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Disszertációmban  a  Magyarországon  őrzött  leggazdagabban  illusztrált  középkori 

kézirattal foglalkozom: a Kegyesrendi (Piarista) Központi Könyvtár CX 2-es jelzet alatt 

őrzött kódexével. Ez az 1413-ban Bécsben készült könyv több szempontból is különös 

figyelmet érdemel. Tartalma alapján az ún. Concordantiae caritatis kéziratok önmagában 

is  érdekes  családjába  tartozik,  a  kéziratcsoport  egyik  legkvalitásosabb  darabja. 

Illusztrálásában  több,  egymással  láthatóan  kapcsolatban  álló,  de  stilárisan  feltűnően 

különböző festő vett részt, olyan mesterek, akiknek más alkotásait egy-egy attribúciós 

kísérlettől  eltekintve  nem  ismerjük.  A  budapesti  Concordantiae  caritatis nélkül  az 

európai  viszonylatban is  jelentős  bécsi  internacionális  gótika  emlékanyaga  több  mint 

1000 képpel és jónéhány festővel szegényebb volna! A kézirat 1979-ben Papp László 

piarista szerzetes kutatásai révén vált ismertté (PAPP LÁSZLÓ: Ismeretlen XV. századi kódex 

a Piarista Könyvtárban. Magyar Könyvszemle 95, 1979/2, 113-125.) Jóllehet a műfaj, 

illetve a korszak iránt érdeklődő hazai művészettörténészek (elsőként  WEHLI TÜNDE) és 

közvetítésükkel  a  bécsi  kollégák  (így  GERHARD SCHMIDT,  FRITZ KORENY,  JÖRG 

OBERHAIDACHER és MARTIN ROLAND)  figyelmét  hamar  magára  vonta,  monografikus 

feldolgozására mindezidáig nem kerülhetett sor.

A   Concordantiae caritatis  

Maga a Concordantiae caritatis egy 14. századi szerző, ULRICH VON LILIENFELD munkája: a 

késő-középkor  legterjedelmesebb –  mondhatni  enciklopédikus  igénnyel  összeállított  – 

tipológiai gyűjteménye. (A tipológia a középkor egyik jellemző, már az Újszövetségben 

megjelenő és többé-kevésbé folyamatosan továbbélő, de szélesebb körben leginkább a 

későközépkorban elterjedt gondolkodási struktúrája. Lényege, hogy az Ó-és Újszövetség 

történéseit  az  üdvtörténetben betöltött  szerepüknek megfelelően egy olyan rendszerbe 

foglalja,  melyben  az  előképként  értelmezett  ószövetségi  és  az  azokat  beteljesítő 

újszövetségi  események  egy  egymást  kölcsönösen  megvilágító  egységet  alkotnak.)  A 
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Concordantiae caritatis a szerző eredeti szándéka szerint „képeskönyv”. Mint illusztrált 

tipológiai  összeállítás  legközelebb  a  Biblia  pauperumhoz  és  a  Speculum  humanae 

salvationishoz áll, de ezektől eltérően szerkezete nem az evangéliumi narratíva menetét, 

hanem a liturgikus év ünneprendjét követi. Liturgikus felépítéséből adódóan a tipológia 

rendszerét  a  szentek  életéből  vett  (az  imitatio  Christi alapján  Jézus  életének 

eseményeihez hasonlóan példaértékű) jelenetekre is kiterjeszti. A Concordantiae caritatis 

további érdekessége, hogy a tipológia rendszerébe korábban ismeretlen módszerességgel 

a természeti jelenségeket is bevonja, ílymódon mintegy a középkori tudás teljességének 

foglalatát  nyújtja.  A  művet  egy  ún.  Bilderkatechismus,  a  hittételek  szimbolikus-

allegorikus figurákkal és ábrákkal kiegészített összegzése zárja.

A budapesti kézirat

A budapesti Concordantiae Caritatis mai állapotában egy 524 oldalas kézirat. Szövegét a 

kolofón tanúsága szerint STEPHANUS LANG bécsi polgár 1413-ban saját otthonában (in suo 

parvo  studorio  sue  magne  stube)  másolta.  A kódex  lapjain  összesen  1225  jelenet  és 

természeti jelenség leírását olvashatjuk. A magyarázatok megértését ugyanennyi színezett 

tollrajz  segíti,  melyeken  bibliai  események,  legendák,  mesebeli  és  valós  állatalakok 

elevenednek  meg.  Az  illusztrációciklust  a  Bilderkatechismus képei  teszik  teljessé.  A 

kézirat  illusztrálásában  többen  vettek  részt.  A  legtehetségesebb  festő  („főmester”) 

tevékenysége az ún. SANKT LAMBRECHT-I VOTÍVTÁBLA MESTERÉNEK köréhez köthető, rajzai a 

