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KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS ZÁGRÁBI 
MISEKÖNYVE. 

Régebben azt gondolták, hat olyan kézirat van, melyet 
KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS készíttetett. Ezek közé számítjuk jog
gal i. azt a Missalet és Breviáriumot, melyet a LIECHTENSTEIN 
herceg könyvtára őriz Bécsben, No. 10; továbbá 2. azt a Breviá
riumot, mely nemrég még a felsőausztriai Lambach bencés apát
ság könyvtárában volt, ma azonban a budapesti Nemzeti Múzeum 
tulajdona. Ide tartozik 3. Mr. CHESTER BEATTY (London) tulaj
donában levő Mária-zsolozsma hóráit tartalmazó kézirat. 4. A 
zágrábi székesegyház kincstárában őrzött 355. számú Missale-
ban először dr. RÖMER FLÓRIS ismerte fel KÁLMÁNCSEHI DOMON
KOS Misekönyvét. Ennek 257. fólióján ceruzával ezt írta be: 

„Insignia in folio primo et pluribus subsequentibus sunt Dominici pre-
positi Albensis tardius episcopi (si bene memini) Varadiensis dein Transil-
vaniensis (Pray) et habentur aeque in Codice Lambaciensi (Benedictinorum 
Austriae) ubi et nomen Praesulis occurrit. Zagrabia 28. Augusti 1869 Dr. 
Florianus Rómer, Professor Archeológiáé in r. Universitate Pestiensi " 

5. és 6. Mivel a zágrábi érseki könyvtár MR 170. és a székesegy
házi kincstár No. 354. jelzésű Missale-i ugyanoly címerrel vannak 
díszítve, sokáig azt gondolták, ezek is KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
kéziratai közül valók. HOFFMANN EDITH (Középkori könyvkultú
ránk néhány fontos emlékéről. MKSzle, 1925. I—IV. 26, 51. — 
A Széchényi-könyvtár illuminait kéziratai. U. o. 1927. 32) azon
ban elsőnek állapította meg, hogy ez a két zágrábi Missale (MR 
170 és 354) nem KÁLMÁNCSEHI DoMONKOsé, hanem TOPUSKOI 
GYÖRGYé volt. A 354. sz. Missale-TÓ\ írt tanulmányunkban, mely 
a zágrábi horvát tudományos és művészeti Akadémia művészeti 
szakosztálya kiadványának, a Rad-nak IV. könyvében jelent 
meg 1941-ben, újabb bizonyítékokkal igazoltuk, hogy ez a két 
kézirat valóban TOPUSKOI GYÖRGY zágrábi kanonok számára 
készült, nem pedig KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS számára. 

Ezek szerint tehát KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS műpártolásának 
négy ismert kéziratot tulajdoníthatunk csak: a bécsi Missale-Bre-
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2 KNIEWALD KÁROLY 

viariumot, a budapesti (azelőtt lambachi) Breviáriumot, a londoni 
Mária-zsolozsma hóráit, és a zágrábi 355. jelzésű Missalét. A lon
doni hórák könyvét művészeti szempontból THEODOR GOTTLIEB 
ismertette. A másik hárommal HOFFMANN EDITH foglalkozott több
ször tanulmányaiban, legutóbb pedig BERKOVITS ILONA is. Ezek
nek a tanulmányoknak során a legmostohább sors a zágrábi 
Missalenak jutott, hiszen HOFFMANN EDITH csak pár óráig foglal
kozhatott a 354. és 355. számú kéziratokkal a zágrábi székesegy
ház kincstárában. Annál nagyobb az érdeme, hogy mégis felismerte 
a MR 170. és No. 354. kéziratok címerében TOPUSKOI GYÖRGY 
zágrábi kanonok címerét. 

THEODOR GOTTLIEB leírása alapján az a véleményünk, hogy 
a Iondoni Livre d'Heures-t ugyanabban a műhelyben illuminál-
ták, melyben a másik három KÁLMÁNCSEHi-kéziratot is díszítették. 

A budapesti (azelőtt lambachi) Breviáriumot FRANCISCUS de 
CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO illusztrálta; ezt maga 
jegyezte be a kódexbe. HOFFMANN EDITH azt a feltevést kockáz
tatta meg, hogy ez a FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de 
MEDIOLANO ahhoz a zengg-i de CASTELLIONO et de MEDIOLANO-
családhoz tartozik, mely MÁTYÁS királytól 1489. júl. 22-én nemes
séget kapott. HOFFMANN EDITH azt is bebizonyította, hogy ez a 
FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO MÁTYÁS 
király könyvdíszítő műhelyében dolgozott. 1481-ben állították ki 
az enyingi és bakoknoki TÖRÖK-CSáladnak címereslevelét MÁTYÁS 
műhelyében. A címereslevél illuminálásának elemei teljesen meg
egyeznek a budapesti (azelőtt lambachi) Breviárium díszítő ele
meivel. Ilyen pl. az a finom virágdísz, mely legapróbb részletei
ben is összevág a címereslevélben és a kéziratban. Ebből világos, 
hogy ugyanaz — FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de MEDIO
LANO — az illuminatora a címereslevélnek, mint a budapesti 
Breviáriumnak és hogy ez a könyvfestő MÁTYÁS király műhelyé
ben dolgozott. 

