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MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MEGJEGYZÉSEK
A KIÁLLÍTOTT KÖNYVEKRŐL

Az Egyetemi Könyvtár kódex- és ősnyomtatvány-gyűjteménye nem csupán tartalmi, pa-
leográfiai és könyvkötészeti, hanem könyvfestészeti szempontból is Magyarország egyik
legjelentősebb együttese. Különösen becsesek azok a kötetei, amelyek tulajdonosuknál
vagy tartalmuknál fogva a jelen kiállításnak is a gerincét képezik. Jóllehet többségük a ma-
gyarországi könyvkultúrában fontos helyet foglal el, művészettörténeti szempontból csak-
nem érintetlenek. Ez a helyzet nyilvánvalóan rávetül a jelen kiállítás katalógusára is.1 Az
itt és most rendelkezésemre álló időt három könyvfestészeti szempontból is figyelemre
méltó, ám eddig monografikus feldolgozásra nem méltatott emléknek szánom, azaz bő-
vebben kifejtem a katalógusban műfaji és terjedelmi okokból röviden összefoglaltakat.

Elsőként a gyűjtemény görög nyelvű Tetraeuangelionjával (Cod. Graec. 1) foglalkozom.
Az ismertségét leginkább egyik tulajdonosának, Janus Pannoniusnak köszönő kézirat ké-
szítési kora 1860-as első ismertetése óta2 a X–XI. század között mozog, készítési helyeként
pedig Bizánc mellett Calabria jött számításba, elsősorban paleográfiai megfontolásból. Vi-
szont éppen ez évben, az Egyetemi Könyvtárnak a görög kultúra magyarországi jelenlétét
prezentáló kiállítási katalógusa döntött a XI. század közepi konstantinápolyi másolás mel-
lett.3 Feltételezem, hogy művészettörténeti oldalról is helyeselhető az újabb meghatározás.
A kódexben fennmaradt 3 evangélistaábrázolás, 8 kánontábla, valamint a fejlécek stílusa
és típusa az alábbiak alapján alátámasztja a legújabb álláspontot.

A Szent Máté és Szent Lukács evangéliumához készült auktorábrázolások (ff. 9v,
174v; 1–2. színes kép) keskeny, virágmintás léccel keretezett, közel négyzet alakú tágas
mezői a viszonylag nagy területet kisajátító ülő alakokkal a jelzett kor több emlékén fel-
tűnnek, köztük egy bécsi őrizetű corvina János evangéliumához készült lapján.4 Jellemzi
e kört az evangélisták antik filozófusok fiziognómiai vonásaival való felruházása, a moz-
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1 Sajnálattal jegyzem meg, hogy a művészettörténeti szempontú anyagválogatással és a katalógustételek el-
készítésével, majd a korrektúrával a szükségesnél rövidebb idő alatt kellett elkészülnöm.

2 MÁRKFI, Samuel, Codex Graecus Quatuor Evangeliorum a Bibliotheca Universitatis Pestinensis, Pestini, 1860; Maria
KUBINYI, Libri manuscripti graeci in bibliothecis budapestinensibus asservati, Bp., 1956, No. 1, 63–66; CSA-
PODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Hungarica, I, Bp., MTAK, 1988, No. 465;
a további irodalmat ld.: IX-10. Tetraevangelion (Jákliné Fodor Adrienne) = Pannonia Regia, szerk. MIKÓ
Árpád, TAKÁCS Imre, MNG, 1994.

3 Greec cultural presence in Hungary from the 10th to the 19th century: 28 March–25 April 2008. [kiállítási katalógus],
szerk. TÓTH Péter, GLASER Tamás, Bp., 2008, No. 28.

4 Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Theol. Gr. 154. f. 14 v. ld.: Matthias Corvinus und die Bildung
der Renaissance. 27. Mai – 26. Oktober 1994. Katalog, Hg. von Ernst GAMILLSCHEG, Brigitte MER-
SICH, Otto MAZAL, Wien, 1994, No. 39, Abb. 20.
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dulatok könnyedsége. Az eddigi ismertető jegyekkel ellentétes a figurák statikus, tömb-
szerűen zárt alakja, továbbá a ruhadarabok racionális redőzete, a scriptorium kellékeinek
valószerű ábrázolása. Végül a kolorit és a rajz sajátosságai – nevezetesen az arany csillo-
gását visszafogó középtónusok bősége és a mértékkel használt fehér csúcsfények jelen-
léte, végül az erőteljes és ezért domináló fekete körvonalak – szintén a jelzett korra, körre
mutatnak. A budapesti kódex mellé e szempontból párhuzamként, a már idézett bécsin
kívül többek között egy Berlinben őrzött evangeliarium kínálkozik.5