VOTÍVTÁBLA-MESTER köre  által  képviselt  és  a  15.  század  első  harmadában  Bécs 

táblaképfestészetében  uralkodó  stílusnak  legkorábbi  datált  emlékei.  A kézirat  sorsát 

1646-ig tudjuk visszakövetni,  ekkor Lászlóffy Pál tulajdonát képezte. 1666-ban már a 

Pálffyak  bajmóci  várában  volt,  1795-ben  a  pozsonyszentgyörgyi  piarista  rendház  és 

gimnázium könyvtárát gazdagította, ahonnan valamivel 1906. augusztusa előtt került mai 

őrzési helyére.

4



Főbb kérdések

A budapesti Concordantiae caritatis tanulmányozása során alapvetően a kézirat létrejötte 

érdekelt,  mindazok  a  kérdések,  melyek  a  mű  nem  csak  technikai  értelemben  vett 

készítésének,  hanem  tényleges  megalkotásának  a  körülményeit  és  folyamatát  teszik 

láthatóvá. Kíváncsi  voltam rá,  hogy ki volt  a  kódex  scriptora,  STEPHANUS LANG,  tudni 

szerettem  volna,  hogy  hány  festő  vett  részt  a  kézirat  illusztrálásában,  hogy  hogyan 

osztották fel egymás között a munkát és azt is, hogy vajon egymástól függetlenül, vagy 

egymás  képeinek  az  ismeretében  dolgoztak-e.  Ismertek-e  korábbi  illusztrált 

Concordantiae  caritatis kéziratot,  s  ha  igen,  mennyiben  követték,  illetve  mennyiben 

tértek  el  attól?  Milyen  előképzettségűek  voltak  a  festők,  milyen  stílusirányokban 

tájékozódtak,  milyen  kompozíciós  mintaképeket  alkalmaztak,  tevékenységük  hogyan 

illeszkedett a helyi (bécsi / alsó-ausztriai) hagyományokba?

Ezeknek a témáknak a körbejárása két szempontból is nagyon tanulságos volt. Egyrészt 

hozzájárult  annak  az  alapvető  kérdésnek  a  tisztázásához,  hogy  vajon  a  budapesti 

Concordantiae caritatisban megőrződött rajzok  corpusa mivel járul hozzá a 15. század 

eleji  bécsi  festészet  történetére  vonatkozó  tudásunkhoz,  hogyan  módosítja  a  kódex 

felbukkanása előtt  kialakult  összképet.  Másrészt  az illusztrációciklus nem mindennapi 

gazdagsága  és  heterogenitása  folytán  olyan,  a  középkori  kép-alkotás  előfeltételeit  és 

mibenlétét érintő általánosabb problémák konkrét példákon végzett elemzése is lehetővé 

vált,  mint  pl.  a  mesterek/műhelyek  közötti  kommunikáció,  a  mintaképhez  való 

viszonyulásban  (is)  megnyilvánuló  alkotói  karakter,  vagy  a  rendelkezésre  álló 

forrásanyagból való válogatásnak a hagyománykövetés, illetve az újítás szándéka által 

meghatározott szempontjai.
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Kutatási eredmények

Dolgozatom  első  nagyobb  tartalmi  egységében  a  budapesti  Concordantiae  caritatis 

alkotóinak  bemutatása  volt  célom.  A kézirat  scriptorának,  STEPHANUS LANG-nak  bécsi 

forrásokban  sikerült  nyomára  bukkannom:  1417-1419 között  a  város  egyik  tanácsosa 

volt.  Életrajzi  adatai,  végrendelete  és  CHRISTINE GLASSNER által  felismert  kompilátori 

tevékenysége alapján a budapesti kötetet alkotó/befogadó társadalmi-szellemi közegről is 

képet  kaptam.  Az  illusztrátorok  esetében  írott  forrásokra  nem  támaszkodhattam,  a 

kéziratból magából kellett kiindulnom. Úgy találtam, hogy a képsorozat megalkotásában 

legalább  heten  vettek  részt.  (A bizonytalanság  abból  adódik,  hogy  a  képek  egy  jól 

körülhatárolható, a többitől egyértelműen elkülöníthető csoportja – a „második csoport” 

– önmagában véve zavarba ejtően heterogén, ezzel együtt minden valószínűség szerint 

egyetlen kéz munkája.) Az illusztrátorok közül négyen szoros munkakapcsolatban álltak 

–  feltehetően  egy  műhelyközösség  tagjai  voltak.  Együttműködésük  legérdekesebb 

(egyben a műhely munkamódszerére nézve is informatív) bizonyítéka a „főmester” egyes 

figuráinak,  sőt  alkalmasint  egész  kompozícióinak  átvétele:  megoldásai  vissza-

visszatérően megjelennek a „második csoport” és a „negyedik kéz” rajzain.