A bécsi M is sale-Breviárium 1481-ben készült KÁLMÁNCSEHI 
DOMONKOS számára, ezt a könyvíró maga jegyezte be: 

Hune librum brewiarii et missalis fecit seribi venerabilis dominus pre-
positus ecclesie albensis Régnante Serenissimo Principe domino Mathia dei 
gratia Rege Hungarie Bohemie etc. Anno Domini millesimo quadringentesimo 
octuagesimo primo Nativitatis eiusdem dominici prepositi Anno Quadrage 
simo nono. 
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Míg a budapesti Breviárium illusztrálása és illuminálása min
den változatossága mellett is egységesnek tűnik fel, a bécsi Missale-
Breviariumban ez az egység hiányzott. Több kéz díszítette, mint 
a 355. sz. zágrábi Missalet is; de mindnyájan FRANCISCUS de 
CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO hatása alatt álltak. A kép
írók egyébként különböző mintákat használtak. A budapesti Bre
viáriumnak sok motívuma nagyon összevág egymással, úgyhogy 
vezetőszerepet nyer a díszítésben. Ezt könnyű felismerni. FRAN
CISCUS de CASTELLO ITHALLICO tehát 1481. táján már annyira 
érvényesítette befolyását MÁTYÁS király könyvíró műhelyében, 
hogy az ő jellege irányítóvá vált. BERKOVITS ILONA meg
állapításai szerint (La miniatura nella corte di Mattia Corvino, 
Budapest, 1941) FRANCISCUS de CASTELLO a hetvenes években 
tűnik fel MÁTYÁS műhelyében és ott dolgozik 1480 után is. 
Milano és Ferrara stílusát közvetíti MÁTYÁS budai műhe
lyébe. 1482-ben költözött Budára Ferrarából GIOVANNI CATTANEO 
de MEDIOLANO, ki szintén ferrarai stíluselemekkel gazdagíthatta 
MÁTYÁS könyvíró műhelyét. így alakult ki ennek a műhelynek 
jellegzetes keverékstílusa, mely a hazai hagyományt folytatja 
tovább, de egyúttal milanói, ferrarai és firenzei új eleme
ket is magába olvaszt. A hazai festésmód az osztrák gótika 
stílusát követi; ezt látjuk például VITÉZ JÁNOS kézirataiban, 
melyek Magyarországon nyerték díszítésüket. Ezek az elemek 
továbbéltek MÁTYÁS műhelyének virágkora idején is — Budán 
kívül; mert az olasz rinascimento Budán fejtette ki hatását, vidé
ken nem vált irányítóvá. 

BERKOVITS ILONA fent idézett tanulmányában (29—33. 1.) 
egyes stíluselemeket, melyek FRANCISCUS de CASTELLO ITHAL
LICO de MEDIOLANO budapesti Breviáriumára, jellemzőek, föl
ismer egy másik kéziratban is, mely 1468-ban készült Paviában 
vagy Milanóban GALEAZZO MARIA SFORZA számára. FRANCISCUS; 
de CASTELLO művészetében még ferrarai hatásokat is találunk,, 
ezek elsősorban a Biblia d'Este-bô\ erednek. A budapesti Breviá
rium női és if júarcképein TADDEO CRÏVELLI hatását lehet érezni. 
BERKOVITS ILONA véleménye szerint FRANCISCUS de CASTELLO 

alighanem Milánóból került Ferrarába, innét pedig Budára; 
Mátyás király könyvkiadóműhelyébe így hozta át a lombardiai 
és ferrarai könyvdíszítés elemeit. A lombardiai könyvfestésből 
átveszi a könnyed indák, nagy virágok közé festett kis arany-

L* 
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napokat; Ferrarából pedig a finom fekete cikornyákat, a kis színes 
gömböket, a medaillonokba festett figurális jeleneteket; továbbá à 
szöveg két kolumnáját jellegzetesen kettéosztó, vékonyodó pálca
díszt. 

A zágrábi székesegyház kincstárának 355. számú Missale-)* 
eredetileg KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS (1433—1503) számára ké
szült; ezt biztosan megállapíthatjuk azokról a fóliókról, melyek 
KÁLMÁNCSEHinek más kéziratokból jólismert címerével vannak 
ékesítve. A KÁLMÁNCSEHi-címer két mezőre oszlik. A felső mező
ben aranyalapon féloroszlánt látunk; az alsó mezőben pedig kék 
alapon hatágú csillagot. Ez a címer van a 355. sz. zágrábi Missale 
7., 16., 112' folióin. A 130., 134', 157', 181', 190', 194' és 206. 
foliókon viszont OSZVALD zágrábi püspök címere hatágú arany
csillag kék alapon. A csillag fölött és alatta jobbról balfelé rézsú
tosan fekete szalag húzódik. Ugyanezt a címert látni egy ezüst 
lavabo-kannán a zágrábi székesegyház kincstárában. A székes
egyház 1582. évi leltára így említi ezt a kannát: „Pelvis et infu-
sorium argenteum cum insignibus Oswald i . . . " OSZVALD püspök 
1499. ápr. 15-én kelt végrendeletében (Tkalcic: Povjestni spome-
nici grada Zagreba II . 517) a zágrábi székesegyházra hagyomá
nyozott ilyen kézmosókannát: „amphoram cum pelvi argen tea, 
quam semper habui in usu". 

Ez a Missale jellegzetesen magyar eredetű misekönyv a XV. 
század második feléből; liturgikus szempontból való közelebbi 
helymeghatározó jegyek azonban nincsenek benne. 

A kézirat összesen 258 folióból áll. A fólió mérete 166 X 232 
mm., finom, vékony, fehér a pergamenje, a liturgikus szöveget 
két oszlopban írták. Barna bőrkötését vörös bársonyba borították. 
A bársonyborítékot öt-öt aranyozott szeg kapcsolja a kötéshez. 
Az ezüstkapcsok eltűntek. 

