus felé tekintő 
emberi figurának és egy röpülő kakasnak szinte a népművészet fokán 
álló kezdetlegesebb rajza. Ezért nem tudunk szabadulni attól a gon
dolattól, hogy a Pray-kódex tollrajzai egy korábbi hazai kódex —  talán 
bencés munka —  díszítéseinek egyszerű másolata, avagy némi egyéni 
átértékeléssel készült utánzata. A miniaturista nem törekszik a ruha- 
redők érzékeltetésére, alig jelzi azokat, csak a test körvonalait rajzolja. 
Nyugtalanabb, hurkolt redőzetet csak a Trónoló Krisztusnál fest, az

1 A Pray-kódex újabb irodalma : Zalán Menyhért: A Pray-kódex forrásai
hoz. Magyar Könyvszemle, 1926., 246— 278. 1., — Zalán Menyhért: A Pray-kódex 
bcncdictiói. Magyar Könyvszemle, 1927., 44. 1. —  Ernyey József: A Pray-kódex 
termőhelye és eredeti rendeltetése. Magyar Könyvszemle, 1927., 67— 83. 1. —  
Heilig Konrád: A Pray-kódex néhány problémája. Századok, 1933., 55— 60. 1. —  
Kniewald Károly: A "Pray-kódex Sanctoraleja. Magyar Könyvszemle, 1939., 
1— 53. 1. —  Kniewald Károly: A Pray-kódex tartalma, kora, jelentősége. Magyar 
Könyvszemle, 1939., 413— 455. 1. —  Bartoniek E. i. m., x— 3. 1. MNy. 1. —  Hoff- 
tnann E. i. m., 66— 67. 1. —  Gerevich T. i. m., 235. 1. —  Az első tollrajzon kívül a 
tollrajzok színes képeit közli A Pannonhalmi Szent Bcncdck-rcnd Története, I. köt., 
512., 516., 519. lap után. —  A Pray-kódex teljes bibliográfiáját lásd Radó P. : 
Index codicum Manu Scriptorum Liturgicorum Regni Hungáriáé. (Az Orsz. 
Széchényi Könyvtár Kiadv. XIV.) 5— 7. 1.
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ülő test formáinak érzékeltetésére ; itt szükségesnek tartotta, hogy 
mintaképének ruharedőzetét a részletekben is kövesse. A Szent Sírnál 
a koporsó tetejének több síkban való elhelyezése, a három Mária be
állítása, amint a Keresztlevétel vagy a Trónoló Krisztus ábrázolása is, 
egy gyengébb tehetségű és kezdetlegesebb rajztudású művész kezétől 
ily mesterien megoldva önállóan meg nem születhetett. Feltétlenül fel 
kell tételeznünk egy elveszett díszes munkának, a Pray-kódex eredeti 
mintaképének létezését, amelyik még a század közepén, a Csatári Bibliá
val egyidöben készülhetett. A Pray-kódex díszítése mindenképpen még 
a XII. századközepi magyar művészet szellemében készült : így a 
pécsi Jézus születése mester egyes figuráival való kapcsolata első 
pillantásra nyilvánvaló.

A Pray-kódex díszítéseihez kapcsolódik még egy, a XIII. század 
elején készült Missale a németújvári ferencrendi könyvtárban,1 amelyet 
egy egyszerű, ugyancsak miniummal és sárgával színezett Kánonkép 
díszít. Továbbá a már előbb említett budai dominikánusok tulajdoná
ban volt X. századi kódexnek a XIII század elején készült zenei instru
mentumokat és citerán játszó figurákat ábrázoló tollrajzai.1 2

[VI.
Ezzel be is fejeztük az ismert árpádkori festett kódexek tárgyalását. 

De bclcnyugodhatik-e a kutató, hogy a XIII. század csaknem teljesen 
nyomtalanul, minden nagyobbszabású termék megszületése nélkül 
múlt volna el a magyar miniaturafestészet történetében? Vájjon a 
tatárdúlás megsemmisítette volna az egész század miniaturafestészetét? 
Avagy belső okok idézték volna elő ezt a pangást, hogy amíg az előző 
századokból komoly értékeink maradtok fenn, addig a XIII. századot 
egyetlen méltó darab sem reprezentálja? Hogy mennyi könyv pusztult 
cl a tatárdúláskor, arra nézve adataink nem maradtak fenn. Tudunk 
olyan esetekről, midőn tűzvészek, máskor fosztogatások pusztították el 
kódexeinket. A veszprémi és székesfehérvári tűzvész a XIII. században 
megsemmisíti a két székesegyház könyvállományát. Kun László ural
kodása alatt Ottokár cseh király katonái kirabolták a pozsonyi káp
talant,3 míg Kun László nádora, Csák Péter a veszprémi székesegyház 
sekrestyéjét. Veszprémben 3000 márkát érő könyv pusztult el, továbbá 
magánosok könyvei, így Pál mesternek és még a káptalan 15 tagjának 
gyűjteménye 10,000 márka értékben.4 Ebben az időben már egyének 
is rendelkeztek könyvekkel. Az 1279-i budai zsinat határozata szerint 
minden papnak meg kellett, hogy legyen a keresztség és egyéb szent
ségek közszolgáltatásának módjait tartalmazó kézikönyv.5 * De már a

1 Fejérpataky László: A németújvári sz. ferencrendi zárda könyvtára. Ma
gyar Könyvszemle. 1883., io7- 1- Magyar vonatkozású kéziratok. No. 1.2 V. ö. 492. lap, 4. jegyzet.