A budapesti  kötetnek  a  Concordantiae  caritatis kézirat-csoporton  belüli  elhelyezése 

kapcsán  foglalkoznom  kellett  a  mű  szerzőjével,  címzettjeivel,  elterjedésével  és 

recepciójával, fel kellett mérjem a fennmaradt kézirat-állományt. Ezekkel a kérdésekkel 

korábban és velem párhuzamosan is többen foglalkoztak, így kiterjedt szakirodalomra 

(főként  HEDWIG MUNSCHEK 2000-ben  megjelent  disszertációjára)  támaszkodhattam.  A 

Concordantiae  caritatis szakirodalma  40  kéziratot  ismert,  7  illusztráltat  és  33 

illusztrálatlant. Számukat az internetes adatbázisok bővülésének köszönhetően alkalmam 

volt  további  23  illusztrálatlan  példánnyal  kiegészíteni,  ezek  alapján  a  Concordantiae 

caritatis egy korai szövegredukciójának szerzőjét KONRAD VON WALDHAUSEN személyében 
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meghatározni.  (Ő  Prágában  prehuszita  reformprédikátor  volt.)  Szempontomból 

természetesen az illusztrált  Concordantiae caritatis kéziratok voltak a legérdekesebbek. 

Közülük  a  budapesti  kötetet  első  sorban  az  egyetlen  nála  korábbi  példánnyal  volt 

érdemes  összevetni,  azzal  a  példánnyal  mely  még  a  14.  század  közepén,  minden 

bizonnyal  a  szerző,  ULRICH VON LILIENFELD jelenlétében  készült  és  ma  is  a  lilienfeldi 

ciszterciek  könyvtárában  van  (Stiftsbibliothek  Lilienfeld  Hs.  151).  Kiderült,  hogy  a 

lilienfeldi kódex rajzaihoz való viszony tekintetében a budapesti kézirat illusztrációi nem 

egységesek.  Míg  a  ff.  1v-120v  kompozíciói  (a  „főmester”  és  a  „második  csoport” 

munkái)  a  lilienfeldi  megoldásoktól  kevés  (de  annál  fontosabb)  kivételtől  eltekintve 

jelentősen eltérnek, addig a ff. 121v-271v közöttiek (a „főmester”, valamint a 3., 4., 5., 

6., 7. kéz alkotásai) egyértelműen a lilienfeldi képek követéséről tanúskodnak. A további 

illusztrált Concordantiae caritatis-ok közül a budapesti kéziratnak egy 1471-ben szintén 

Bécsben készült,  ma Párizsban őrzött példányhoz (Bibliothèque Nationale Nouv. Acq. 

Lat. 2129) van a legtöbb köze: a párizsi kötet előképe a budapesti volt. Az illusztrált 

példányok,  különösen  a  lilienfeldi-budapesti-párizsi  kéziratok  összevetése  során 

kirajzolódott  a  Concordantiae  caritatis illusztrációciklusában  mintegy  120  év  alatt 

lezajlott változások története, melyre a rajzi stílus átalakulása mellet és ellenére egyes 

figuratípusok, kompozíciók és ikonográfiai megoldások cserélődése éppannyira jellemző 

volt, mint mások megőrzése, meglepően hosszú életképessége.

Ami  a  budapesti  kéziratnak  a  helyi  (bécsi/alsó-ausztriai)  emlékanyaghoz  fűződő 

viszonyát illeti, mint legjobban megragadhatóból, a „főmester” tevékenységéből indultam 

ki,  ez  az  ún.  SANKT LAMBRECHT-I VOTÍVTÁBLA MESTERÉNEK körébe  illeszthető.  Egy 

táblaképekből,  üvegablakokból,  kéziratokból  és  grafikákból  álló,  jónéhány  mester 

munkáit  felölelő  anyagról  van  szó,  melynek  stílusa  1410-1435  körül  Bécs  táblakép-

festészetében uralkodó volt. A relatíve nagy számban fennmaradt, műfajilag heterogén, 

ugyanakkor stilárisan és bizonyos figuratípusok, illetve kompozíciók gyakori ismétlődése 
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révén  egymással  feltűnően  szoros  kapcsolatban  álló  alkotások  és  a  vonatkozó 

szakirodalom áttekintése során két dolog vált világossá. Egyrészt az, hogy a budapesti 

