
MIKLÓS MODRIJSI PÜSPÖK ELETE, 
MUNKÁI ÉS KÖNYVTÁRA. 

FRAKNÓI VILMOSTÓL. 

(Két melléklettel.) 

Kivételes sokoldalúság jellemzi Miklós modrusí püspök élet
pályáját. Több mint két évtizeden át főpapi széken ült, s e köz
ben mint diplomata Magyar-, Bosnyák- és Olaszországban, mint vár
kapitány és kormányzó, sőt még mint hadigályák parancsnoka is, 
a pápai állam különböző tartományaiban működött. Munkás író 
híres szónok volt; könyvtára maradványaiban pedig tudományos 
szellemének és mííízlésének tanúbizonyságait hagyta ránk. 

Nem magyar. Szláv faj sarja volt. Dalmácziában született. 
Azonban a magyar korona alá tartozó két egyházmegyét kormá
nyozott: II. Pius pápától Magyarországba. Mátyás királytól Velen-
czébe küldetett követségbe; hazánk politikai és tudományos körei
vel szoros kapcsolatban állott. 

Érdemes tehát, hogy éppen mi foglalkozzunk vele, egyéni
ségét, pályáját és tudományos munkásságát megvilágosítsuk.1 

I. 
Miklós püspök családi neve Macinjain.2 Cattaroban született 

a XV. század első negyedében. 
Egyik munkájának bevezetésében említi, hogy Velenczében 

Pergolái Fáinak, a bölcsészet hírneves tanárának volt tanítványa; 
1 A dalmácziai régibb és ujabb egyház- s irodalomtörténeti munkákban 

csak gyér részleteket találunk róla feljegyezve. 
2 Ő magát »Nicolaus Macbinensis de Cbatero« nevezi 1461 október 

8-ikán kelt oklevelében. (Farlati, Illyricum Sacrum. IV. k. 10H. 1.) Családi nevét 
szláv kiejtésben Maííinjainnak írja Sladovic, 148. 1. 

Magyar Könyvszemle. 1S97. I. füzet. 1 
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és mint tanulótársát nevezi meg Bragadine Domokost.1 Ez utóbbi 
közös mesterüknek. 1451-ben bekövetkezett halála után. a tan
széken utóda lett; a miből következtethetjük, hogy ő is, Miklós 
püspök is több esztendővel 1451 előtt hallgatták Pergolái Pál 
előadásait. 

Miklós a bölcsészeiből és a hittudományból tudori fokoza
tot birt,2 a mit valószinűleg a páduai egyetemen nyert el. 

A eattaroi egyházmegye papjainak sorába lépett. Mint »kle
rikus«, vagyis a kisebb egyházi rendek fölvétele után, a veg-
liai egyházmegyében kapott javadalmat; Ferencz vegliai püspök 
ugyanis a birtokában levő beschai apátságot átengedte neki. Az 
évet, a mikor ez történt, nem állapíthatjuk meg.8 Általán Miklós 
lakóhelyét, tevékenységét az 1457-ik év végéig nem ismerjük. 
Ekkor zenggi püspökké lett és a deczember 14-iki consistorium-
ban nyerte el a pápai megerősítést.4 

Kineveztetését kétségkívül a Frangepánok pártfogásának 
köszönhette. Egyikük, Márton gróf. a pápánál kieszközölte, hogy 
a szerény jövedelmet nyújtó püspöki javadalom mellett a Lopusz-
kai apátságot elfogadhassa és bírhassa.5 Ellenben a beschai apát
ságról le kellett mondania/' 

Egyházmegyéjét három évig kormányozta. Ebből az időből 
egyetlen egy emlék sem maradt fönn. melyből működésére vilá
gosságot vethetnénk.7 

1461 márczius 9-ikén II. Pius pápa a modrusi püspökségre 
1 Erről alább tüzetesen szólunk. 
2 Az idézett 1461. évi oklevélben »sacrarum litteraruin doctor«. zenggi 

püspökké kineveztetése alkalmával a római jegyzőkönyvben »artium et théo
logie doctor« czimet visel. 