1—6' fólión a Naptár van. 
A 7. fólión kezdődik az egyházi év Temporale része Advent I. vasár

napjával. A Temporale a 156'—7. fol-ón fejeződik be a Pünkösd utáni 
XXIV. vasárnappal. A Temporale közepén, Nagyszombat után van a Mise
rend, az előkészítő és a hálaadó imádságokkal beillesztve a 10j'—115 fol-kon. 

157' fólión kezdődnek a szentek miséi (Sanctorale) Szt. András apostol 
vigiliájával. Ennek a résznek vége a 205'. fol-ón van (Szent Katalin miséje 
XI. 2j-én). 

206. fólión: Incipit commune sanctorum (a szentek közös miseszövegei). 
219' fólión: Orationes diuersae. 
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236. fólión Incipiunt misse defunctorum. A 242. folióra később írták a 
Dies irae sequentiát. 

A 243. fólión: Incipiunt sequencie. Et primo: De Adventu.. . 2J4. 
fólión végződik az eredeti szöveg ezzel a de Beáta sequentiaval: Imperatrix 
gloriosa, potens et imperiosa... ad celi palacia. 

A 255'—258' foliók üresek maradtak. A 2. fólión a Naptárban ott van 
Szt. József III. 19-i ünnepe: Joseph confessons, de a Sanctoraleban az ün
nepnek még nincs miséje. A IJ9. fólión Concepcio beaté marie wirginis, a 
198. fólión Szt. Vencel ünnepe. A magyar szentek ünnepei közül kiemeljük a 
következőket: Szt. Adalbert (IV. 23) a 169' fólión, Szt. György (IV. 24) a 
170' fólión; Inuencio dextre sancti Stephaní a 174' fólión; Szt. László 
(VI. 27) a 178. fólión; Szt. András és Benedek (VII. 16) a 184. fólión; 
Szt. Elek (VII. 17) a 184. fólión; Deposicio sancti Ladislai (VII. 30) a i86* 
fólión; Szt. István (VIII. 20) a 191' fólión; Translacio S. Emerici ducis 
(IX. 2) a 194' fólión; Szt. Gellért (IX. 24) a 197. fólión; Szt. Imre (XI. $) 
a 203' fólión; Translacio S. Adalberti martyris (XI. 5) a 203' fólión. 

Ezt a Missalét MÁTYÁS király uralkodása és IV. SIXTUS pápa
sága alatt írták. A nagyszombati Exsultet-ben ugyanis a 100. fólión 
ezt a befejezést olvassuk: „ . . . una cum nobilissimo papa nostro 
S(ixto) quiete temporum concessa... Respice etiam ad deuotissi-
mum regem nostrum M(atthiam) cuius tu d e u s . . . " Ezeket a neve
ket látjuk a Misekánon elején is a 113' fólión: „ . . . una cum fa-
mulo tuo papa nostro S(ixto) et antistite nostro N et rege nostro 
M(a t th ia ) . . . " MÁTYÁS (1458—1490) uralma és SIXTUS pápa
sága (1471—1484) idején írták tehát a kéziratot. KÁLMÁNCSEHI 
DOMONKOS, aki a 7, 16, 112' foliókon levő címer tanúsága szerint 
a kódex első birtokosa volt, 1474-ben lett fehérvári prépost. Ez 
az év tehát a valószínű terminus a quo-jz, 1484. a biztos terminus 
ad quem-je a Missale írásának. Díszítését és képírását ugyanaz 
a könyvíróműhely végezte, mely KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS bécsi 
Missale-Breviariumít is illusztrálta és illuminálta. A bécsi Missale-
Breviariumox. 1481-ben írták, folytatólagosan 1481—2-ben nyerte 
illusztrálását és illuminálását. Ugyanez időben, ugyanabban a 
műhelyben, melyben FRANCISCUS de CASTELLO ITHALLICO de 
MEDIOLANO valamivel korábban KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS buda
pesti Breviariumix díszítette, kapta meg díszítését és képírását a 
zágrábi Missale is MÁTYÁS király budai könyvíróműhelyében. 

A zágrábi Missale második részében sokszor látjuk OSZVALD 
zágrábi püspök címerét, melyen az első festő kezére ismerünk. 
Ebből arra következtetünk, hogy ez a Missale, mely eredetileg 
KÁLMÁNCSEHI DoMONKOSnak volt szánva, még a könyvdíszítés 
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tartama alatt gazdát cserélt és OSZVALD püspök tulajdonává lett. 
Mivel KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS tovább élt, mint OSZVALD püs« 
pök, ez a tulajdoncsere nem történhetett végrendeleti hagyaték 
módján. Marad két lehetőség: KÁLMÁNCSEHI vagy ajándékozta, 
vagy eladta ezt a kéziratot OSZVALD püspöknek, azután, hogy a 
szöveg már megvolt, de a díszítés és képírás még folyamatban 
volt. Sokkal valószínűbb az a föltevés, hogy OSZVALD püspök 
ajándékba kapta a kéziratot barátjától, DOMONKOS préposttól. 
Ez a Misekönyv ugyanis nem zágrábi jellegű. Nem azoknak a 
mintáknak a másolata, melyek akkor a zágrábi rítust alkották. 
(Dr. D. KNIEWALD: Liturgijski kodeksi zagrebacke stolne crkve 
ii—/j. stoljeca. Zagreb, 1940. 40.) Ez a kézirat szépmívű úti
misekönyv; ezt igazolja könnyen kezelhető kis formátuma 
(166 X 232 mm) és a bársonyboríték, mely a kis könyvet jól 
megóvta minden sérüléstől. Kár, hogy a bársonyboríték egyrészét 
mostanság egy barbár kéz letépte. Aligha tévedünk azzal a föl
tevésünkkel, hogy KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS ezt a szép úti mise
könyvet ajándékul adta barátjának, OSZVALD püspöknek, még 
azelőtt, 'hogy díszítése és képírása véget ért volna. OSZVALD püs
pök végrendeletéből (Tkalcic: Povjestni spomenici grada Zagreba. 
II . 516/21) látjuk, mily jóbaráti viszony volt OSZVALD püspök és 
KÁLMÁNCSEHI közt. Ráhagyja ugyanis KÁLMÁNCSEHire: „cuppam 
deauratam novam unum et salserium auratum dupplum unum" — 
értéktárgyait. Ezenfelül pedig unokaöccse, BÁNFFY MIKLÓS, SOM 
JÓZSEF és BAKÓCZ TAMÁS bíboros mellett megteszi KÁLMÁNCSEHU 
is végrendelete védőjének és tutorának. Annyi mindenképen bizo
nyos, hogy ezt a Missalex. MÁTYÁS király műhelyében díszítették és 
illuminálták, és hogy a munka még folyamatban volt, mikor a 
kézirat gazdát cserélt. Ezért van rajta KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
címere, meg OSZVALD zágrábi püspöké is. 