kéziraton  kívül  olyan művet,  mely  minden  kétséget  kizárólag  a  „főmesternek”  volna 

tulajdonítható, nem ismerünk. Másrészt az, hogy a „főmester” rajzai az egész csoport 

legkorábbi  biztosan  datálható  emlékei.  Minthogy  az  emlékkörre  jellemző  stílus 

megjelenése tulajdonképpen a budapesti kéziratban ragadható meg, a „főmester” rajzai 

bizonyos  fokig előzmény nélkülinek  tűntek,  pontosabban az  előzmények  feltárásához 

szélesebb  körben  kellett  körülnéznem.  A korábbi  szakirodalom  (JÖRG OBERHAIDACHER) 

feltételezését,  mely  szerint  a  főmester  alkotásain  egy  francia  vándorfestő,  az  ún. 

HEILIGENKREUZI MESTER hatása  volna  érezhető,  nem  tudtam  igazolni.  A  „főmester” 

stílusának gyökereit az 1370-es évek franko-flamand művészetében véltem megtalálni. 

Miközben  a  „főmester”  rajzai  kiindulási  pontot  jelentettek  a  SANKT LAMBRECHT-I 

VOTÍVTÁBLA MESTERE köré rendezett emlékkör stílusforrásainak a tanulmányozásához és az 

ide tartozó művek/mesterek egymáshoz való viszonyáról, az anyag belső kronológiájáról 

korábban gondoltak pontosításához, addig a „főmester” munkáival kapcsolatba hozható 

alkotások  inkább  a  kompozíciók  továbbélése  és  átalakulása,  a  stílus  kibontakozása 

szempontjából voltak érdekesek. Úgy találtam, hogy a „főmester” rajzaihoz legközelebb 

egy több gyűjteménybe szétszóródott  Historienbibel-kötet  feltehetően  valamivel  1430 

előtt  készült  illusztrációinak  némelyike  áll,  ezeket  illetően  feltételesen  bár,  de  a 

mesterazonosság lehetőségét is felvetettem.

A  budapesti  kézirat  illusztrációciklusát  alkotó  további  mesterek  stíláris  kötődései 

lényegesen  kevésbé  voltak  konkretizálhatóak.  Ezzel  együtt  annyi  azért  egyértelműen 

látható volt, hogy a „második csoport” rajzai cseh tanultságú alkotó(k) munkái. Bár az 

1400 körüli évekből jónéhány cseh stílus-orientációjú bécsi emlék ismert,  a „második 

csoport” rajzaihoz közvetlenül kapcsolódó művet közöttük nem találtam.

Miközben a budapesti Concordantiae caritatis illusztrációin jelentkező különféle stílusok 

előzményei a helyi hagyományokból nem igazán voltak levezethetőek, a „főmester”, „a 
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második  csoport”  és  a  „negyedik  kéz”  egyes  kompozíciói  integrálhatóak  voltak  a 

bécsi/alsó-ausztriai emlékanyagba. Előképeiket főként a francia és a cseh festészetben a 

14.  század  végére  (részben  itáliai  példák  nyomán)  kialakult,  de  a  budapesti  kézirat 

készítésével  egyidejűleg  már  az  osztrák  területeken  is  ismert  megoldások  körében 

sikerült azonosítani.

Mindent összevéve a stílusok és mesterek mobilitásának, a motívumok vándorlásának, a 

művek  közötti  (akár  évtizedeken  átívelő)  kapcsolatokon  keresztül  az  alkotók  közötti 

kommunikációnak (adott esetben együttműködésnek) a regisztrálását több szempontból is 

nagyon  érdekesnek  találtam.  Egyrészt  konkrét  példákkal  illusztrálták  az  1400  körüli 

évekre jellemző ún. „össz-európai művészeti nyelv” kialakulásának folyamatát. Másrészt 

a budapesti kézirat különböző mesterektől származó rajzai közötti motívumátvételeknek, 

a lilienfeldi  Concordantiae caritais-ból származó kompozíciós előképeknek és a közel 

egykorú  emlékanyagban  fellelhető  további  mintaképeknek  az  egymásra  rétegzett 

vizsgálata által a mégannyira egységesnek ható kompozíció egyes motívumainak adott 

esetben különböző eredete, ezen keresztül pedig a későközépkori kép-alkotás jellegzetes, 

nem  technikai  értelemben  vett  mechanizmusa,  az  alkotóknak  a  rendelkezésre  álló 

forrásanyag  elemeire  bontásában  és  az  elemek  újrakomponálásában  megnyilvánuló 

kreativitása vált megragadhatóvá számomra.
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