3 Ugyanis az átengedést III. Calixtus említi 1457 deczember 15-iki 
bullájában, melylyel azt az apátságot Savelli Jánosnak adományozza. Thei-
ner, Monumenta Slavorum Meridionalum. I. k. 430. 1. 

4 Acta Consistorialia, 72 k. 81. 1. a vatikáni levéltárban. 
5 Ezt II. Pius pápa 1461 május 7-iki bullájából tudjuk. 
6 Ezt a fentebb idézett 1457 deczember 15-iki bullából tudjuk. 
7 Farlati (id. m. IV. k. 129. 1.) azt jegyzi fel róla, hogy 1459-ben a 

II. Pius pápától egybehívott mantuai kongresszuson a csanádi püspökkel és 
Frangepán Istvánnal a bosnyák király követségének tagja volt. Ez azonban 
nem állhat meg. Frangepán István a magyar király követségéhez tartozott. 
^Mátyás külügyi levelei. I. k. 9. 1.) A hosnyák király követe pedig a traui Testa 
Miklós volt. (Regesta Supplicationum, 751. k. 242. 1. a vatikáni levéltárban.) 
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helyezte őt át,1 a mely mellett — ismét Frangepán Márton gróf 
közbenjárására — a topuszkai apátságot tovább is megtarthatta.2 

A modrusi püspökség azonos volt a régi korbáviaival, mely
nek székhelyét csak néhány hónap előtt (1460 június 4-ikén) 
tette át II. Pius Modrus városába, a hol Miklós püspök megtele
pedett. Itt állít ki 1461 október S-ikán oklevelet, melyben 
Lascho grófot a tized-fizetéstől fölmenti.3 És itt lett a következő 
évben áldozata erőszakos merényletnek, a mit éppen a püspöki 
szék áthelyezésének ténye vont rá. 

Korbávia a hasonnevű hatalmas grófi család, Modrus a 
Frangepánok székhelye volt; az áttétel tehát ezek érdekében tör
tént, és amazok szemeiben súlyos sérelemnek tűnt fel. Mivel pedig 
Miklós püspök a Frangepán dinasztia híveihez tartozott. — sőt 
talán az áttétel egyik tényezője volt — ezzel a Korbáviai grófok 
ellenséges érzületét vonta magára. 

Az 1462. év tavaszának végén Korbáviai Károly gróf. testvére 
János felhívására, hajdúit a püspökre küldötte, s őt mint foglyot 
egyik várába hurczoltatta. De csakhamar megindultak szabadon
bocsátása iránt a tárgyalások. 

A grófok azt követelték. Miklóstól, hogy a püspöki széknek 
Korbáviába visszahelyezését, vagy pedig az Ő területük számára 
külön püspökség felállítását eszközölje ki a pápánál: azonfelül 
pedig még a feloldozást is az egyházi büntetésektől, a miket az 
elfogatás tényével magokra vontak. 

Mivel pedig Miklós püspök iráni bizalmat nem tápláltak 
azt kívánták, hogy érette barátja a zárai érsek kezességet vál
laljon, vagyis esküvel kösse le magát, hogy a mennyiben a fogoly, 
miután szabadságát visszanyerte, a két föltételt nem teljesiti. őt 
a kezes a grófok kezeibe visszaszolgáltatja, s ha ezt tenni nem 
birná. helyét ő maga foglalja el a börtönben. 

Az érsek, erre nézve megkerestetvén. (1462 július 7-ikén) 
a grófokhoz intézett levelében kijelentette, hogy a kezességet el 
nem vállalhatja, mert ehhez kegyura és souverainje a velenczei 
szenátus beleegyezését nem adná; de késznek nyilatkozott arra, 
hogy a püspököt szabadon bocsátása után az elvállalandó köte-

1 Acta Cameralia. 80. k. 135. 1. 
- II. Pius pápa 1461 május 7-iki bullája a vatikáni regestákban. 
2 Farlati közli, id. h. IV. k. 108. 1. 