A zágrábi Missale illuminálása és illusztrálása KÁLMÁNCSEHI 
DOMONKOS budapesti Breviáriumának díszítését idézi emlékezetbe 
és megegyezik a bécsi Liechtenstein hercegi könyvtárban őrzött 
Breviarium-Missale díszítésével. 

7 fol. — Advent első vasárnapja. Kék és piros alapon zöld 
kúszónövények, sokszínű virágokkal. Fent borostyánkoszorús fej; 
körülötte borostyánkoszorú. Jobbról két váza virággal, puttókkal. 
A vázák közt egy próféta mellképe. Lent két nagyobb puttó fák
lyát tart; a növényeken madarak, a középen borostyánkoszorúval 
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keretezve KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere. Az A kezdőbetű 
arany, sárga, piros, kék, zöld és barna színnel van kifestve. Benne 
Dávid király imádkozik. Oszlopokból és árkádokból áll az A 
kezdőbetű. Majdnem ugyanolyan A-t lehet látni MÁTYÁS király 
vatikáni Misekönyvében (Urb. Lat. n o . fol. i.). Ezt a Mise
könyvet 1488—9-ben írták. Hasonló, de nem egyező iniciálét 
látunk KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS budapesti Breviáriumában is 
advent I. vasárnapján. Fáklyás puttók vannak MÁTYÁS király 
címerének oldalán Trapezuntiusníl. Ott ugyancsak megtaláljuk a 
próféta mellképét, mint ebben a Missaléban is. A lapszegélydísz 
nagyjában (nem részleteiben) hasonlít a budapesti Breviárium 
Sarlós Boldogasszony ünnepének és december havának szegély
díszítéséhez. Ebben a Breviáriumban KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
címerét rendszerint borostyánkoszorú veszi körül. Ugyancsak 
borostyánkoszorú szegélyez más medaillonokat is ebben a Breviá
riumban éppúgy, mint a 355. sz. Missalebzn. 

14. és 15. fol. Karácsony első és második miséje. E lapokat 
arany, kék, piros, zöld növényi ornamentika díszíti; továbbá a D 
és L iniciálé. Ecsettel és tollal rakták rá a díszítést. 

16. fol. Karácsony harmadik miséje. A széles alsó szegélyből 
fehér alapon, arany kerettel erős kék, zöld, piros és arany voluták 
domborodnak ki. Középen KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere, 
fölötte mitra; a címert babérkoszorú övezi. A jobboldali és a 
felső szegélyt fehér alapon futó piros, kék, arany növényi volu
ták alkotják, sok zöld levél, piros virág és finom hosszú szálon 
aranygyümölcs ékesíti őket. A baloldali szegély a P betű szárának 
meghosszabbításából keletkezik. Ez a meghosszabbítás hasonlít 
ahhoz a vékonyodó pálcához, mely a szöveg két oszlopát osztja 
ketté. Ez a pálca oly jellemző kéziratunkra, hogy alig találunk 
díszített lapot, melyen elő ne fordulna. Néha a külső szegélyre 
kerül ez a pálca. A P kezdőbetűben a Szűzanya térdel a kis Jézus 
előtt, ki zöld pázsiton fekszik. Mögötte istálló, ökörrel és szamár
ral. A budapesti Breviáriumban több fólión látni hasonlóan jel
legzetes növényi volutákat, mégha másként vannak is stilizálva. 

81. fol. Vízkereszt ünnepe. A liturgikus szöveg körül kék, 
arany, zöld és piros virágok alkotják a szegélydíszt, ezeket finom 
tollrajz és apró aranycsillagok veszik körül. Lent a középen címer 
helyett — egy puttó. Az E iniciálénak arany a kerete és kék a 
háttere; benne kék palásttal a vállán az Istenanya ül, ölében a 
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kisdeddel. A háromkirályok ajándékukat hozzák Jézusnak. Az 
egyik fej, jobboldalt lent, hasonlít a MR 170. j . zágrábi Missale 
legöregebb királyának fejéhez; egyébként azonban a kép szép 
szerkezete és mintája egészen más. Hasonló szegélydíszt találunk 
KÁLMÁNCSEHI budapesti Breviáriumában és bécsi Breviárium-
Missale]ában. 

109. fol. S iniciáléját arany alapon piros, zöld, kék növényi 
voluták alkotják; közepén piros virág. Ezek a voluták baloldalt 
szegélydíszként nyúlnak tovább, öt nagy virág apró, aranycsilla
gos, tollrajzos keretben, ékesíti a szegélyt. Az aranycsillagokat és 
a tollrajzot a 21' . és a 135. fol. díszítéséhez hasonlíthatjuk. 