A kánontáblák karakterét a 6r oldalon álló segítségével szemléltetjük (3. színes kép).
A kánontábla – egymástól távolra helyezett oszlopainak köszönhetően – a középkori
megoldások között szokatlanul széles. Törékeny lábakon álló karcsú oszlopai fölé arány-
talanul nagy oszlopfők magasodnak. Utóbbiak vékony zárólemezekben végződnek. Az
oszlopfők közepe tájára fektette a festő a téglányalakú, fönt egyenesen zárt, alul ívekkel
tagolt oromzatot. A sarkokra virágfejek kerültek. Ugyanitt az orommezőt egy félköríves
sáv tagolja. A keretmező téglány alakú felületét mértani formákba, jobbára körökbe ren-
dezett ötszirmú levelek töltik ki. A levelek szigorú rendben és szorosan összezárva he-
lyezkednek el a rendelkezésükre álló térben, ahol mintegy szőnyegszerű ornamentális
felületet képeznek. Az elrendezés valamint az élénk vörös, kék és zöld színek a festett
felületnek zománcozott tárgy hatását kölcsönzik. Az ornamentika monotóniáját a szer-
kezet variálásával oldja a miniátor. Ez érvényesül a jellemzett szerkezettípuson belül, és
a másik típusban, az egyenes vonalakkal tagolt mezők felületén is (f. 7r; 4. színes kép).
A kánontáblák rokonai az említett berlini kódex mellett az idézett bécsi corvinában is
fellelhetők.6 A fejlécek szerkezete és motívumkincse nem igényel külön magyarázatot,
mert a kánontáblákét követi, némileg redukált változatban (ff. 11r, 175r; 5–6. színes kép).

A két, a budapestivel való rokonság okán gyakrabban idézett kódexen kívül további-
akkal is tágítható az emlékkör.7 A felsorakoztatott könyvfestészeti analógiák kellően argu-
mentálhattak a legutóbbi paleográfiai szempontú datálás és lokalizálás mellett. A tárgyalást
azzal a megjegyzéssel fejezném be, hogy kódexünk nem köthető a császári udvarhoz. In-
kább a hozzá hasonló karakterű és kvalitású emlékekkel egy csoportot alkotva, a konstan-
tinápolyi templomok egyike mellett működő scriptorium, festőműhely produkciója lehet.
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5 Tetraevangelion, Berlin, Staatsbibliothek, Ms. graec. qu. 39, f. 31r. ld.: Zimelien: Abendländische Handschriften
des Mittelalters aus den Sammlungen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz Berlin: Ausstellung 13. Dezember 1975
– 1. Februar 1976 [Katalog], Hg. von Tilo BRANDIS, Wiesbaden, 1975, No. 4, Abb. Seite 7.

6 ld.: Matthias Corvinus und die Bildung der Renaissance, No. 39. f. 4v, Abb. 19.
7 Homiliarium, Moszkva, Állami Történeti Múzeum, Cod. V lad. 146, f. 133v. ld.: George GALAVARIS,

The Illustrations of  the Liturgical Homilies of  Gregory Nazianzenus, Princeton, 1969 (Studies in Manuscript
Illumination 6), No. 19, Fig. 12; Vegyes tartalmú kézirat, Princeton, Princeton University, The Art Mu-
seum, Cod. 2, f. 107r., uo. No. 30, Fig. 82; Tizenhét liturgikus homilia, Athos, Nagy Lavra, Cod. 6, f.
2r., uo. No. 7, Fig. 137; uo. f. 219r, Fig. 175; Tizenhét liturgikus homilia és Naziani Szent Gergely élete,
Párizs, Bibliothèque Nationale, Cod. Coislin 239, f. 74r, uo. No. 28, Fig. 221; Tizenöt liturgikus homilia,
Sinai, Szent Katalin kolostor, Cod. Gr. 346, f. 61r, uo. No. 35, Fig. 349.
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Pseudo-Clemens Romanus Itinerarium-kézirata (Cod. Lat. 3) a második az előadás
céljaira kiválasztott emlék.8 Bejegyzéseinek tanúsága szerint ez előbb (1472 előtt) Vitéz
Jánosé volt, majd – az 1485 körül belefestett címer alapján – Mátyás könyvtárába került.
A kódex 1. recto oldalának lapszéldíszét és iniciáléját a hazai művészettörténeti irodalom
1472 előtti munkaként a firenzei Vespasiano da Bisticci librarius műhelyéhez, illetve Fran-
cesco d’Antonio del’ Cherico kezéhez köti9 (7. színes kép). Ez a szakirodalom a Mátyás-
címert az 1485 körüli, a régóta a királyi könyvtárhoz tartozó köteteket possessorra utaló
címerekkel, kötéssel ellátó akcióval hozza összefüggésbe. A frontispicium (f. IIv) festett
architektúráját (8. színes kép) pedig ugyanezek feldolgozások egy feltehetően a XV–
XVI. század fordulóján dolgozó budai mester munkájaként kezelik.10