1* 
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lézettségek teljesítésére fogja inteni, egyúttal jelezte, hogy a grófok 
a főpap szabadonboesáiásával a pápának és Velenczének kedves 
dolgot cselekesznek.1 

Ugyanakkor 11. Pius pápa is interveniált. Felszólítására a 
velenczei köztársaság. 1461 július havában. Stella Domokos tit
kárt küldötte a grófokhoz. Ezuk most azt kívánták, hogy a kezes
séget a köztársaság vállalja el. A pápa ajánlatára, a signoria tel
jesítette az óhajtást, Stella a kezességi nyilatkozatot augusztus 
második felében kiállította.2 

A pápai bullát, mely a Korbáviai grófokat és hajdúit az 
egyházi büntetésektől feloldozta. Miklós püspök már előbb kiesz
közölte.3 De a második feltételben elvállalt kötelezettségnek meg
felelni elmulasztotta. A modrusi püspökség viszonyaiban változás 
nem állott be. 

Valószínűleg ez a körülmény késztette Miklós püspököt 
arra, hogy miután ellenségeit le nem fegyverezte, előlök kitér
jen. Elhagyta egyházmegyéjét, melyet azután többé nem keresett föl. 

Rómába ment, hol bizonyára értékes összeköttetései voltak 
a pápai udvarnál. II. Pius bizalmát és becsülését rövid idő alatt 
ki tudta vívni. Negyedfél hónappal szabadon bocsátása után fon
tos diplomacziai küldetéssel bízatott meg. Mint pápai legátusnak 
Bosnyákország királyához kellett mennie, hogy őt a fenyegető 
török támadással szemben erélyes ellenállásra késztesse; azután 
pedig hivatva volt a szomszéd uralkodókat arra serkenteni, hogy 
a bosnyák uralkodót hathatós segítségben részesítsék, 

Az 1462-ik év deczember közepe táján, huszonöt tagból álló 
kísérettel indult útnak.4 

1 A két kiadatlan levél a római Barberini-könyvtár Maphaei Valla-
ressi ppiscopi Jadrensis epistolae czímíí (XXIX. 153 jelzetű) XV. századbeli 
papir-kéziratában találtatik a 197., 199. lapokon. 

3 Diplomatiai Emlékek Mátyás korából. I. k. 186. 1. 
3 II. Pius 1462 augusztus 13-iki bullája a vatikáni regestákban. 507. 

k. 298. 1. 
4 Az 1462 deczember 10-ikén kelt pápai útlevél általánosságban mondja, 

bogy »ad plures variasque mundi partes« küldetik. (Vatikáni regesták, 508. 
k. 4. 1.) A deczember 11-ikén Miklós püspökböz intézett pápai irat szerint 
a követ Boszniába »ac ad alios circuinstantes principes et proceres« küldetik: 
a rábízott feladatot a pápa nem jelzi, banem utal egy más iratra és élő
szóval adott utasítására. (Katona. História Critica. XIV. k. 501. 1.) 
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Bosnyákországi követségéről az egykorú emlékek hallgatnak. 
Azt sem tudjuk, hogy mikor és mennyi ideig tartózkodott a bosnyák 
király udvaránál.1 

Az 1463-ik év elején Miklós püspök Magyarországba jött, s 
s itt hosszabb időt töltött. Ezt az ő saját elbeszéléséből tudjuk. 
A góthok hadjáratairól írt könyvében az oláhok kerülvén szóba, 
íélemlíti, hogy a hírhedt Drakul vajdát, mint Mátyás király fog
lyát, alkalma volt többször látnia, mikor »mint II. Pins pápa 
követe« Magyarországban időzött.2 

Itt diplomacziai erőfeszítésekre egyáltalán nem volt szük
sége. Ugyanis Mátyás király már korábban el volt határozva 
arra, hogy Bosnyákország megmentésére sereget vezet, s hozzá
fogott a hadgyűjtéshez.3 

A pápai követ mindazáltal szükségesnek látta, hogy a had
járat megindítását bevárja. Szabad idejét arra használta föl, hogy 
tudományos hajlamainak éljen. 