112'. fol. A misökánon előtt a keresztrefeszítés képe. A ke
resztrefeszítést széles szegély keretezi, aranykék alapon fehér 
pontok, kék és aranyszínű növényi voluták. Fent jobbról és bal
ról babérkoszorús keretű medaillonokban egy-egy evangélista, 
lent a középen KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere, fölötte mitra. 

A keresztrefeszítés úgy van ábrázolva, hogy a Felfeszítettnek 
és a ikét latornak lába épp a kereszt alatt állók feje fölött áll. 
A Megváltó három szöggel van a keresztre szegezve. Lábai egye
nesre vannak kinyújtva. Feje kissé lehajlik. Felsőteste meglehető
sen karcsú, rajza jó. A halott test nyugodtan függ a széttárt és 
kissé lefelé hajló karokon. A mell, kezek és lábak sebe vérzik, de 
a test egyébként nincs szétmarcangolva, sebekkel borítva. Lehe
tetlen észre nem venni azt a különbséget, mely a Megváltó testé
nek nyugodtsága és a két lator testének vonaglása közt észlelhető. 
A latrokat a 7"-alakú keresztre kötelekkel kötözték. A Megváltó 
keresztje hasonló alakú, de nagyobb. A kereszt alatt a Megváltó 
anyja áll Szt. Jánossal és a szentasszonyokkal. Magdolna úgy 
tartja a keresztet, mintha ölelné; ez azonban tisztára póz, nincs 
benne semmi érzelemkifejezés. A katonák és zsidók feltűnően 
aránytalanok. A háttérben Jeruzsálem, olyan, mint egy középkori 
városkép; fölötte kék ég arany felhőkkel. 

Ha ezt a keresztrefeszítést összehasonlítjuk KÁLMÁNCSEHinek 
bécsi Breviarium-Missalejíbm levő azonos tárgyú képével, meg
lepő hasonlóság mellett a részletekben jelentős eltéréseket veszünk 
észre. A bécsi Missale keresztrefeszítés képének könyvdíszítő ke
retét vékony voluták alkotják; a volutákban nagy piros és kék 
virágok. Az alap tele van hintve aranypontokkal. Puttók játsza-
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nak a volutákon. Három medaillonban a Passióból vett jelenetek, 
a negyedikben KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS címere. 

A bécsi Missale keresztrefeszítése jobb munka, mint a zágrábi. 
Más volt a mintájuk is. A bécsi keresztrefeszítés mintájául oly 
rajz szolgált, mely nagyon hasonlít E. S. mester keresztrefeszítésé
hez (MAX GEISBERG: Die Kupferstiche des Meisters E. S., Berlin, 
1924. T. 24. Bl. 85.). A kép általános szerkezete mellett sok rész
let is megfelel a mintának, de a festésmód sokkal finomabb, mint 
E. S. mester képén. A Felfeszített sokkal nyugodtabb, lábai nem 
összecsuklottak, bár az a mód, ahogy egy szeg köti őket a kereszt
hez, a mintáról van másolva. Ezért is tűnik fel a kódexben a 
lábak nyugodt, egyenes helyzete természetellenesnek. Alig csalat
kozunk, mikor azt a nézetet fejezzük ki, hogy bizonyára olasz kéz 
simította el a gótikus minta durva vonásait. 

Hasonló tünetek mutatkoznak a zágrábi Missale keresztre
feszítés képén, bár sokkal kisebb mértékben. A zágrábi képen is 
nyugodt és egyenes a Felfeszített testtartása. Pedig lábait itt is 
egy szeg tartja a kereszten; ez pedig ellentétben áll azzal, hogy 
a lábak az övtől a sarkig ki vannak nyújtva. A szentasszonyok és 
Szt. János vonásai nagyon puhák; a kereszt alatt álló többi sze
mély vonásai viszont durvák és groteszkül hatnak, főleg szemük 
és arckifejezésük. 

113. fol. A misekánon kezdete. Sokszínű virágdísz alkotja a 
kéziratlap művészi keretét. Lent a negyedik evangélista alakja. 
A „Te igitur", a misekánon kezdőszavai fölött nyitott sírjában a 
megsebzett Üdvözítő áll, kezei átszegezve és keresztbetéve, tövis
sel koronázott feje lehajlik. Mellette jobbról és balról a kínszen
vedés eszközei, az ú. n. „arma Christi". Hasonló alakot látni 
ugyanazon a helyen MÁTYÁS király vatikáni Missalejibzn. A kép 
alapszíne vörös, arany az ornamentikája. A szöveget körülvevő 
szegélydísz ezen a fólión fehér alapból bontakozik ki. A szöveg 
két oszlopát a már említett vékony pálca választja szét a zágrábi 
és a bécsi Missaleban; a zágrábi Missaléban azonban még egy 
ilyen pálca áll a bal szegélydísz helyén. 

116. fol. Húsvétvasárnap. A liturgikus szöveg ugyanúgy van 
szegély dísszel keretezve, mint a 113. fol.-ón; csakhogy itt nagy 
színhatású gombákat is látni. Az aranyalapon zöldre festett R 
iniciáléban a föltámadt Krisztus áll. Balról lent a két sírőrző 
katona megrettent arca. Hasonló lapkeretdíszt találunk a bécsi 
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KÁLMÁNCSEHi-kódexben Áldozócsütörtök napján, a budapesti 
Breviáriumban Pünkösd vasárnapján. 