3 Knauz Nándor: A pozsonyi káptalan kéziratai. Esztergom, 1870,. 3. 1.
* Zolivány Irén és Gyulai Rudolf: Irodalmi és művészeti viszonyok. A Pan

nonhalmi Sz. Bcnedek-rend története, II. köt., 209. 1.
» U. o.
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XII. században találkozunk egy magyar főnemessel, Adalberttól, II. 
Géza követével, akinek több könyv volt birtokában. Adalbert 1153-ban
II. Rogcrius szicíliai királyhoz tervezett követsége előtt úgy végren
delkezik, hogy a követ járás alatt bekövetkezendő halála esetén birtokát 
és könyveit a pannonhalmi bencés apátság örökli.1 Mind e könyvek 
nem semmisülhettek meg. Az eddig ismertetett hazai kódexek szeren
csésen mind elárulták magyar voltukat, de hány lehet még a fel nem 
ismerteknek s magyar vonatkozásaikat el nem áruló kódexeknek a 
száma külföldi könyvtárakban. A legújabb kutatások is három korai 
magyar kódexet vetettek föl Zágrábban.1 2 Lehet, hogy a hazai ter
mékek akkor már magas színvonalat képviseltek. XIII. századi építé
szetünk és freskófestészetünk mindenképpen indokolttá teszi, hogy az 
árpádkori miniaturafestészetben is ehhez méltó alkotásokat tételez
zünk fel.

A XII. század végén, III. Béla uralkodása alatt a magyar szellemi 
élet új fényekkel gazdagodik. Franciás egyházi kultúránk mellett az 
udvari műveltség is mind fokozottabban franciás jellegűvé válik. A király 
fiatalkorában mint Mánuel bizánci császár trónörököse a franciás szel
lemű bizánci udvarban nevelkedik. Trónraléptekor a magyar udvari 
életet francia mintára formálja ; megszervezi az udvari méltóságokat és 
franciás bizánci módra írja elő a megszólításokat.3 Kétszer házasodik 
s mindkét felesége francia. A királyi udvarban ott élnek a királynékkal 
érkezett francia kísérők és vendégek, akiknek műveltsége, szokásai és 
öltözködése gyors utánzásra talált. III. Béla udvarának műveltsége 
meghatározza az egész XIII. századi magyar kultúrát : minden mű
vészeti megnyilvánulás az ö kezdeményezésének szellemét tükrözi vissza.
III. Béla az ország fővárosában, Esztergomban díszes palotát, trón
termet, kápolnát építtetett, megújítja a székesegyházat. Szent László 
kanonizációjával új magyar szent művészetetihlető tiszteletével, him
nuszaival gazdagodik műveltségünk. III. Béla udvarában él a francia 
iskolázottságú óbudai Péter prépost, az Anonymus krónika szerzője.

III. Béla maga is könyvbarát lehetett. Bizánci neveltetésének 
nyomai biztosan föllclhetők voltak könyvtárában. Talán feltételez
hetjük, hogy a később magyar tulajdonban volt pompás XI. századi 
bizánci kódexek között van olyan is, amelyet ö hozott be az országba : 
így a Corvina-könyvtár bizánci kódexei is származhattak az ö könyv
tárából, hacsak nem még Szent István idejéből. Hiszen a királyi könyv
tárak régebben nem tűnhettek el első birtokosuk halálával, hanem nem* 
zedékről-nemzedékre szánhattak. A középkorban nagy érték volt a 
könyv és az örökösök óriási becsben tartották. Az Anjouk idejében 
kezdődött az oklevelek regisztrálása ; az erre szolgáló könyveket a 
kancelláriákban vezették, és conservatorok őrizték, a befejezett királyi 
könyvek pedig a budavári tárnoki házba kerültek.4 Valószínűleg ekkor

1 A Pannonhalmi S/.t. Benedék-rend története 1. köt. 118.. 244. I.
s V. ö. 496. lap, 1. jegyzet.
3 Kardos T. i. m., 68. 1.
' Szentpétery í . : Magyar Oklevéltan. 1. m., 182— 183. I.
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már nemcsak a kancelláriai iratokat tartották becsben, hanem a kódexe
ket is külön teremben, hasonlóan őrizhették. Nagy Lajos és később 
Zsigmond is szépen gyarapíthatta a királyi könyvtárat, csak Albert 
királyról tudjuk, hogy halála után könyvei fia, V. László gyámjához, 
íí. Frigyeshez kerültek. De ezeknek egy része később ismét visszakerült 
Magyarországba. Fel kell tételeznünk, hogy a királyi könyvek a többi 
királyi kincsekkel együtt már Szent István kora óta öröklődtek. Mátyás 
könyvtárából származó XI. századi bizánci kódexek például vagy 
Corvina-kötésbe vannak kötve, vagy ha ez már elpusztult, a későbbi 
kötés mellett a budai műhely aranymetszése felismerhető rajtuk.1 
Mátyás elsősorban humanista műveket vásárolt. A díszes, régi bizánci 
kódexeket örökölhette, s a budai könyvkötőműhelynek egyik feladata 
az lehetett, hogy a régi, foszladozó kötéseket újakkal cserélje föl.

III. Béla támogatja a lovagrendeket : ő alapítja a Szent János- 
lovagok táti konventjét, s valószínűleg a betegápoló Szent Lázár-lovagok 
esztergomi kolostorát és templomát.1 2 A premontreiek mellett különösen 
a ciszterciták pártfogója. Egyre-másra gazdagítja az országot cisztercita 
monostorokkal. Az új monostorok alapításával a kolostori kódexfes
tészet is felfrissültén fejlődik tovább.