Ifjú korában, az olasz főiskolákban, a hittudomány és bölcsé
szet terén alapos képzettséget szerezvén, ezt a közpályán is tanul
mányaival fejleszteni nem szűnt meg. A szellemi érdekek közössége 
természetszerűen szoros kapcsolatba hozta a magyarországi tudo
mányos körökkel, különösen azokkal a magas műveltségű főpa
pokkal, kik ez idő szerint a királyt környezték, első sorban 
Zrednai Vitéz Jánossal, a váradi püspökkel. És ennek meghívá
sát követve, hosszabb ideig tartózkodott a váradi püspöki palo
tában. 

Később egyik munkájának élén, Vitézhez intézett ajánló 
levelében, hálásan emlékezik meg »arról a mindenekfölött boldog 
és felejthetetlen télről, melyet ő nála, Váradon, számos tudós 
körében, hires írók számtalan munkáival ékeskedő könyvtárában 
időzve, legderűltebben és legkellemesebben eltöltött.« 

1 Gobelinus XV. századbeli római történetíró feljegyzi, hogy Miklós 
püspök a bosnyák királyt a szultánnal fennálló szövetség felbontására és 
erélyes hadi készületekre bírta, (Katona, id. m. XIV. k. 502. 1.) De ez az ered
mény a korábbi pápai legátusok érdeme volt. 

2 Erról a munkáról alább tüzetesen szólunk, Drakul vajdát Mátyás 
1462 végén hozta Budára. 

3 Ezt tudjuk a velenczei dogének 1463 január 15-ikén magyarországi 
követéhez és Mátyáshoz írt leveleiből. 
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Éppen annak a munkának, melyet ez az ajánlólevél előz 
meg, kidolgozására Váradon nyert ösztönt. Egy alkalommal 
ugyanis a váradi tudós körben az eszmecsere tárgyát az a kér
dés képezte: vájjon az emberi elme egészen magára hagyatva, az 
isteni kinyilatkoztatás hozzájárulása nélkül, képes lett volna-e 
fölismerni az ember végezélját, mely Isten örök látásában áll? 

A modrusi püspök azt vitatta, hogy igenis képes lett volna. 
Mivel pedig a jelenlevő többi tudós férfiak arra utaltak, hogy a 
hittudományi irók ráltalán az ellentétei álláspontot foglalják el; 
kinyilatkoztatta, hogy ő a saját nézetének oltalmazására külön 
munkát fog írni. 

ígéretét csakhamar teljesítette. A kész munkát azután II. Pius 
pápának mutatta be és néki ajánlotta. Utóbb pedig egy példá
nyát, Vitézhez intézett ajánlólevéllel ellátva, Magyarországba is 
elküldette.1 

Vitéz barátsága megnyitotta Miklós püspök előtt az utat 
Mátyás kegyeihez. A modrusi főpap váratlanul szerepet cserél. 
Megszűnik pápai legátus gyanánt működni, és a magyar király 
szolgálatába lép. Ez ugyanis még ugyanazon (1463.) év szeptem
ber havában, Bosnyákország megmentésére indulván, péterváradí 
táborából megbízást ád Miklós püspöknek, hogy mint az ő követe. 
Velenczébe menjen, itt Magyarország és a köztársaság között szö
vetség kötésére ajánlatot tegyen, egyszersmind a hadjárat czél-
jaira pénzsegélyt, eszközöljön ki. 

A dogé október 13-ikán fogadta a követet. Előterjeszté
sére azt a választ adta, hogy a köztársaság a szövetség megkö
tésére kész, de pénzsegélyt nyújtani nem képes.2 

Ezzel a sovány eredménynyel Miklós püspök azonnal visz-
szatét küldőjéhez, kit november végén jajczai táborában kere
sett föl.3 

Itt azután egy időre nyomát elveszítjük. Újból csak a követ
kező (1464.) év szeptember havában találkozunk vele. 