127. fol. Áldozócsütörtök. A lapszegélyt vékony zöld volu-
ták alkotják sokszínű virágokkal és gyümölcsökk û fehér alapon. 
Az U iniciáléban Urunk mennybemenetele. Az Ür testének már 
csak alsó részét látni. Alatta a Szűzanya áll az apostolokkal, de 
már csak a fejek láthatók. Majdnem egyező a bécsi KÁLMÁNCSEHI-
kódexnek a képe Áldozócsütörtökön, de a szegélydísz más. 
A budapesti Breviáriumban, más a keretdísz és más a kép. A jobb 
és az alsó szegély sokszínű nagy virágokkal van díszítve, melyek 
mását a bécsi Missale keresztrefeszítésének keretében, továbbá a 
zágrábi Missale 113. foliójának felső szegélyében találjuk. 

130. fol. Pünkösdvasárnap. A keret három oldalán barna ala
pon növényvoluták és sokszínű virágok. Lent OSZVALD zágrábi 
püspök címere, fölötte a püspöksüveg. A címert babérkoszorú 
övezi. Az aranyalapra festett S kezdőbetűben a Szentlélek galamb 
alakjában van ábrázolva; a Szűzanya és az apostolok feje fölött 
vörös lángnyelvek alakjában lebeg a Szentlélek. OSZVALD püspök 
címerétől jobbra nagy kék virág, mint a 113., 127., 157' foliokon 
és a bécsi Missale keresztrefeszítése képének lapszegélydíszében. 

1341. fol. Szentháromság vasárnapja. A liturgikus szöveget 
keretező arannyal körülvett szegély díszt sokszínű virágok és apró 
aranycsillagok alkotják. Lent OSZVALD zágrábi püspök címere. 
A B kezdőbetű arany és vörös alapon zöldre van festve. A Szent
háromságot ábrázolja aranyalmával kezében. Különös a Szent
háromság jelképes kifejezése. Az egyetlen test ábrázolja az isteni 
természet egységét, a személyek háromságát pedig az, hogy az 
egy fejnek három arca van. A bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexnek ezen 
a helyén a kegyelmi trónus van ábrázolva, mint a budapesti Bre
viáriumban is. De a keretdíszítés mindkettőben eltér a zágrábitól. 

135. fol. Űrnapja. A keretben virágok, aranycsillagok, toll-
rajzos ornamentika, mint a 21. és 109'. fólión. A vörös alapú C 
kezdőbetűben két angyal tartja a szentségmutatót, melyben benne 
van a szentostya. A szentségmutatónak pseudogotikus a formája; 
hasonlít ahhoz a monstranciához, melyet KORVIN JÁNOS ajándé
kozott atyja halála után a lepoglavai pálos kolostornak. Ez a 
KoRViN-szentségmutató most a zágrábi székesegyház kincstárában 
van. Hasonlít hozzá a bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódex szentségmutatója 
az Űrnap S kezdőbetűjében; azt is két angyal tartja. 
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157'. fol. A liturgikus szöveget sokszínű virágdísz keretezi. 
Baloldalt és lent a virágok két sorba vannak osztva, aranyszegély
ben, aranycsillagokkal. Lent középen OSZVALD püspök címere, 
fölötte püspöksüveg. A D kezdőbetűben: az Ür meghívja az apos
tolságra Pétert és Andrást. A lap keretdísze hasonlít a 190'. follóé
hoz, de a kettős virágsorban a 127. és a 113. folióról is kerültek 
ide virágok, valamint a bécsi keresztrefeszítés szegélyéről is. 

165'. fol. Gyertyaszentelő. A lapkeret a liturgikus szöveget 
sokszínű, arannyal szegélyezett volutákkal veszi körül. Lent a 
címer helyén egy nagy kék-piros virág babérkoszorúval. A zöld
színű S iniciálét arany keret veszi körül; benne a Szűzanya 
nyújtja át a kis Jézust az agg Simeonnak. A keret jobbszélét jel
legzetes vékony pálcaoszlop zárja le. Sokkal gazdagabb ennél a 
budapesti Breviárium lapdísze ezen az ünnepen. A zágrábi Missale 
lapszegélye hasonlít a 130. folióéhoz, de a voluták itt nem tekercs-
alakúak, mint a 130. fólión és alapjuk nem barna, hanem világos. 

I 8 I \ fol. Sarlós Boldogasszony. A lapkeretet a liturgikus szö
veg körül nagy virágok, aranycsillagok alkotják fehér alapon, 
finom tollrajzzal, mint a 21., 109', 135. foliókon. Lent piros virá
gok koszorújában OSZVALD püspök címere, fölötte ékköves mitra 
(Mitra pretiosa). Kék alapon, aranykeretben a zöldszínű D kezdő
betű a Szűzanyának Erzsébettel való találkozását ábrázolja. 
Nagyon szép a Szűzanya képe. A lapkeret a 134' folióéhoz ha
sonlít. Díszesebb a budapesti Breviárium lapkerete ezen az ünne
pen, a kezdőbetű képe azonban kisebb és teljes alakját mutatja a 
Szűzanyának és Erzsébetnek, nemcsak felsőtestét, mint a zágrábi 
Missale képe. 