A XI. és XII. században műveltségünk irányítója az Egyház, s 
elsősorban a bencésrend. A XIII. században azonban a bencésrend 
hanyatlásnak indult. Az elszórt bencéskolostorok már korántsem a régi 
cluny-i térítőmozgalom szellemében élnek ; meglazul a fegyelem a pan
nonhalmi monostorban is. A csanád egyházmegyei itteböi bencések 
1219-ben az egyházi kelyhekből hamis pénzt vertek.3 * Talán ekkor 
keletkezhetett az első törés a hazai ininiaturafestészet fejlődésében. 
A bencés rend hanyatlása folytán kolostori művészetükben is vissza
esés következhetett be. Párhuzamosan ezzel, az új szerzetesrendek 
művészetéről nem sokat tudunk. Első adatunk a XIV. század elejéről, 
a karthauziak kódexfestészetére vonatkozólag maradt fenn. A ciszter
citák művelődési szerepére vonatkozólag a XIII. század ebijéről értékes 
adatot és emlékeket őrzünk, a francia származású zirci apátnak Johannes 
Lemovicensis-nek (1208— 1218) jelentős irodalmi munkásságát.1 Az 
első magyar főiskolát,a veszprémi egyetemet párisi mintára szervezték, 
és III. Béla ciszterciekkel tölti be a tanszékeket.5

1 A bécsi Nemzeti Könyvtár tulajdonában több díszes bizánci kódex maradt 
íenn amelyek a  Mátyás-kori budai könyvkötőmühely kötését vagy aranymetszé
sét viselik. így a Theol. gr. 154 jelzetű XI. századi*kódexnek, továbbá a Suppl. 
gr. 4. jelzetű XI. századi kéziratnak van Corvina-metszése, míg a Suppl. gr. 4 jel
zetű, XI. századi kódexnek Corvina-kötése van. (E kódexek a Bibliotheca Corviná
ban Budapest, 1927. a Fógel József által összeállított Corvina-jegyzékben nem 
szerepelnek.) E kódexek részletes leírását lásd : Buberl, Paul— Gerstinger, Hans: 
Die Byzantinischen Handschriftcn 2. Die Handschriften des X — XVIII. Jal*r- 
hunderts. No. 5., 2 1.1.;  No. 92., 12S. 1.;  és No. 60., 109.1. (Beschr. Vcrz. dcrillum 
Handschr. in Osterr. Neue Folgc IV. Bd.. 2. Théil.)

s Gerevic/t T. i. m., 74. 1.
3 7 oltvány / . -Gyulai II. i. m., 211. 1.
* Horváth C.: Johannis Lemoviccnsis Abbatis de Zirc 1208 1218. Opera

omnia. (Veszprém. 1932.) Zirci könyvek, II- IV.
‘ Ábel Jevő:  Egyetemeink a középkorban. 4. I.
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A cisztercita rend egyik főfeladata a kódexek készítése volt. Min
den kolostorban a könyvtár mellett külön íróterem volt. A hazai cis- 
tcrciták kódexkészítő tevékenységéről adataink nem maradtak. De 
hogy a bevándorló szerzeteseknek milyen szerep jutott osztály
részül egy nemzet miniaturamű vészét ében, azt a bécsi Nemzeti Könyv
tár egy kódexe bizonyítja, amely a XIII. század első évtizedében a 
Grác melletti Reun-i (Rein-i) cisztercita monostorban készült.1 E rcum 
kódex első tizenhárom lapja egy ritka művet, egy miniaturista minta- 
könyvet tartalmaz. Franciás tollrajzai minden bizonnyal egy Francia- 
országból jött miniátor mintakönyvének másolatai. Az első lapok, a 
francia művészetben igen korán jelentkező realisztikus törekvéseket, 
a polgári élet, a mindennapi foglalkozások ábrázolásait tartalmazzák : 
a családi élet, a szántás-vetés, szövés-fonás, kovács, ács és varga mes
terség, a halászat, vadászat, konyhaművészet, írásművészet és tábla- 
képfestészet képeit. Majd fiziológus illusztrációk mellett pompás natura
lizmussal festett állatok, teve, ló, szarvas, béka, rák, gyík, denevér, 
kakas stb. és iniciálék, levelek és virágmotívumok, szalagfonatos orna
mentika mintái. Bizonyítja ez azt, hogy a bevándorló szerzetesek nem
csak hazájuk műveltségét közvetítik, nemcsak kódexeket hoznak maguk
kal hanem miniatura-mintakönyveket is. A  kolostorokban könyv
másoló- és festőiskolákat létesítenek ; tanítványaik másolják a min
tákat s tovább terjesztik a megismert művészetet. így lehetett ez mar 
a XI. században. Ezzel is magyarázható, hogy különböző országok 
kolostorfestészete annyira egyező alaptulajdonságokat mutat.

így a külföldi munkák vizsgálata folytán nálunk is feltételezhetjük a 
ciszterciták fejlett könyvfestészetét: valószínű, hogy hozzánk ísérkeztek 
a reuni kódexhez hasonló mintakönyvekkel miniátorok, akiknek mű
ködése felfrissítően hathatott a hazai könyvművészetre. Ugyanekkor a
nagyszabású építkezések, a jáki templom, a pompás szepesdarócifreskók 
művészi életünk magasrendűségére, s a miniaturának a tovabbvirag- 
zása mellett is bizonyítanak. Hiszen a jaki, a szepesdaróci templomban 
minden bizonnyal pompájukhoz méltó liturgikus kódexeket használtak.