A festett kisarchitektúrát, ami egy antik aediculát, illetve reneszánsz pasztoforiumot
idéz, palástként alkalmazott függöny borítja. Az aedicula antik eredetű fogalom, kis ház,
templomocska, templomhomlokzat jelentéssel. Ezt a formát a hozzá tapadó értelme-
zéssel a kereszténység is megőrizte a középkor folyamán, a humanizmus idején és a re-
neszánszban pedig szentély, oltárcibórium, tabernákulum, pasztoforium formájában
született újjá.11 Ez egy kis fülke: két oldalát pilaszterek szegélyezik, fönt gerendázat (hár-
mas tagolású koszorúpárkány) zárja le, e fölé egy íves vagy háromszögletű oromzat, az
alsó párkány alá pódium kerül, amely rendszerint az oromzat elemeiből építkezik. A ko-
szorúpárkány két végét fiálé díszíti, az oromzatot pedig akrotérion. Ez az épületforma,
a témát legutóbb érintő Horváth Alice megfogalmazásában „a halhatatlanság kőben való
demonstrálása már az ókorban” is.12 A kárpit is az ókor hagyatéka, többek között a képi
kiemelés eszköze.13 Az all’antica e motívumai az itáliai reneszánsz könyvfestészetnek ih-
letőivé váltak.

Az egyszerű feliratos tábla, a római sírkő utánzatnál igényesebb aedicula használata
széles skálán mozog. Formáját és alkalmazási területét néhány kvalitásos és változatos
megoldású példa illusztrálhatja. Egy 1471-ben másolt Julius Caesar-kötetben az oltárszerű
kisépítészeti alkotás aediculájában a titulus, a „mensán” pedig egy a műre vonatkozó szö-
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8 Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis, rec. Ladislaus MEZEY, Bp., 1961, No. 3; CSA-
PODI, CSAPODINÉ 1988, No. 334.

9 HOFFMANN Edith, Régi magyar bibliofilek, Bp., 1929, 61; BERKOVITS Ilona, A magyarországi corvinák,
Bp., Magyar Helikon, 1962, 24–28 és No. 4; BALOGH Jolán, A művészet Mátyás király udvarában,
Bp., Akadémiai, 1966, I, 555.

10 BALOGH 1966, I, 244; BERKOVITS 1962, 25.
11 Paulys Realencyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft, I, Stuttgart, 21893, Cols. 445–446; LThK, I, 31993,

176., LdM, I, 1980, 174 (G. BINDING).
12 HORVÁTH Alice, „Templum Domini”: A tereskei pasztofóriumról és a magyarországi reneszánsz pasztofóriumokról

= Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete: Tanulmányok a „Váci püspökség Báthory emlékéve 2006”
alkalmából rendezett konferencia anyagából, szerk. HORVÁTH Alice, Vác, Váci Egyházmegyei Gyűjtemény,
2007 (A Váci Egyházmegye Múltjából), 203.

13 Az eddig kialakult, eltérő nézeteket összefoglalja: Johann Konrad EBERLEIN, Apparitio regis – revelatio ve-
ritatis: Studien zur Darstellung des Vorhangs in der bildenden Kunst von der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters,
Wiesbaden, 1982 – különösen: 5–12.
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vegrész olvasható.14 Egy az előző példával közel egykorú Hóráskönyv Királyok imádása
jelenete fölött feliratos tábla közli a mű címét. Mindkét mű Andrea Mantegna távolabbi
környezetébe tartozik.15 Flavius Biondus Róma című művének 1494-ben, Nápolyban
festett (Giovanni Tosedechino) címlapján egy oltárféle felső részében Róma festett per-
sonificátiója kapott helyet, alatta medaillonba foglalva a mű címe olvasható.16 Egy Atta-
vante degli Attavanti által 1494 és 1497 között díszített Nicolaus de Lyra-mű
tabernákulumán az emberalakok sokaságában szinte ornamentikává degradálódnak az
építészeti elemek. Egy angyaloktól tartott kárpit is került Attavante fóliójára, e kavalkád-
ban azonban nem több, mint egy a sok elem közül.17 A félköríves záródású táblán ugyan-
csak a mű címe olvasható. Az eddigiekből sejthető, hogy alapjában római feliratos kő
vagy síremlék idézete lép elénk ezeken az emlékeken. Ez a jobbára frontispiciumként al-
kalmazott, változatos formájú és típusú elem a mű szerzőjének és címének közlése mellett
teret biztosított a mű címe és tartalma közötti összefüggések bonyolultabb, olykor el-
vontabb megjelenítésének, kifejtésének is.