187'. fol. Urunk színeváltozása. A lapkeretet itt is nagy virá
gok, aranycsillagok és szép tollrajzdíszítés alkotja, mint a 21., 
190'. foliókon. Lent négyszögű babérkoszorúban OSZVALD püspök 
címere, fölötte püspöksüveg. Arany a kerete a vörös alapú V 
kezdőbetűnek; benne a Megváltó fehér palástban, arany almát tart 
egyik kezében, a másikkal áldást oszt. Hasonló képet látunk a 
bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexben ezen az ünnepen, de a V kezdőbetű 
ott ünnepélyesebben hat. A zágrábi Missale lapkerete jobbról a 
jellegzetes vékony oszloppal zárul; a másik három oldalon a sze
gélyt nagy piros, kék tányérvirágok töltik ki, mint a 127., 113., 
157. foliókon és a bécsi keresztrefeszítés képének keretében. 
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190'. fol. Nagyboldogasszony napja. Két sor kék és piroslila 
virág fehér alapon, ez a liturgikus szöveg szegélydísze. Lent kö
zépen OSZVALD püspök címere, fölötte a püspöksüveg. Aranyala
pon piros, kék, zöld és sárga színnel festették a G kezdőbetűt. 
A G-ben aggkorúnak ábrázolva az Istenanya, körülötte apostolok 
és angyalok. A budapesti Breviárium hasonló keretdísze nem virá
gokat, hanem sokszínű négyszögeket és nagy gyöngyszemeket rak 
két sorba. Megfelel ennek a bécsi KÁLMÁNCSEH-kódex lapkerete 
a Dominus defensor-zsoltárnál. 

194'. fol. Kisasszony napja. Arany a liturgikus szöveg kere
tének szegélye. Benne fehér alapon piros, kék, zöld virágok, gyü
mölcsök, gazdagon aranyozva, finom tolírajzzal és aranycsilla
gokkal szegélyezve. Lent OSZVALD püspök címere, fölötte püspök
süveg. Zöld levelekből alkotta a festő az F iniciálét. A kezdőbetű
ben Annát látjuk a piros-aranytakaróval födött ágyban, a kis 
Máriát tartja kezében; Mária egészen be van pólyázva. A háttér
ben kék ég aranyfelhőkkel. A bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódex ezen ün
nepén az S kezdőbetűben ugyanaz a kép, de mások a színei. 

196. fol. Kereszt felmagasztalása. Vörös alapon, aranysze
gélyben kék levelek alkotják a D iniciálét. A vörös alapban arany 
díszítés. A kezdőbetű felső vége zöld és rózsaszínű ágban folyta
tódik, melyen aranygyümölcsök vannak. A fólió a középvonalon, 
alsó és felső szélén ugyanily ágakkal ékeskedik. 

198. fol. Szt. Mihály. A szöveg két oszlopát nem a megszo
kott pálcadísz, hanem egy ág választja szét, mint a 196. fólión. 
A B iniciálé kékszínű, arany a széle, arannyal ékes piros alapra 
van festve. 

202. fol. Mindenszentek ünnepe. Aranyszalagok veszik körül 
a liturgikus szöveget szegélyként. Fehér alapon ötszirmú kisebb 
és nagyobb piros és fehér virágok látszanak, finom tollrajzos ke
retben, aranycsillagok közt, mint a 21, 109', 135, 181' és 187. 
foliókon. Az O iniciálé arany keretben van; benne szentek cso
portja. A liturgikus szöveget jobbról az ismeretes vékony oszlop 
szegélyezi, mely közepén két részre oszlik. Balról lent a finom 
tolírajz együtt az aranycsillagokkal (napokkal) többször előfordul 
a budapesti Breviáriumban is (Pünkösd, a Psalterium szombatja, 
Kisasszonynap) éppúgy, mint a bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexben is 
(Misekánon, Advent I. vasárnapja, Áldozócsütörtök, Szenthárom
ság, Űrnapja stb.); ugyanúgy az ötszirmú piros és kék virágok is. 



KÁLMÁNCSEHI D. ZÁGRÁBI MISEKÖNYVE 13 

206. fol. A Commune Sanctorum kezdete. Sokszínű virágdísz 
alkotja a liturgikus szöveg keretét, fehér alapon, nemes tollrajz, 
apró napkorongok, mint a 21, 109', 135, 181', 202'. foliókon. 
Lent a középen OSZVALD püspök címere, fölötte püspöksüveg. Az 
egész keretdíszt aranyszalag szegélyezi. Kékkel, pirossal, zölddel 
és sárgával festették az E iniciálét. Kék alapon, arany felhőzet 
közt látszik Szt. Péter apostol mellképe; kulcs és evangeliumos 
könyv a kezében. Baloldalt az ismeretes vékony oszlop, mely a 
középen két részre van osztva. H a összevetjük könyvdíszük szem
pontjából azokat a foliókat, melyek KÁLMÁNCSEHI DOMONKOS 
címerét viselik, az OSZVALD püspök címerét hordozókkal, nem 
találunk szerkezeti szempontból nagyobb eltéréseket, csak a 7, 16 
és 130. foliókon. Általában azonban azok a foliók, melyeken 
OSZVALD püspök címere van, rokonok könyvdíszítési szempontból 
a 14, 15 és 2 i ' foliókkal; a szegélydíszítést az egész lap körül 
alkalmazzák, virágokkal, gyümölcsökkel szórják tele és arannyal 
keretezik. A zágrábi misekönyv egész könyvdíszítése egy műhely
ben készült, MÁTYÁS király budai műhelyében. A finom tollrajz 
az arany napkorongokkal egyformán előfordul a KÁLMÁNCSEHI 
címerével és az OSZVALD püspök címerével ékesített lapokon. Ez 
a könyvdísz azonban épp a budapesti KÁLMÁNCSEHi-kódexre jel
lemző, melyet Franciscus de CASTELLO ITHALLICO de MEDIOLANO 
illuminait és illusztrált. A zágrábi Missaléba és a bécsi KÁLMÁN-
csEHi-kódexbe azért került át ez a könyvdísz, mert abban a 
műhelyben, ahol készültek, FRANCISCUS de CASTELLO nemcsak 
dolgozott, hanem valószínűleg vezetőszerepet is töltött be. 