Díszes kódexeket nem ismerünk e korból, de fennmaradtak okleve
lek. Az oklevélírás egy formája már Szent István uralkodása alatt 
kialakult. A királyi udvar szellemét és műveltségét az udvari papok 
jelképezték. Az udvari papság az egyházi férfiaknak legmagasabb mű
veltségi rétegét jelentette : ők voltak az uralkodók diplomatái és jogi 
tanácsadói, jelentősebb jogi ügyekben okleveleket írnak, amelyeket a 
művelt papok maguk fogalmaznak, sőt ők is másolnak. Az oklevél 
általánosságban egyszerű, szerény kiállítású, a díszesebbek azonban 
kivitelezésükben már a miniaturafestészet területét érintik. «Szokasban 
volt az egyes mondatok vagy szakaszok kezdőbetűit díszesebben kiraj-

» Cod. lat. 507. Schlosser, Julitis von :Zur Kenntniss dér Künstlerischen Übcr- 
licferun" im Mittclaltcr. Jahrb. dér Kunsthist. Samml. dér Allerhochstcn Kaiser- 
hauses Wien 1902..324.I. -  Hermann, Julius H.: Die Dcutschen Romamschcn 
Handschriften. 352— 362. 1. (Bcschr. Vcrz. dér Illum. Handschr. m österr. Neue

! olgc^lK^Bd.^ 2. lfrá<|tört£.netl az írásbeliség felújulása korából, i. m.. 70. 1. 
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zolni. Ezt ncha elmulasztották, s a betűk helye üresen maradt*.1 Ez azt 
jelenti, hogy az oklevélíró mellett már kaligrafikus művészek is dolgoztak, 
akiknek művészete áthajlik a miniaturafestészetbe s ehhez kapcsolódnak 
technikájukban s munkamenetükben is. A XIII. századi árpádkori 
okleveleken a kódexek díszeivel rokon iniciálékat találunk, azzal a 
külömbséggel, hogy az oklevél betűfestöjc alkalmazkodik az oklevél
írás törvényeihez és egyszerű, fekete tintával dolgozik. A XII. századi 
Conradus de Műre szerint az okleveleket fekete tintával kell írni, de elő
fordult, hogy kezdőbetűket, sőt egyes szavakat is arannyal vagy színnel 
festettek.2

A XI. századból való okleveleink teljesen dísztelenek : ekkor, az 
«írásreakció korában* sülyedt az oklevélírás a legmélyebbre. A XII. 
század közepéig bizonyos rendszertelenség és szabálytalanság uralkodik 
az oklevelekben. A magyar királyi oklevél szerkezete tulajdonképen 
csak III. Béla idejében alakul ki,3 ekkor véglegesül a királyi kancel
lária és a káptalani s konventi hiteles helyek is. Hajnal István az okle
veleken keresztül egész árpádkori műveltségünkre érvényes új ered
ményekre jutott. A «XII. és XIII. század írásai egy közös európai fel
sőbb műveltség emlékei, egy szellemi mozgalomé, amelynek nagy része 
van abban, hogy az európai népek egységescivilizációban forrtak össze*.4 
Franciaországtól Magyarországig az oklevélírás egy szellemben készült. 
Francia, német és magyar területen a XII. és XIII. századi oklevél
írásban olyan meglepő egyöntetűség mutatkozik, hogy az csakis egy
séges iskoláztatásnak lehet az eredménye. Ez az egységes iskoláztatás 
pedig másutt nem történhetett mint a párisi egyetemen. Páris diktálta 
az írásfejlődés menetét egész Középeurópának. A magyar királyi okleve
lek francia mintára születnek; díszítésük és kivitelezésük azonos az 
egykorú francia királyi oklevelekkel; tehát nem hosszú évtizedek után 
követik a francia mintaképeket, hanem azokkal párhuzamosan készül
nek. Angliából, Németországból, Mag}'arországból sőt Itáliából egyaránt 
mentek diákok a párisi theológiai fakultásra ; itt szerezték műveltségü
ket a későbbi udvari papok, akik idehaza a kancelláriákban dolgoznak 
és innen jutnak el a legmagasabb papi méltóságokra. Az ö műveltségük 
jellemzi a királyi udvar szellemét; ők vezetik a kancelláriát, sokszor 
maguk írják az okleveleket, tőlük származnak a gesták és a krónikák. 
A XIII. században a magyar oklevelek már díszesek. Nagy iniciáléval 
kezdődnek, sőt az első szót gazdagon felcifrázott kaligrafikus betűkkel 
kezdik ; ezáltal nagyobb hangsúlyt adva a kezdőszónak, rendszerint a 
király nevének. A század vége felé a betűk között a kaligrafikus cifrá
zatba emberi és állati alakok rejtőzködnek. Hajnal meglepő analógiákkal 
bizonyítja a magyar királyi okleveleknek az egykorú francia királyi 
oklevelekkel való egyezését,5 ami kétségtelen bizonyítéka annak, hogy a 
világi papok a párisi egyetemen tanulták, és Franciaországból hozták 
magukkal azt az oklevél festömodort.

1 Szcntpélery /. i. ni.. 12. I. ' Hajnal l. i. m.. 7. 1.
a Szcntpélery I .  i. ni., 11 12. I. 1 Hajnal l .  i. ni., 40— 55. I.
* Hajnal I. i. m., 59. I.
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Díszesen készülnek már II. András oklevelei. Egy 1233-ban kelt 
oklevélen (Pannonhalmi levéltár)1 növényi indákkal ékes kezdőbetűkkel 
találkozunk. IV. Bélától az utolsó árpádházi királyig, III. Andrásig az 
oklevelek egy díszítömodorban készültek, egyöntetű kiállításuak. IV. 
Béla felesége Mária királyné 1243-ban udvari ötvösének Szemöcs mes
ternek nemességet adományoz. Ez oklevél díszes invocatioja, két 
művészies betűje, ha nem is kapcsolódik szervesen a hazai miniatura 
eddig ismertetett termékeihez, a miniaturaművészet szellemében készül
tek. Finom, kaligrafikus vonalak díszítik, s emellett gazdag növényi 
ornamensek. V. István egy 1273. évi oklevelének finom S betűje s 1265 
és 1270 években kelt oklevelei* mind fejlett tudással és ízléssel készültek. 
Az oklevéldíszítés tetőfokát éri el Kún László okleveleiben. Kun László
nak egy 1274-ben kelt oklevele még az egykorú francia királyi oklevelek 
díszítésénél is pompázóbb. Kun László oklevelein kis emberi állati figu
rák (drőlcriek) jelentkeznek ; Kun László okleveleinek díszítései tovább 
élnek utolsó árpádházi királyunk III. András udvari kancelláriájában is.3 
A XIII. századból ismerünk egy kódexet, amely az udvari kancelláriá
ban készült, annak oklevéldíszítő modorában. Ez az Anonymus krónika,4 
Péter prépostnak III. Béla udvarában írott munkája. A fennmaradt 
kódex az eredetinek valószínűleg IV. Béla idejében készült másolata. 
Két színnel, vörössel és zölddel festett egyetlen díszes kezdő P iniciáléját 
az udvari kancellária franciás betűművészetének szellemében festették.