Az Egyetemi Könyvtár kódexének tabernákuluma formai szempontból nem követi
a bemutatott változatokat. Legjobban egy olyan képkeretre emlékeztető megoldáshoz
hasonlít, amely Mariano del Buono alkotása.18 Az 1478 körüli Libro degli Otto és a Pse-
udo-Clemens-kódex lapja közötti rokonság az oromzat és a pódium volutás kiképzésén
mérhető elsősorban. A hasonlóság mellett a két tabernákulum közötti eltérés is szembe-
szökő. Nem feltétlen az egyes tagozatok közötti arányok, vagy az oromzat és a pódium
kitöltéséhez hasznosított motívumok, illetve a festéstechnika különbözőségére gondolok.
A jelentős eltérés abban mutatkozik meg, hogy míg a firenzei lapon a pseudo-architektúra
a pergamen fehér síkja előtt áll, a budapestire sátorszerűen függöny borul. A függöny
kiemelő, láttató funkciója ezen az objektumon jól érvényesül. Ez a függöny egy bíbort
idéző, egykor ezüsttel átszőtt, ma feketére oxidálódott lila brokát-utánzat. Felfüggesz-
tettségének látszatát az oromzat körüli három csomó biztosítja. Tudomásom szerint
ehhez hasonló jellegű és funkciójú kárpit ez ideig egyedül a müncheni, eredetileg ugyan-
csak Vitéz János könyvtárához tartozó Livius-kötetek egyikéből ismert.19 Érdemes a Pse-
udo-Clemens gyenge kvalitásúnak mondott kárpitját összevetni a pompás Liviuséval.
Szembeszökő, hogy míg a budapesti kárpit természetesen öleli körül a fülkét és hullik
alá, a müncheni síkszerű és merevebben feszül a fülke mögött, nem kelti egy lebegő textil
illúzióját. Természetesen nem kívánom alábecsülni a müncheni lap értékeit, mégis úgy
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14 Milánó, Biblioteca Ambrosiana, Ms, A. 243 inf. f. 3v. ld.: ALEXANDER 2002, 162, 11. kép.
15 Uo. MS SP. 13 inf., f. iii. Ld.: előző jegyzet, uo. 162, 12. kép.
16 München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Lat. 11324, f. 2v. ld.: ALEXANDER 2002, 243, 256, 12. kép.
17 Nicolaus de Lyra Postillái, Lisabon, Arquis Nacional, Torre de Tombo, Ms 141/2,4, f. 2r. A kötetről ld.:

ALEXANDER 1994, 51, Pl. 50.
18 Firenze, Archivio di Stato, ltsz. n., f. 4v., ld.: GARZELLI 1985, I, 193, II, Fig. 731.
19 München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Lat. 15731, f. 1v. ld.: Csillag a holló árnyékában: Vitéz János és a

humanizmus kezdetei Magyarországon: 2008. március 14 – június 15. Katalógus, szerk. FÖLDESI Ferenc, Bp.,
2008, No. 31, 31/3. kép.
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tűnik, hogy eredetileg a budapesti nem lehetett kisebb értékű nála. Jelenlegi negatív ér-
tékelését a budapesti lap súlyosan károsodott felületének köszönheti. A müncheni kézirat
kazettás boltozatú tabernákuluma, a felidézett „építőanyag” és a különböző komponen-
sek használata vonatkozásában nem hasonlít a budapestihez, de szinte változatlan for-
mában jelen van a müncheni példány másik két kötetében.20 A három kötet pedig – mint
később lesz szó róla – az incipit oldalak különbözősége alapján két művész között oszlik
meg. Ehhez képest a szinte egyforma tabernákulumokról és azok mesteréről szó sem
esik. A müncheni tabernákulumok feliratai eltérnek az eddig elemzett kötetekéitől, a cím
helyett a szerzőre és a mű tartalmára vonatkozó textusoknak adnak helyet.

A veronai Biblioteca Capitolare is birtokol három nem egyforma, mégis összetar-
tozó Livius kötetet.21 Ezekben az egyetlen Vitéz Jánosra utaló jel az emendálás. A kötés
és a címerek Mátyás királyt jelzik első tulajdonosként. A harmadik kötet 2v oldalán itt
is megjelenik egy oromzatos tabernákulum.22 Az elegáns, finoman színezett fülke orom-
zatának akrotérionja fölé magasodó levélcsokor – ami sokféle, például szegélydísz al-
kalmazásában gyakori, de oromdíszként ritkább – a Pseudo-Clemens kódexhez közelít.
Az architektúra finom tollrajzos díszítése is közös jellemzőjük. Közös vonás lehet az
is, hogy a címerpajzs, amely a tabernákulumok, pasztofóriumok és síremlékek pódiu-
mának szinte nélkülözhetetlen eleme, mindkét kódexben kidolgozatlan. Ennek sokféle
oka lehet.

A tárgyalt Livius-kódexek köztudottan firenzei készítésűek. A többkötetes példá-
nyok elkészítése az 1460 és 1470 közötti években több kezet igényelt. A müncheni Livi-
usok esetében már érintettük, de nem elemeztük ezt a kérdést. Az első (ta ber ná kulumot
tartalmazó) és a harmadik kötetet az újabb szakirodalom Mariano del Buonónak, a má-
sodikat pedig a részben mesterének is tekinthető Riccardo di Nanninak attribuálja.23 A
veronai Livius-kötetek mesterét a kutatók egységesen Francesco d’ Antonio del’ Cherico
környezetében, illetve műhelyében vélik megtalálni. Problematikusnak csupán a harmadik
kötet tűnik, amelynek mesterét egyszer a Francesco d’ Antonio del’ Cherico környezetébe
tartozó Maestro delle Deche di Alfonso d’Aragonával azonosították,24 másszor közép-
itáliai miniátornak tartották,25 legutóbb pedig az utolsó kötet budai készítésének lehető-
sége is felröppent, mégpedig Bernardo Rosselli nevével együtt, illetve a budai, élénk
színekkel jellemezhető címerfestészettel kapcsolatban. Ebben a koncepcióban az „egyik”
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20 München, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Lat. 15732–15733. Ld.: előző jegyzet No. 32, 33 és 32/1,
33/1 kép.