A képpel ékes kezdőbetűkben levő fejek rendszerint nagyob
bak, mint kellene lenniök, az arcvonások durvák, az arcszín kék, 
piros-sárgába játszó. A háttér rendesen kék ég hosszúkás arany
színű felhőzettel. Ezek a vonások leginkább a 118' fol. keresztre
feszítésén tűnnek fel. De igazságtalanok volnánk a zágrábi kódex 
képíróival szemben, ha tagadnók, hogy a kéziratban nem. találunk 
tőlük jobban, szebben megfestett fejeket is. Magán a keresztre
feszítésen is akadnak ilyenek (Jézus, a szentasszonyok, Szt. János, 
részben a latrok is); aztán a 113'. fólión (a Megváltó), a 181'. 
fólión (a Szűzanya). Ennek a különbségnek nem lehet más az oka, 
minthogy a festők más-más minták után, más-más hatások alatt 
festettek, valamint az a körülmény, hogy ezt a Missalét többen 
festették, kiknek festői tehetsége nem volt egyforma. 
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Az 1938. év február és március havában tanulmányoztam a 
bécsi Breviárium-M issálét Bécsben és sok színes felvételt készítet
tem róla. Ezek a színes felvételek adták meg azt a lehetőséget, hogy 
otthon a bécsi kódexszel a zágrábi Missalét összehasonlíthattam és 
pontos megfigyelés alá vehettem mind a kettőt. 1939. júniusában és 
1940. decemberében alkalmam volt a budapesti Nemzeti Múzeum 
KÁLMÁNCSEHi-kódexének tanulmányozására. FITZ JÓZSEF, az Orsz. 
Széchényi Könyvtár főigazgatója 1940. decemberében kitűnő színes 
felvételeket készíttetett számomra a budapesti Breviáriumról. Ezek 
alapján a budapesti kéziratot is otthon tanulmányozhattam és a 
zágrábi és bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódexekkel összehasonlíthattam. 

A budapesti Breviárium könyvdíszítéseiben HOFFMANN EDITH 
három csoportot különböztet meg: az egyszerű-, közepes- és 
gazdagdíszű csoportot. Az egyszerű csoport díszítése tisztán 
kalligrafikus tollrajzból áll, finom piros, kék vonalcikornyából, 
mint amilyennel többször találkozunk KÁLMÁNCSEHI címere körül. 
A közepes csoport jellemzője a könnyed virágdísz, a liturgikus 
szöveg keretezése nélkül, fehér alapon; vagy pedig keretezéssel, 
de akkor sötét alapon. A gazdagdíszű foliókon képeket találunk, 
melyek Jézus, vagy a szentek életéből vett jeleneteket ábrázolnak; 
de másfajta képeket is, vadász jeleneteket pl.; ezeken a lapokon 
nagy gyertyatartók vannak, melyeken gyümölcsharangok függnek. 
A 'kandeláberek különböző fokain muzsikáló, veszekedő puttók 
láthatók. Egyik-másik lapkeret gyöngyszemekből és drágakövek
ből áll, mások viszont stilizált vagy mértani díszekből. Az egész 
kéziraton kiütközik a művésznek az az elszántsága, hogy nem 
akar egyformát, sablont ismételni, hanem mindig valami újat adni. 

A zágrábi Missaléban a 14, 15, 109'., 196'., 198. foliók lap
dísze az egyszerű, a 7, 112', 113. foliók díszítése a gazdagabb 
csoporthoz, a többi folióé a közepes csoporthoz tartozik. Ugyan
így osztályozhatjuk a bécsi KÁLMÁNCSEHi-kódex lapdíszítését is. 

A zágrábi Missaléban hiába keressük a budapesti Breviárium 
gazdag díszítésformáit. A 112' fólió — keresztrefeszítés — mellett 
a 113. fólión Misekánon kezdetét — és a 7. fólión Advent első 
vasárnapjának díszítését sorozhatjuk csak a gazdagabbdíszű cso
portba. 

A bécsi és zágrábi KÁLMÁNCSEHi-kódexek könyvdíszítése 
megegyezik a müncheni Staatsbibliothek Cod. Lat. 627. j . ARIS-
TEAS: De interpretatione 1. foliójának díszítésével. Ugyanilyen 
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rokonságot mutatott ki már HOFFMANN EDITH a bécsi és zágrábi 
KÁLMÁNCSEHi-kódexek és MÁTYÁS király vatikáni Missaléja. 
(Urb. lat. n o ) közt. (HOFFMANN EDITH: Der künstlerische 
Schmuck der Corvin-Codices, Belvedere, 1925. 41/2, 143/4). 

A KÁLMÁNCSEHi-kódexek a Magyarországon készült legszebb 
kéziratok közé tartoznak; könyvdíszük, képírásuk szempontjából 
pedig TOPUSKÓI GYÖRGY zágrábi 355. j . Missalê]ivû együtt 
az első helyen állanak. 

Még sok felderíteni való marad ezen a téren és ez a 
hálás feladat a magyar tudományra vár. Nekem sajnos, nem álla
nak rendelkezésemre azok az idevágó forrásművek és az a bizo
nyítási anyag, melyek a további kérdések megoldásához szüksé
gesek. 

Ezzel a tanulmánnyal az volt csak a szándékom, hogy iga
zolt és illusztrált bemutatót adjak a zágrábi Missaléról. A Nem
zeti Múzeumban megvannak a zágrábi KÁLMÁNCSEHi-kódex jó 
színesfényképei, ezek alapján könnyű lesz a kézirat behatóbb 
tanulmányozása a magyar tudomány számára. 

Ford: K Ü H Á R FLÓRIS KNIEWALD KÁROLY. 