A szerzetesek és a világi udvari papok gondolkozásában lényeges 
különbségek mutatkoznak c korban. A Szent Domonkos legenda tanú
sága szerint a szerzetesek megvetik és a sátán táplálta földi hiúságok 
kárhozottjának tartják a Párisban tanuló világi papot, aki tanulmányai 
befejeztével magas egyházi méltóságok elnyerésére törekedett.5 Az udvari 
papok az okleveleket írják a kancelláriákban, a szerzetesek pedig a 
kódexeket a kolostorokban. Bár a szerzetesek elkülönülnek az udvari 
papságtól, egyezések mégis találhatók a kolostorok és a kancellária 
kódex és oklevéltermékei között, hiszen kódexek - miként az Anonymus 
krónika —  a kancelláriában is Íródtak. Pannonhalmán, 1240 előtt 
készült egy oklevélmásolat könyv a oLibellus Ruber»6 ennek kis iniciáléi

* Képét lásd Szcntpélcry I. i. m., 4.b) ábra.
4 Képüket lásd Szcntpctcry I. i. m.. 7. ábra. —  Szabó Károly: Kun László. 

Budapest, 1886. (Magyar Történeti Életrajzok), 1., 6., 7. 1.
3 Képét lásd Szabó K. i. m., 71. I. —  Hajnal I . i. m. 52., 55. 1.
* Orsz. Széchényi Könyvtár Cod. Lat., 403. —  Szabó Károly— Fejérpataky

1.ászló: Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről. Budapest. 
1892. - Scriptores Rerum Hungaricarum. Budapest, 1937., I-# T5— 1X7- 1- Buda
pest, 1938., II., No. IX. —  Bartonick E. i. m. No. 403., 363. 1. — Jakubovick 
Emil: P. mester. Gróf Klebclsbcrg Emlékkönyv, i. m., 169— 213.1.—  Jakubovick E. : 
Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtári osztályainak állapotáról az 1931— 
33. évben. Magyar Könyvszemle 1932/1934., 116. 1. —  Szilágyi L.:  Anonymus- 
Kérdés Századok, 1937. 177. 1. — Gyóry János: P. mester franciaországi olvas
mányai. Magyarságtudomány, 1942., 8- 25. 1 .Hofftnann Edith: A Bécsből haza
hozott magyar műkincsek kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. III. A kéz 
iratok. Magyar Művészet. 1933., 289. 1. —  Gercvich T .: i. m., 234. 1.

* Horváth J. i. m., 15. 1.
4 Egyik lapjának képét lásd : Pannonhalmi Szent Benedek-rend törté

nete. I. köt.. 99. 1-
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egyszerűbb kivitelben a kancellária franciás kaligrafikus oklevéldíszító 
stílusát követik. Ez kettőt bizonyít : egyrészt az udvari kancellária 
oklevélfestészeténck hatását a kiapadó bencés művészetre, másrészt az 
oklevél és könyvfestészet párhuzamos alakulását.

A XIII. században Páris, szellemi egyeduralmát Európában a 
könyvön keresztül is megszerzi. Az egyetemi élet rendkívül sok könyvet 
igényelt. A díszes egyházi kódexek mellcttelkezdődik a tankönyvek írása. 
A könyv már nemcsak a kiváltságosaké, hanem közkincs. Párisban az 
egyetem fönnhatósága alatt működnek a könyvkereskedők és könyv
másolók. Nemcsak az oklevél díszítése alakul itt k i : az oklevél művészet
nél is sokkal erőteljesebben virágzott a miniaturafestészet. Az oklevél
írás fellendülése, az okleveleknek díszes betűkkel cifrázása éppen a 
miniaturaművészét következtében alakulhatott ki a párisi egyetemen. 
Az egyetemre különben már nemcsak papok, szerzetesek járnak, hanem 
világiak is. —  Ugyanekkor már nemcsak tankönyveket és liturgikus, 
egyházi, és scholasztikus munkákat írnak, —  hanem megörökítődnek 
a trouvére-ck ajkán felcsendülő szerelmes történetek az udvari és a 
troubadour költészet remekei, a chansons de geste-ek, a lovagregények 
a Román de la Rose, a La Somine de Roi, a Lancelot et Guinevre, a 
Román d'Alexandrc,a Román de Renart,a Tristanet Iseult, az Aucassin 
et Nicolctte,a Chanson de Roland. A század végén egyre nagyobb a világi 
könyvgyűjtök és kódexrendelők száma. Királyok mellett hercegek 
lovagok, főúri asszonyok, gazdag polgárok szerepelnek már. Párisban. 
ekkor kezdődik meg a szűzpergamenre, apró gyöngybctűkkel írott kis 
Bibliák készítése, amelyek már szinte tömeghasználatra íródnak. Ezek
nek számtalan apró iniciáléjába pompás többalakos kis bibliai jelenetet 
festenek, csaknem könyed lírával. A vallásos témák fokozatosan világias 
jelleget öltenek ; az ó-testamentumi harcosokat kereszteslovagoknak, 
a bibliai királyokat elegáns karcsú Szép Fülöpöknek, Ruthot vagy Noémit 
pedig francia előkelő hölgyeknek festik a miniaturisták. így a bibliai 
jelenet világi képpé alakul. Lassanként a lapszéleken a polgári, minden
napi élet apró jelenetei, népiesgenre figurák tűnnek fel a furcsa drőle- 
riek társaságában. Megjelennek az egyes foglalkozások ábrázolásai, 
amelyek ott élnek a kathedrálisok falain is, a hónapok jelképein. A 
kicsiny Bibliák pedig már nemcsak az egyháziak, hanem a magánosok 
és világiak számára is elérhetők. A világi lovagregény tömegszórakoztató 
lesz, s az egyházi művészet kifejező ereje világi jelenségekkel gazdagodik.