21 Cod. Lat. CXXXIV–CXXXVI, ld.: CSAPODI Csaba, CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Bibliotheca Cor-
viniana, Bp., 1990, No. 162–164.

22 Ld.: Pannonia Regia, 1994, 404, 4. kép.
23 DILLON BUSSI 2004, 139. – Annarosa Garzelli korábban mindhárom kötetet Mariano nevéhez fűzte:

GARZELLI 1985, I, 189; hasonlóan vélekedik: J. J. G. ALEXANDER is, ld.: ALEXANDER 1994,
No. 49.

24 GARZELLI 1985, I, 163.
25 CSAPODI – CSAPODINÉ, 1990, No. 164.
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– nem pontosított kötettel összefüggésben Nicolò Polani neve merült fel.26 Az előbbi
attribució szempontunkból közömbös, de a harmadik köteté korántsem az, hiszen ennek
címlapját díszíti a szövegkezdő oldaltól teljesen eltérő lapszéldísz és iniciálé.

Végül térjünk vissza a Pseudo-Clemes kódex incipit oldala festőjének kérdéséhez. A
lapot általában a Vespasiano műhelyhez köti, vagy Francesco d’Antonio del’ Chericónak
tulajdonítja irodalma. A magyarországi könyvgyűjtők ma ismert kötetei között kétségkívül
ez a legigényesebb fehér-indafonatos firenzei kódex, ám a jelenlegi fizikai állapot alapján
nehéz konkrét és kiemelkedő illuminátorhoz rendelni. Igaz, hogy a T iniciálé lazúros arcai
megengedik ezt az attribúciót,27 de ha más elemeket emelünk ki belőle, a veronai Liviusok
mindegyikéhez elvezető szálakra is akadhatunk. Most pedig visszakanyarodnék kiinduló-
pontomhoz, a címlaphoz. Megerősíteném, hogy a müncheni és a veronai Liviusok hasonló
ábrázolásaihoz viszonyítva a budapestit nem tartom sem gyengének, vagy valamely korábbi
mű későbbi, Jagelló-kori,28 de még Mátyás-kori utánzatának sem. Feltételezem, hogy a többi
tárgyalt fülkéhez hasonlóan, ez is egyidős a kódex egészével. A kézirat autopszikus vizsgá-
latakor meggyőződhettem arról, hogy a címlap önálló bifólió része, amelyet az első füzet
elé illesztettek. Ez a beillesztési megoldás érvényesült – amennyiben a tárlón keresztüli meg-
figyelés pontos lehet – a müncheni kéziratokban is. A kodikológiai leírásból kiolvashatóan
szöveges ív elé kötötték a veronai Livius tabernákulumos címlapját is. Ez a körülmény meg-
erősít bennünket abban a már a mesterkérdés tárgyalásakor sejtetett feltevésben, hogy a
festett tabernákulumos címlapok a szövegtörzstől függetlenül készültek, alkotóik erre spe-
cializálódhattak. Francesco d’Antonio del’ Cherico gazdag motívumrepertóriumából ez az
elem hiányzik. Az elemzett emlékek alapján úgy tűnik, hogy ennek a festett architektúrának
a megalkotásában Mariano del Buono tevékeny szerepet vállalt. Az aedicula fogalmával
kapcsolatban említettek az emlékek tárgyalása után kiegészítésre szorulnak. Ezek a római
művészetből táplálkozó elemek – amint az érdekesebb variánsok elemzéséből ez kisejlett
– kétféle megoldással azonos funkciót töltöttek be: az auktor, illetve műve halhatatlanságig
ívelő felmagasztalását szolgálták. Vitéz Liviusainak és Pseudo-Clemensének feliratai is ezt
a funkciót szolgálták, nem rokonultak a firenzei síremlékek általánosabb és ismertebb, kó-
dexekben (pl. Aragóniai Ferdinánd 1471-ben másolt, Cola Rapicanótól festett bécsi Cice-
rójában29) is jelentkező „in memoriam” eszmekörével. Ez az elem – az előbbi értelmezésben
jobbára antik szerzők műveihez illeszkedve – főleg a Mariano körében készült kötetekben
tűnik fel, olykor hagyományosabb, egyszerűbb feliratos tábla formájában, például egy 1475–
1480 körüli valenciai kötetben.30 Mivel a kezeiből vagy környezetéből kikerült Liviusoknak
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26 DILLON BUSSI 2004, 143–144.
27 GARZELLI 1985, I, 140.
28 Legutóbb a korábbi irodalom alapján: Schallaburg ‘82: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–