1 A II. Fiúsnak és Vitéz püspöknek ajánlott kéziratokat alább ismer
tetjük. A Vitézhez intézett ajánlólevelet kiadta Abel .Jenő, Adalékok a huma-
nismus történetéhez Magyarországon. (Budapest, 1880.) 167. 1. 

2 Diplomatiai Emlékek Mátyás korából. I. k. 24-2. 1. 
3 Ezt a dogénak 1463 deczember 31-ikén magyarországi követéhez 

intézett leveléből tudjuk. U. ott, 258. 1. 
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Valószínű, hogy az év elején a Bosnyákországból Budára 
visszatérő király környezetében volt és udvaránál időzött több 
hónapon át. 

Magyarországi tartózkodásának szomorú végét Galeotti »Má
tyás király bölcs és tréfás mondásairól és tetteiről« 1486 táján 
irt munkájában, külön fejezetben adja elő. 

»Miklós modrusi püspök — úgy mond — Fiús pápától 
Magyarországba küldetvén, Mátyás királyhoz jött, s a rábízott 
ügyek elintézése végett a telet Budán tölti vala, hol a király 
kitűntető szívességében és bőkezűségében részesült . . . Kedves 
arczú, nyájas, ékesszólása, kellemes magatartású férfi vala; azon
ban a báránybőr alatt farkas lappangott. Mézes-mázos szíveske-
désével, udvarias álnok tettetésével, viperái ölelgetésével, júdási 
csókjaival Magyarországnak csaknem valamennyi főurát rászedte. 
. . . A királynál azzal igyekezett magát behízelegni; hogy majd 
az egyik, majd a másik főurat vádolta be. A király végig hall
gatta őt, s úgy tett, mintha mindent elhinne neki . . . A püspök 
abban a föltevésben, hogy a király szívét meghódította, s a maga 
részére hajlította, mind merészebb lett, s a gyanúsítást olyanokra 
is kiterjesztette, kiknek szívességeiben részestílt . . . E közben az 
ország nagyjai Budán gyűlést tartván . . . a király a jelenlevő 
Miklós püspököt félreszólította és megkérdezte: kész-e az uraknak 
szemébe mondani a vádakat, a miket ellenök emelt. A püspök 
azon hiedelemben, hogy a király nem fogja szavánál fogni, igen
nel felelt. De Mátyás király őt az ország gyülekezetébe vezette. 
Itt az ideje — így szólott hozzá, — bogy véghez vidd, a mit 
óhajtasz; mondd meg nyíltan, a mit nekem gyakran sugdostál 
fülembe, fedezd föl az incselkedést és árulást, a mivel az urakat 
vádolod. A püspök látván a méltóságos arczú urakat, kik iránta 
mindig jóindulatot tanúsítottak, őt tisztességgel és szívességgel 
elhalmozták, s a kikről soha semmi rosszat nem hallott, egész 
testében remegni kezdett, lesütött szemekkel, összekulcsolt kezek
kel állván, néma maradt. Ekkor a király ezeket a szavakat intézte 
hozzá: Ha a szent atya iránti tiszteletem nem tartana vissza, 
megmutatnám, mikép illik elbánni a követekkel, kik egyenetlenség 
magvait hintik, ártatlan urakat főbenjáró veszedelemnek tesznek 
ki. Azonban most már országomat azonnal hagyd el; ha két nap 
alatt nem távozol, példát mutatok rajtad, a melyből az egész 
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világ megértheti, hogy Mátyás király a gonosz indulatú ármány
kodásokban kedvét soha sem találja. Mire a követ haladék nél
kül elutazott.« * 