Párisban ekkor világi miniaturisták is festenek kódexeket, név 
szerint ismert, kitűnő mesterek. A század végén, egy 1292-ből való 
adat közli,hogy tizenhét világi miniaturista működött Párisban,közülük 
tizenkettő a jobb parton dolgozott, a mai Rue Boutcbric-ben a Saint 
Severin templom mellett, a század legnagyobb miniaturaművészénck 
Honoré-nak vezetése alatt.1

Fel kell tételeznünk az előbbiek alapján is, hogy ekkor minálunk 
nemcsak a királyi oklevelek készültek cgyidőben s azonos művészi

1 Martin, Henry: F.a miniatűré fran$aise <lu X II1. au XV siecle. Paris, 
1924., 12— 14. I.
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szellemben a francia oklevelekkel, —  nemcsak a pogány és művészet
romboló Kun László kancelláriája díszít pompázó okleveleket Szép 
Fülöp francia király udvari kancelláriájával párhuzamos stílusban, 
hanem a francia világi miniaturistáknak művészetével egyidőben, hasonló 
szellemben készülhettek kódexek is. Párisban állandóan iskoláznak 
magyarok. így a századvégén az ágoston-rendi Alexander de Hungária, 
aki majd a Sorbonne tanára lesz.1 Párisban tanult világi papjaink, diák
jaink a francia miniaturaművészet ismeretével és csodálatával érkezhet
tek haza a század végén : a francia miniaturák hatására fejlődhet a hazai 
kódexek díszítése. A XIV. századi magyar kódexek díszítéseinek vizsgá
lata ilyen előzmények feltételezését mindenképen indokolja és megkí
vánja : a XIV. századi kolostorművészetünk termékeinek egy része is 
az árpádkori franciás műveltség és miniatura szerves folytatója lesz.

Párisból a XIII. század végén hazatért magyar világi papok és 
diákok a francia gótikus műveltség ihletadó szellemét közvetítik to
vábbra is. A francia szellem hatása azonban nemcsak az oklevél és 
miniaturaművészetünkben mutatkozott. íg y  az árpádkori kultúránk, 
amint tudjuk a XIII. században még más, egyre erőteljesebben érvé
nyesülő francia szellemi befolyásokat is elárul. Már a XII. században 
templomépítészetünk francia mintaképeket követ, s még fokozottabban 
a XIII. században. Ekkor két kitűnő francia építész dolgozik Magyar- 
országon, hogy működésével fejlessze hazai építészetünket. Az Amiens 
mellől származó Villard de Honnecourt 1235 körül IV. Béla hívására 
érkezik Magyarországra, s valószínűleg részt vett a király budai várá
nak építésében. Ő az elsők egyike, aki a francia gótika szellemét el
hozza Magyarországra.2 De Villard de Honnecourt nemcsak kitűnő 
építész, hanem virtuóza a figurális rajznak, amint ezt fennmaradt 
vázlatkönyve tanúsítja.3 Rajztudásával is hatást gyakorolhatott a mű
vész környezetére, s az udvari művészetre. A  másik francia építész a 
Saint Dié-böl származó János mester 1287-ben a gyulafehérvári székes- 
egyház helyreállításában vesz részt.4

Ezek szerint a XIII. században nemcsak a magyar királyi kancel
lária oklevéldíszítéseiben mutatkozik francia hatás. Más állandóan fog
lalkoztatott művészek is dolgoznak különben ekkor a magyar udvarban. 
Mária királyné ötvöse, amint láttuk nemességet kapott. Az udvari mű
vészek tervezik a pénzeket és készítik a pecséteket. Már a X II— XIII. 
századfordulón Imre király új típusú pecsétjét francia minta szerint 
vésték.5 Franciás maga az udvari elet is. A lovag-alakulás nemcsak belső, 
de külső megnyilatkozásaiban is francia mintára történik. II. Endre 
keresztesvitézei alig különböznek a syriai franciáktól (1217) és a király *

* Gábriel Aszlrik: Magyarországi Sándor mester, a középkori Sorbonne 
tanára. Egyetemes Philológiái Közlöny. 1941.. I. íüz. I<lny. is.

J Gerevich T.:  id. m., 121— 122. 1.
* A vázlatkönyvet lásd Hahnloser, Hans R.: Villard de Honnecourt. Kritische 

Cesammtausgabe cíes Bauhüttcnbuchcs ms. ír. 19,093. der Pariser National Bib- 
iothek. Wien, 1935.

* Gerevich T. i. m., 73. 1.
* Bartoniek Emma: Az Árpádok ércpecsétjei. Turul. X X X VIII., 14. I.

.516



Melléklet Berkovits Ilona cikkéhez.



Melléklet Bcrkovits Ilona cikkéhez.