1541, Wien, 1982, No. 22.
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30 Valencia, Biblioteca General de la Universidad, MS 386, f. 6v., ld.: ALEXANDER 1994, No. 49, fig. 49.
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nem minden példánya tartalmazza ezt a dekorációs elemet, feltehetően vásárlói igényre ke-
rült a kötet élére. Hazai könyvgyűjtőink közül talán egyedül Vitéz János igényelte ezt a fron-
tispiciumot. A müncheni kötet érseki címere alapján valószínű, hogy 1465 és 1471 között
készültek számára ezek a munkák. Mire Mátyás hozzáfogott könyvtára kiépítéséhez, az a
stílusirányzat, amely ezt a díszoldalt létrehozta, már elvirágzott. A királyt nem érdekelhette
ez a motívum, hiszen már a Vitézéivel közel egykorú, New Yorkban és Bécsben őrzött fi-
renzei Liviusaiba se helyeztek ilyen frontispiciumot,31 így nehezen hihető, hogy megrende-
lésére utólag festették volna be számára az aediculát egy régi kódex segítségével. Egyébként
is, a budai mesterek inkább a nyolcvanas évek ennél frissebb motívumait másolgatták több-
kevesebb ügyességgel. A Liviusok kérdését lezárva nem maradhat említetlen a korai, felte-
hetően budai készítésű Vatikáni Livius (Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat.
168), amelynek sajnos éppen a szempontunkból fontos címlapja hiányzik.32

Utolsóként egy ősnyomtatványt mutatok be, amely Vincentius Bellovacensis Speculum
historialéjának első két kötetét egybekötve tartalmazza (Inc. 943). Az incunabulum a kata-
lógusban helyet kaphatott, ám a kiállítás tartalmi és látványbeli egyensúlyát, és méltó lezá-
rását tárló hiányában sajnos nem biztosíthatta. A Strassburgban, Johann Mentelinnél 1473.
december 4-én megjelent mű e példánya33 tulajdonosra utaló elemekben gazdag. Számos
lapját (pl. f. 2r; 9. színes kép) díszíti F monogram, A.E.I.O.V. („Alles Erdreich ist Oester-
reich untertan”, ill. „Austriae est imperare in omni universo”) deviza és egy görög betűkkel
írt, de latin nyelvű – Mediocritas Optimumként feloldott34 – mottó, továbbá német-római
császári korona, valamint a Habsburg uralkodót megillető címerek sora (f. 3r; 10. színes
kép).35 A felsoroltak alapján az incunabulum első birtokosa III. Frigyes (1415–1493, császár
1452-től) volt. Ez a Habsburg uralkodó jeles könyvgyűjtő volt, fennmaradt kötetek és
könyvjegyzékek segítségével rekonstruálható tekintélyes könyvtára azonban Mátyás kirá-
lyétól több szempontból is eltért. Főképpen abban, hogy könyvei tartalmi szempontból
nem humanista bibliofiliáról tanúskodnak, díszkéziratok helyett nyomtatványok dominálnak
benne, és kifestésüket a helyi (alsó-ausztriai és bécsi), gótikus stílusban dolgozó mestereknek
köszönhetik.36 A tulajdonost a személyes reprezentáció felsorolt elemei jelzik, sajátos kötést
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31 New York, Public Library, Spencer Collection, 27 és Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 22,
ld.: CSAPODI – CSAPODINÉ 1990, No. 114, 166.

32 Csaba CSAPODI, The Corvinian Library: History and Stock, Bp., 1973, No. 396.
33 Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur, ed. Géza SAJÓ, Erzsébet SOLTÉSZ,