Ez az elbeszélés több részlete nem egyez meg a tényekkel. 
Miklós püspök pápai követ minőségében cselszövényeket nem indít
ható Lt meg, Mátyás őt mint pápai követet az országból ki nem 
utasíthatta; mert —• fentebb láttuk — mint pápai követ olyan 
ügyesen viselte magát, hogy a király őt a maga diplomacziai 
szolgálatába vette át. Ha tehát Miklós püspök, eselszövények 
miatt, az országból kiutasíttatott, ez csak is akkor történhetett 
meg, a mikor már a király szolgálatában állott. Természetesen 
nem lehetetlen, hogy Miklós püspök fondorkodó ember volt, és 
Mátyástól, ki a szinpadi jelenetek barátja volt, hatásos módon 
leálezáztatott. De (ialeotti elbeszélése a részletekben a belső való
színűtlenség és túlzás benyomását teszi. Abban, a mint általán 
(ialeotti egész munkájában, a képzeletnek sok része van. 

Nem szabad felednünk, hogy akkor, mikor ennek az esetnek 
történni kellett, 1464 nyarán, Galeoti nem tartózkodott Magyar
országban, a hová hosszú távollét után csak a következő évben 
tért vissza. Ekkor hallotta azt, a mi elbeszélésében valóság, de 
húsz esztendő múlt el, a míg azt irodalmilag feldolgozta. 

Az egész elbeszélésben szembetűnő módon előtérbe lép az 
író ellenszenve Miklós püspök személye iránt, és az a szándék, 
hogy emlékezetét megbélyegezze. 

(ialeotti felemlíti munkájában, hogy mikor 1478-ban eretnek 
tanok hirdetése miatt, Rómába az inquisitio ítélőszéke elé idéz
tetett, ott »sok elkeseredett ellenségre« talált.2 Lehet, hogy ezeknek 
egyike volt az akkor ott tartózkodó Miklós püspök. 

Azonban bármennyit irjunk a gyűlölettől sugalmazott fan
tázia rovására; az elbeszélésnek szükségképen volt valódi alapja. 

Az kétségtelen, hogy Miklós püspök 1464 nyarán elhagyta 
Magyarországot. És hogy távozásra valamely kellemetlen esemény, 
szenvedett kudarcz kényszerítette, abból következtetjük, hogy 
soha többé a magyar korona területére nem tért vissza, hogy 
összeköttetése Mátyás királylyal végképen megszakadt, tőle sem 

1 XIII. fejezet. 
8 A XXVII. fejezetben. 
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előkelőbb főpapi javadalomra nem mozdíttatott elő, sem kedve-
zésben vagy megbízásban nem részesült. 

II. 
II. Pius pápa halála után, 1464 szeptember 16-ikán II. Pál 

foglalta el szent Péter székét, Már harmad napra Miklós módrusi 
püspököt a viterboi vár kapitányává nevezte ki.1 

Valószínű, hogy Miklós a velenczei származású pápával, vagy 
családja egyik tagjával korábbi időktől összeköttetésben állott. így 
magyarázható meg, hogy oly hamar megnyílt előtte a közélet 
új tere. 

Viterboban a várparancsnok teendői bizonyára kevéssé vették 
igénybe idejét, és elég érkezése volt, hogy hajlamait követve, hit
tudományi és bölcsészeti tanulmányait folytassa, sőt azok irodalmi 
értékesítésével is íbglalkozhassék. 

Nagy munkába fogott. Az emberi lélek indulatait egyenként 
készült tárgyalni, összes vonatkozásaikban és hatásaikban, külön 
kimerítő értekezést szentelve mindegyiknek. A kellemeset a hasz
nossal egyesítendő, szándéka volt a munkát olyan előkelő féríiú-
nak ajánlani, a ki pártfogásával az ő előmenetelére befolyást 
gyakorolhatott. Ezt Barbo Márk vicenzai püspökben, II. Pál 
pápa öccsében találta föl. 