15. Iniciál'* Szem őrs mester nemesi 
oklevelén. 1243.

16. Iniciálé az Anonymus-krónikában. 
X III. század közepe.

17. Kezdőszó egy Kun László oklevélén. 1274.



mellett a Kán, Csák, Száh, Rátold, Hunt páz mán, Gutkeled nemzetség 
tagjai francia módra bérétválkoznak, amint francia mintaképekhez 
igazodnak fegyverzetükben is. II. Endre második feleségének Alice nevű 
udvarhölgyc is francia volt.1

Már Imre király udvarában megjelennek a troubadourok. Pcire 
Vidal provence-i troubadour ajkán felcsendülnek a chansons-de geste-k, 
s a lovagregények új ideálokat teremtenek. A XIII. és a XIV. században 
számos magyar viseli a Roland, Olivér, Olivant keresztnevet.2 A lovag
világ romantikus levegője egyre fokozottabban válik a világi élet és 
kultúra éltető elemévé : egyre jobban előtérbe nyomul a világi szellem. 
Vájjon nálunk is készültek-e világi tárgyú díszes kódexek : lovagregé
nyeknek, eposzoknak pompás miniaturákkal festett másolatai? Erre ma 
még igenlő feleletet adni nem lehet. Népies világi elemek ekkor már 
jelentkeznek művészetünkben : a kisbényi oszlopfőn a XIII. század első 
felében már vadász jelenettel találkozunk ; Bagamér ispán fiainak 
birtokügyekben használt vörös pecsétjén, 1290-ben pedig egy erdőírtó 
telepes alakjával. Miniatura- és táblaképfestészetünk a fennmaradt 
emlékek szerint az egyházművészet szolgálatában állott. Miniatura- 
művészetünkben mégis meglepő világi megnyilatkozások mutatkoznak 
már Nagy Lajos idejében. A XIV. századból az egyszerűbb kiállítású 
SecretumSecretorumon kívül egyetlen világi emlék maradt reánk, amely 
a maga nemében egyedülálló a magyar miniaturafestészet történetében. 
De ez nem lovagregény, hanem a legteljesebb magyar történelem, a 
ragyogó Képes Krónika. A Képes Krónika keletkezése azonban elkép
zelhetetlen a lovagregények díszítéseinek ismerete nélkül,3 s való
színű, hogy már korábban is készültek magyar földön világi tárgyú 
miniaturákkal ékes művek ; talán a régebbi gcsták. A Képes Krónikát 
az Anjou-kori magyar kultúra hozta létre, de gyökerei az árpádkori 
udvari lovagkultúrába kapcsolódnak. Amint egész Anjou-kori kultúránk 
is szerves egészében a XIII. századi árpádkori műveltségben gyökeredzik.

A XIV. századi magyar miniatura egyenes folytatója az árpád
kori miniaturafestészetnek. A XIV. századelcji kolostorművészctünk 
termékei az árpádkori franciás műveltség szellemében készültek és a 
francia hatás folytonosságát bizonyítják : a kancellária kaligrafikus 
diszítőmodorának továbbfejlődését is felismerjük e munkákban. Az 
Anjou-uralkodók idejében az egyre erősbödö olasz hatások mellett ez 
az árpádkori hagyományok franciás jellegének megőrzését bizonyítják. 
De késő árpádkori műveltségünkben már jelentkeznek azok az olasz 
hatások is, amelyek kiéx-etten felismerhetők majd Anjou-kori művé
szetünkben. A már Szent István óta fennálló olasz kísérő kapcsolatok 
a XIII. században fokozatosan erősödnek. A  XII. század végén III. 
Béla udvarában él a nagyműveltségű, bolognai iskolázottságú volt 
bencés szerzetes, Perugiai Bcrnát, későbbi spalatói érsek, aki az

1 Pais D. i. m., 188. 1.
* U. o.
3 Részletesebb kifejtését lásd Derkovits Ilona: A Képes Krónika és Szent 

István királyt ábrázoló miniaturái. Magyar Könyvszemle, 1938. 1— 20.1. Klny. is.
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esztergomi székesegyháznak kódexet adományozott, s akinek nagy 
befolyása volt a magyar szellemi életre. László király szenttéavatása 
ügyében érkezett Budára Crescencio bíborossal1 és több éven át neveli 
itt Béla fiát Imre herceget az itáliai műveltség, a bolognai iskoláztatás 
szellemében. Európa színterén a párisi egyetem mellett egyre fokozottabb 
vonzó erőt jelent a bolognai jogi fakultás. Szép számmal keresik fel a 
magyarok is. Már a század első felében magyar professzora van Magyar 
Boldog Pál f  1241, a hazai domonkosrend megalapítója. A domini
kánusok hamarosan megerősödnek Magyarországon. Az 1252-i bolognai 
capitulum generale-n a következő nagygyűlés székhelyére IV. Béla 
kérésére Budát jelölik ki. A király leánya Boldog Margit dominikánus 
apáca, s V. István és III. Endre leányai is az apácáknál nevelkednek. 
De IV. Béla nemcsak a domonkosokat pártfogolja, áhítattal áldoz az 
óriásivá nőtt Poverello rendjének is. Alig tiz évvel Szent Ferenc 
halála után díszes arany kelyhet ajándékoz az assisi minoritáknak a 
Szent fejereklyéinek befogadására (1238).1 2 —  Bologna ^divatba jött* 
Magyarországon. A XIII. század második felében, 1263-tól számtalan 
magyar nevére bukkanunk a bolognai egyetem Chartulariumában.3 
Az itáliai szellemi kapcsolatok erősbödése a művészetben is érezteti 
hatását, de még nem annyira az udvar világias, franciás műveltségében. 
Az új színeket ismét az Egyház közvetíti. Gerevich Tibor írja, hogy XIII. 
századi románkori freskófestészetünkben a római monumentális festé
szet, míg másutt —  a francia miniatura befolyása mellett —  az észak
olasz, bolognai-velencei kódexfestészet hatása csendül fel.4 *

Utolsó árpádházi királyunk, III. András (1290— 1301), István herceg 
utószülött fia, olasz anyától származott, s Velencében nevelkedett. III. 
András tíz éves uralkodása alatt az udvar szellemi élete a korábbi hagyo
mányokat Őrzi. III. András oklevelei is —  amint írtuk —  Kun László 
kancelláriájának franciás szellemében készültek. De valószínű, hogy 
rövid uralkodása alatt előreveti már árnyékát az Anjouk alatt olaszossá 
kifejlődött udvari műveltségünk.