Bp., Akadémiai, 1970, No. 3491.
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Notizbuch = Uő., Das Haus Habsburg, München, 1971, II, 164–193 és Jacob Fugger kódexe, München,
Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Germ. 896, f. 334r.
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36 Franz UNTERKIRCHER, Die Bibliothek Friedrichs III. = Friedrich III. Kaiserresidenz Wiener Neustadt, St. Peter
an der Sperr: Wiener Neustadt, 28 Mai bis 30. Oktober 1966, [Katalog], 218–225, 388–393.
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Frigyes nemigen igényelt, ez a könyve is alsó-ausztriai/bécsi jellegű, késő gótikus, bélyegzős
díszítésű barna bőrrel borított (11–12. színes kép). A Speculum historiale e példányának attri-
búcióját figurális elemek nem segítik, azonban a lapszéldíszek akantuszindái és azok virágai,
továbbá a köztük megbújó madarak és más állatok azt sejtetik, hogy az incunabulum illu-
minátora a XV. század második felének alsó-ausztriai könyvfestészetét uraló, Salzburgban,
Bécsben és Pozsonyban működő Ulrich Schreier volt, vagy legalábbis az ő környezetében
kereshető. Feltételezésünk alátámasztásához néhány példa felsorolása is elegendő lehet. A
Bernhard von Rohr salzburgi érsek számára 1471-ben illuminált gyógyászati-természettu-
dományos gyűjteményes kézirat egyik lapján37 például a lapszéldísz ornamentikájának mo-
tívumkincse, elrendezése és a címerek elhelyezése fő vonalaiban hasonló az Egyetemi
Könyvtár ősnyomtatványáéhoz. A felsoroltakon kívül a korona, a négylábú állatok és a ma-
darak alakjának, testtartásának, illetve mozgásának megformálása is hasonló a két műben
(f. 3r; 10. színes kép). A fejjel lefelé függő vadkan és az ágon ülő madár motívuma (f. 174r;
13. színes kép) pedig egy másik kötetből, IX. Gergely Decretalesének egy 1473-ban nyom-
tatott példányból köszön vissza.38 A második kötet tartalomjegyzékét bevezető (f. 171r)
oldal koronája és madara (14. színes kép) Rohr érsek egy másik gyűjteményes kötetének
lapalji díszében bukkan fel.39 Ezen a lapon még az indára fonódó írásszalag is megegyezik
az Egyetemi Könyvár-beli incunabulum címlapjáéval.

A Speculum historiale – az első oldal 1628-as inventarizálásra utaló bejegyzésének ta-
núsága szerint – a lepoglavai pálos kolostoré volt, s az abolíció során ennek könyvtárával
együtt került a jelenlegi őrzőhelyre. Sajnos semmiféle adat sem tájékoztat arról, hogy
mikor és kinek köszönhetően került a lepoglavai kolostor birtokába. Feltételezhető, bár
nem bizonyítható, hogy Corvin János (vagy özvegye, Frangepán Beatrix) mint bőkezű
mecénás adományozta az 1491-ben temetkezési célra is átépített kolostornak. Kinyo-
mozhatatlan, hogy a herceg mikor és miképpen jutott az ősnyomtatványhoz. Talán egy
hadiesemény, például Bécs (1485), vagy Bécsújhely (1487) ostroma során került a kezébe.
De az ajándékozás a III. Frigyesre utaló elemek bősége ellenére sem elvethető lehetőség.40

Az említett görögbetűs mottó I. Miksa császáré. Ebből arra is gondolhatunk, hogy –
noha az 1476-os évszám nem illik ide – apjától előbb hozzá került, s tőle vándorolt to-
vább a könyv. Végül az sem lehetetlen, hogy Budaszentlőrinc 1526-os pusztulása után,
amikor Lepoglava vette át a rendi központ szerepét, onnan került ide az incunabulum.
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37 Salzburg, Universitätsbibliothek, Abteilung von Sondersammlungen, M II 17, f. 25r, ld.:
http://www.ubs.sbg..ac.at/sosa/handschriften/M II 17.htm. (Beatrix KOLL, 2004 május)

38 Mainz, Peter Schoeffer, 1473. november 23. – Ld.: Peter Schoeffer: Printer of  Mainz at Bridwell Library, 8 Sep-
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Vizsgálódásaim jelen állása szerint ennyivel tudtam kiegészíteni a katalógustételeket.
Remélem, hogy a kiállítás anyagából előadásomban kiemelt kötetek meggyőzték a tudo-
mányos ülés tisztelt hallgatóit arról, hogy az Egyetemi Könyvtár magyarországi huma-
nista vonatkozású görög és latin nyelvű kötetei a könyvfestészet méltatlanul elhanyagolt
darabjai.

Képjegyzék

A színes képmelléklet a kötet végén található

1. színes kép: Tetraeuangelion – Máté evangélista (ELTE EK, Cod. Graec. 1, f. 9v)

2. színes kép: Tetraeuangelion – Lukács evangélista (ELTE EK, Cod. Graec. 1, f. 174v)

3. színes kép: Tetraeuangelion – kánontábla (ELTE EK, Cod. Graec. 1, f. 6r)

4. színes kép: Tetraeuangelion – kánontábla (ELTE EK, Cod. Graec. 1, f. 7r)

5. színes kép: Tetraeuangelion – fejléc (ELTE EK, Cod. Graec. 1, f. 11r)

6. színes kép: Tetraeuangelion – fejléc (ELTE EK, Cod. Graec. 1, f. 175r)

7. színes kép: Pseudo-Clemens Romanus, Itinerarium (ELTE EK, Cod. Lat. 3, f. 1r)

8. színes kép: Pseudo-Clemens Romanus, Itinerarium – frontispicium (ELTE EK, Cod. Lat. 3, f. IIv)

9. színes kép: Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, I–II. – F monogram és A.E.I.O.V. deviza

(ELTE EK, Inc. 943, f. 2r)

10. színes kép: Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, I–II. – Incipit-oldal III. Frigyes

címereivel, devizájával (ELTE EK, Inc. 943, f. 3r)

11. színes kép: Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, I–II. – a kötés előtáblája (ELTE EK,

