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Két évszázad gazdagon illusztrált gótikus és rene-
szánsz kézirataiból, könyvremekeiből nyolcvannál 
is többet válogatt ak össze, hogy bemutassák a lúd
tollal írt középkori feljegyzésektől és krónikáktól az 
újkor nyomtatott  kiadványaiig, a „Gutenberggala
xisig” tartó átmenetet. A remek kiállítás címét egy 
egyedülálló könyvritkaság adta. III. Albrecht herceg 
1368ban rendelte meg Johannes von Troppautól a 
címadó evangéliumos könyvet, amely Prágában ké
szült, borítóján aranyozott  ezüst sugárkoszorúval, 
közepén és sarkaiban oroszlánfejes domborítások-
kal, peremén mértanias mintasorokkal, alátétként 
növénymintázott  bársonnyal. Ez a kódex itt  az egyik 
legrégebbi és legdrágább kézirat, mely a császári 
család eredeti udvari könyvarchívumának és a jog
utód országos könyvtárnak is alapító darabja volt. 
Érdekességét csak tovább fokozza, hogy hosszú esz
tendők gondos helyreállítási munkálatai után most 

kerül újra a közönség elé, s védelmének szigora mi
att  most is csupán egy hónapig látható. (Azt követő
en egy hasonmás példánnyal helyett esítik.) Szintén 
a cseh fővárosból származik és biztonságos rejtek
helyéről most szabadult ki átmenetileg a IV. Vencel 
király által 1356ban készítt etett  híres Aranybulla, 
amelyet, III. Frigyes császár 1400 táján újabb dísz
kötésbe foglaltatott . Ez a Szent Római Birodalom 
egyik legfontosabb jogi alapkövének számít, ezért 
az UNESCO tavalyelőtt  felvett e a világ dokumen
tumöröksége lajstromába. III. Frigyes császársága 
alatt  – mennyiségi és minőségi téren egyaránt – vi
rágkorát élte a színes iniciálékkal, miniatúrákkal és 
arannyal ékesített  díszkéziratok előállítása, csupán 
imakönyvekből mintegy tucatnyi fűződik nevéhez.

„Arany idők” Bécsben

E
Ezzel a címmel látható a császárvárosban időszaki kiállítás a Hofburg Josefsplatz 1. sz. alatti barokk palotájában, amely 2016. 
február 21-ig tekinthető meg. Valaha a Habsburg-ház legfontosabb dokumentumait őrizték itt, jelenleg viszont az Osztrák 
Nemzeti Könyvtár székhelye. Aranyozott stukkóival, színpompás freskóival, bordó márványoszlopaival és fehér szobraival 
pompázó díszterme akár önmagában is megérne egy látogatást, de az egymást váltó tárlatok még vonzóbbá teszik az ér-
deklődők számára.

Az Arany Bulla egyik lapja (1400 tájáról): a császárt köszönti 
a cseh királyi pár

Johannes von Troppau kéziratos evangéliuma Prágából (1368)
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Fia, I. Miksa a „külcsín” helyett a „belbecsre” össz
pontosított: a mutatós és drága pergamen helyett 
egyre inkább a papírt részesítette előnyben. A vallá-
si vagy világi témájú „tankönyvek” mellé új műfajo-
kat vonultatott fel, például önéletrajzi és allegorikus 
munkákat, de szorgalmazta az ókori klasszikusok 
műveinek másolatait, a saját őseire emlékező szár-
mazási, családtörténeti összefoglaló munkákat is. 
Egy hazai vonatkozású kiadvánnyal is találkozha-
tunk 1522/23 tájáról. A harminc rajzot tartalmazó 
kéziratos album egyik lapján, az 1083ban szentté 
avatott I. István királyunk áll a koronázási éksze-
rekkel és a magyar címerrel. Miksa császár nemcsak 
tiszteletbeli elődei közé, hanem a Habsburg szentek 
sorába is bevette. A feljövőben lévő könyvnyomta-
tást kezdettől fogva támogatta, a fametszet biztosí-
totta sokszorosítási lehetőségeket első perctől felis-
merte: halála utáni hírnevét kora leghíresebb euró-
pai német mestereinek – mint Albrecht Dürer, Lucas 
Cranach vagy Albrecht Altdorfer – foglalkoztatásával 
biztosította. Az 1500as évek mennyiségi fordulót je-
lentettek. A Rajna mentéről végleg az osztrák fővá-
rosba áttelepült Johannes Winterburger nyomdájából 
az imént említett híres német művészek fametszete-
ivel kísért kiadványok sokasága került ki. Ez a kíná-
lat tetemesen megnövelte a lehetséges olvasótábort 
is. A tárlat rendkívül hatásos zárótétele az úgyne-
vezett Wiener Heiltumsbuch. Az 1502ből szárma-

zó könyvben csodatévő ereklyékről s más kegytár-
gyakról, búcsújárásokról írtak és bűnbocsánatot 
kérő imák olvashatók. A kötet 268 önálló nyomattal 
készült – köztük az épülőfélben lévő Stephansdom 
egyik legrégebbi ábrázolásával. I. Miksa volt az, aki 
a Habsburgok középkori, hatalmas faládákban őr-
zött könyvgyűjteményét rendezett és részben hoz-
záférhető könyvtárrá szervezte, amely a későbbi 
Hofbibliothek magva, illetve a mai Osztrák Nemzeti 
Könyvtár elődje lett…

W. I.

Wiener Heiltumsbuch: 
a Stephansdom (1502) nyomat

I. Miksa császárt dicsőítő költemény (Brügge, 1500 k.)

István magyar király az innsbrucki emlékalbumban (1522/23 k.)