Be sem várta az egész munka elkészülését; 1466-ban azt a 
részt, a mely a szomorkodók vigasztalásának módját tárgyalja, 
külön könyv gyanánt bocsátotta közre. Az ajánló levélben említi, 
hogy dolgozata »véletlenül« jó barátok kezeibe jutván, ezek sür
getéseinek enged. 

»A vígasztalásról« szóló könyve — mint ajánló levelében 
kiemeli — lényegesen különbözik Boetius, Seneca és Isidorus híres 
munkáitól, Cicero, Szent-Ágoston, Cziprián, Jeromos és Nagy-Szent-
Bazil leveleitől melyek ugyanezen tárgynak vannak szentelve. Ezek 
az írók ugyanis »mesteri ügyességgel járnak el a vigasztalók 
tisztében; de másoknak, hogy ezt a hivatást szintén sikeresen 
betölthessék, oktatást nem nyújtanak.« 

Ezt az oktatást adja ő meg. Miután az első fejezetben a 
vigasztalásra szoruló egyének lelki állapotát éles lélektani meg-

1 Az 1464 szeptember 18-iki kinevezésről szóló hivatalos feljegyzés a 
vatikáni regesták 544. kötetében, 186. 1. 
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figyelés világosságánál bemutatta, a másodikban a vigasztalás négy 
módozatát adja. Ezek a következők: a szomorkodó! meggyőzni 
arról, hogy az eset. a mi érte, tulajdonképen nem szerencsétlen
ség; hogy szerencsétlenségnek nem lehet tekinteni azt. a mi 
mindenkit vagy sok embert ér: továbbá felvilágosítani az emberi 
élet nyomorúságos voltáról, és a halált úgy tüntetni föl, mint a 
mely minden bajtól megszabadít. A további fejezetekben folytatja 
a vigasztalás forrásainak kijelölését: úgy mint bebizonyítani, hogy 
a bánkódót a baj saját bűne következtében, vagy Isten akaratából 
érte; kimutatni, hogy milyen oktalanság bánkódni azon, a mit 
megváltoztatni nem binmk; a bánkódó figyelmét a bajtól elterelni 
és más felé irányozni, a Megváltó szenvedéseit állítani elő; stb. 

Ezen fejtegetésekben lépten-nyomon rengeteg olvasottság 
jelei tűnnek föl. A görög és latin klasszikusok, a szent-irás és a 
szent-atyák könyveiből vett példák és idézetek képezik a munka 
tartalmának túlnyomó részét. 

Egy helyen magyarországi vonatkozással is találkozunk. 
A hol ugyanis azt fejti ki, hogy ámbár a szegények kiválóan 
Isten kedveltjei, ilyenek a gazdagok között sem hiányoznak és példa 
gyanánt felhozza Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, Józsefet, Dávidot, 
Ezeehiást, Nagy-Konstantint, utánuk a középkori uralkodók sorá
ból csak »Magyarország dicsőséges két királyát« Szent-Istvánt és 
Szent-Lászlót nevezi meg.1 

Miklós püspök az ajánlólevélben kiemeli, hogy a mikor a 
tervezett nagy munka egészen elkészül, ebbe a bánkódók vigasz-
talásáról szóló könyvet bele fogja illesztői. Azonban ezt a nagy 
tervet nem valósíthatta. A munka többi részeinek nem találjuk 
nyomát. 

Viterboi állásában 1468 elejéig működött Miklós püspök. 
Talán éppen Harbo Márk, ki 1467-ben második felében bibornoki 
méltóságra emeltetett, eszközölte ki. hogy szélesebb hatáskör 
jutott neki osztályrészül. Ascoli város és területe kormányzója, 

1 A munka bibliográfiai ismertetése alább következik, — Glubich 
(Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmatia, 190 1.) említi, 
bogy ezen munka egy kéziratát a század elején »il professore Evasio Leone« 
Corfuban találta, s hogy azt 1817-ben Modenában közrebocsátani készült; de 
csak vázlatát (il programma) nyomatta ki. 