Inc. 943)

12. színes kép: Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, I–II. – a kötés háttáblája (ELTE EK, Inc. 943)

13. színes kép: Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, I–II. – írásszalag 1476-os évszámmal,

ágon ülő madár és fejjel lefelé függő vadkan (ELTE EK, Inc. 943, f. 174r)

14. színes kép: Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, I–II. – a második kötet címlapja (ELTE

EK, Inc. 943, f. 171r)
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Kunsthistorische Anmerkungen über die ausgestellten Bücher
Zusammenfassung

Unter den anlässlich der während der Ausstellung der Universitätsbibliothek vorgestellten
Dokumente hat die Vorlesung drei, aus kunsthistorischer Sicht bedeutende, aber früher
kaum untersuchte Bände hervorgehoben.

Das Tetraevangelion von Janus Pannonius (Cod. Graec. 1) hat der Ausstellungskatalog
der Universitätsbibliothek (2008), der die Existenz der griechischen Kultur in Ungarn
präsentiert, – aus paläographischer Hinsicht als Werk aus Konstantinopel von Mitte des
XI. Jahrhunderts definiert. Diese Definition bestärkt die Vorlesung sogar noch durch
die Untersuchung der Evangelisten-Darstellungen und der Kanontafeln auch vonseiten
der Buchmalerei. Durch Hilfe des Verhältnisses der Bildfläche und der Figuren zuein-
ander, der Figurentypen und des Stils sowie der Ornamentik wird es unter Berücksich-
tigung von Kodizes aus Wien (Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Theol. Gr. 154)
und Berlin (Staatsbibliothek, Ms. graec. qu 39) als Werk einer Klosterwerkstatt in Kon-
stantinopel um Mitte des XI. Jahrhunderts ausgewiesen.

Das Manuskript Itinerarium (Cod. Lat. 3) des Pseudo-Clemens Romanus gehörte vor
1471 János Vitéz. Später kam es in die Bibliothek von Matthias Hunyadi, gegen 1485 wurde
auch das königliche Wappen bemalt. Die bemalte Architektur des Frontispiz (f. IIv) hält
die Literatur für die Arbeit eines um die Wende des XV–XVI. Jahrhunderts arbeitenden
Meisters aus Buda. Hinsichtlich von Typ und Funktion ist dieses Tabernakel aus den wie-
derum zur Bibliothek von János Vitéz gehören den Livius (München, Bayerische Staatsbib -
liothek, Cod. Lat. 15731–15733) bekannt. Die drei Bände werden durch die Unterschiede
der Inzipiten-Seiten zwei Künstlern zugeschrieben, die Tabernakel stammen von einer drit-
ten Hand. Die Biblioteca Capitolare in Verona besitzt auch drei mit Vitéz verbundenen
Livius-Bände (Cod. Lat. CXXXIV–CXXXVI.), diese werden durch die Emendation mit
Vitéz verknüpft. Am Anfang des dritten Bandes erscheint auch hier ein ähnliches Taber-
nakel wie im Manuskript der Universitätsbibliothek. Die Tabernakel darstellende Blätter
der behandelten Kodizes gehörten nicht zum Stammtext, sondern sind davon unabhängig,
aufgrund ihres Stils und Typs können sie hauptsächlich mit Mariano Buono verbunden
werden. Es scheint so, als ob die Tabernakel von Vitéz angefordert worden wären und
auch von ihm in seine zwischen 1460–1470 angefertigten Kodizes gemalt worden wäre.
Es ist anzunehmen, dass das Tabernakel des Budapester Manuskripts auch nicht von später
stammt, sondern mit dem ganzen Kodex gleichaltrig ist. Das Datierungsproblem kann
durch das Zerschlissene entstehen, was auf  Kosten der Qualität geht.

Die Speculum historiale von Vincentius Bellovacensis (Inc. 943) ist reich an Elementen,
die auf  den Eigentümer verweisen. Mehrere Seiten werden durch ein F Monogramm
geziert, A. E. I. O. V. Devise und ein mit griechischen Buchstaben geschriebenes latei-
nisches Motto-Mediocritus, als Optimum aufgelöst (z. B. f. 2r), sowie die deutsch-römi-
sche Kaiserkrone und die Reihe der Wappen der Habsburg-Herrscher (f. 3r) Aufgrund
der aufgezählten is der erste Eigentümer des Inkunabels Kaiser Friedrich der III., der
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berühmte Buchsammler. Durch den Stil und des Motivenschatzes der Initialen und der
Randornamente der Blätter kann der Band in die Umgebung von Ulrich Schreier ge-
bracht werden. Aufgrund der Anmerkung f. 1r. hat das Werk 1628 dem Paulinerkloster
in Lepoglava gehört, von hier kam es an die gegenwärtige Aufbewahrungsstätte. Davon
gibt es aber keinerlei Informationen, wann und wem verdanken ist, dass das Buch von
Friedrich dem III. nach Lepoglava gelangte.
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