III. András korából egy érdekes és értékes emlékünk maradt fenn 
a berni történeti múzeumban : a király házi oltárkája. Ez a pompás 
ötvösmunka az eskükereszt modorában a XIII. század utolsó évtizedé
ben készült Magyarországon.6 Benne drágagyöngyökkel ékes keretezés-

1 Életrajzát megírta Spalatói Tamás, aki 1221-ben iskolázott Bolognában. 
Hist. Salonitanorum pontif. atque Spalatens. Schwandtner föl. kiad., III. köt., 
567— 74. 1.

* Gerevich T. i. m. 2.12. 1. —  Mihalik, Alessandro: I maestri orafi Pietro 
c Niccolo Gallicus di Siena in Ungheria. Bolletino Scncse di Storia Patria. 1926/27.

* Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve 
és iratai. 1221— 1864. Budapest, 1941., 2— 19.1. Olaszországi Magyar Emlékek III.

4 I. m., 224— 228. 1.
i Stammler, Jákob: Dér sogenannte Feldaltar Karls des Kühnen von Bur- 

gund im historischen Museum zu Bern. Eine altvenezianische Altartafel )Dipty-
chonl aus dem Nachlasse dér Königin Ágnes von Ungarn und ihr Wert für Kunst 
und Geschichte. Bern, 1888. — Czobor Béla: Egy Árpádkori Dyptichon. Archaeo- 
logiai Értesítő. 1890., 334— 339. 1. —  Gerevich T. i. m., 240. 1. —  Delntár Emil: 
Középkori magyar emlékek Svájcban. Budapest, 1941. 18. 1. 1— 6. kép.
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ben kristálylapokkal védett miniaturák vannak elhelyezve, amelyek 
Mária és Krisztus életéből vett jeleneteket,s félalakos szenteket, közöttük 
Szent Istvánt, Szent Imrét .Szent Lászlót és Szent Erzsébetet ábrázolják.1 
Ezek a velencei stílusban készült különböző méretű miniaturák szerves 
egységbe forrnak a többi díszítésekkel: lehet, hogy egy már meglévő 
kódex miniaturait használták fel, de feltehető az is, hogy egyenesen a 
házi oltárka számára készültek az általánosabban használt zománc
lapok alkalmazása helyett. Ez utóbbi esetben nem lehetetlen, hogy egy 
velencei iskolázottságú miniaturista festette őket III. András udvarában.2

A XIII. század végén, az utolsó árpádházi királyok uralkodása alatt 
elöreveti már árnyékát az a műveltség, amely majd, az Anjou-korban a 
késő árpádkori udvari kultúránk beteljesedését fogja jelképezni. A XIII. 
századi árpádkori lovagkultúra, ez a franciás-olaszos magyar szellemiség 
a legmagasabb fokon érlelődik majd ki a Képes Krónikában, amely így 
korántsem lesz egy váratlanul felbukkanó mű —  hanem egy nagy 
művészegyéniségnek a múlt eredményeire építő nagyszerű alkotása.

Berkovits Ilona.

1 A  házioltárka mérete (440X380mm) egy nagy folio kódex nagyságának 
felel meg. Két szárnyát 12 miniatura díszíti, továbbá 44 prófétának, apostolnak 
és szentnek az alakjai s ez utóbbiak közül tizenkettőt egész álló alakban, a többit 
pedig felalakban festi a miniaturista. A balszárnyon a következő miniaturák lát
hatók : 1. Angyali Üdvözlet. 2. Jézus születése, 3. Királyok imádása, 4. Krisztus 
ostoroztatása, 5. Keresztié vétel, 6. Sírbatétel, 7. Krisztus a pokol tornácában, 
8. Krisztus feltámadása. A jobbszárnyon pedig a négy evangélista szimbólumai 
mellett 9. Krisztus és az apostolok, 10. Krisztus mennybemenetele, 11. A Szentlélek 
eljövetele, 12. Mária mennybemenetele.
„  . * A velenceiekkel már II. András király erősebb kapcsolatokat tartott fenn. 
Velencéből általában sok ötvösmunkát és ékszert szállítottak a királyi udvarba; 
sót 1224 táján egy velencei ötvös, Donato Aulivo, is dolgozott nálunk. A velencei 
kapcsolatok részletes ismertetését lásd Gerevich T. i. m. 240— 242. 1.

A diptyehon miniaturái ikonográfiái ábrázolásaikban zavar nélkül kapcsolód- 
nak a hazai mfrvészét termékeihez. A széttárt kezű Mária a zsegrai templom Mária- 
freskójáyal rokon. Jézus születésének ülőalakjai a szepesdaróci Angyali Üdvözlet 
ulóalakjára emlékeztetnek. A Keresztlcvétel meglepő egyezést mutat a Pray-kódcx 
azonos tárgyéi kompozíciójával, azzal a különbséggel, hogy a házioltárkán egy 
nőalakkal gazdagodott a jelenet.
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