Fraknói Vilmostól. 11 

egyúttal Farfa vára kapitánya lett, évi 600 forint fizetéssel.1 Két 
év múlva pedig, 1170 október 3l-ikén Fano, Sinigaglia. Mondovi, 
Monleílora és Mondaini kormányzóságára helyeztetett át, a korábbi 
fizetés meghagyásával.2 

Ebben az állásban találta őt II. Pál halála. Az új pápa, a 
Roveré családból származó IV. Sixtus, nem kevésbbé, mint előde, 
méltányolta Miklóst; de új működési tért jelölt ki neki. Azonnal 
trónralépte után hajóhadat kezdett szervezni, oly czélból, hogy 
a török birodalom ellen rég tervezett támadó akcziót megindítsa. 
Főparancsnokká Garaffa Olivér bibornokot nevezte ki. A gályák 
egy részét Miklós modrusi püspök vezérlete alá helyezte, és őt 
utasította, hogy a nápolyi király hajóhadával egyesülvén, azonnal 
kelet felé induljon. Arról, hogy megtörtént-e az egyesülés, és ha 
igen, mi volt az eredmény, — nincs tudomásunk.3 

Azt szintén nem állapíthatjuk meg, hogy a következő négy 
esztendőben Miklós püspök milyen hivatalt töltött be. De hogy 
tekintélyes állást foglalt el. erről eléggé tanúskodik az, a tény 
hogy mikor 1474 január 5-ikén a pápa unokaöccse Riario Péter 
bibornok meghalt, ő bízatott meg a gyászbeszéd megtartásával. 

Ebben a beszédben abból indul ki, hogy a régi irodalomban 
a gyászbeszéd két formája volt használatban: a szónok vagy 
dicsőítette az elhunytat, vagy vigasztalni iparkodott az élőket. Az 
utóbbira ő, lesújtva maga is e veszteség súlyától, nem képes. 
Ellenben az előbbit könnyű feladatnak találja. 

E szerint hozzáfog a huszonnyolcz évet ért főpap dicsőíté
séhez. Kezdi kiváló szellemi képességeivel, melyek között jós
tehetségét különösen kiemeli, és igazolására több esetet hoz föl. 
Azután szól a fényről, a mit kifejtett — udvara majdnem 500 
személyből állott, — bőkezűségéről államférfiúi bölcseségéről 
és igazságosságáról. Megemlékezik áldozatkész buzgóságáról, a mit 

1 Az 1468 február 5-iki kinevezés és utalványozás a vatikáni reges-
tákban, 542 k. 203 1., 544 k. 1 1. 

2 Regesták, 543 k. 67 1. 
3 Wadding (Annales Orclinis Minoren*) X1I1. k. 463.1.) idézi IV. Sixtus pápa 

levelét, melyben a nápolyi királyt felhívja, hogy hajóhadát a Miklós püspök
től vezérelt gályákkal egyesítse. A pápai hajóhad történetirója, Guglielmotti, 
(Storia clella marina pontiiieia. Roma, 1886. II.) erről az akczióról semmit 
sem tud. 
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templomok építésében, helyreállításában és ékesítésében tanúsított. 
Végűi elmondja, hogy milyen nyugodtan, bátran ment a halál elé. 
A szónok zárszavai: »Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő 
szent neve!« 

Ez a mü szorosan egyházi beszédnek nem tekinthető, mert 
a zárszavak kivételével, vallásos momentumokat nem tartalmaz. 
A humanista irodalom termékeihez szintén nem sorolható, mert 
a klasszikus mintákat utánozni meg nem kísérli, azokból idézete
ket, példákat nem kölcsönöz. A valódi ékesszólás melegét és 
szépségét, a gondolatok emelkedettségét sem találjuk benne. 

Mindazonáltal a kortársak jobb véleményben voltak róla. 
A gyászbeszéd hat nyomtatott kiadásban látott napvilágot, az egyik 
nyolcz esztendővel megtartása, kettővel szerzőjének halála után.1 

Ugyanazon időtájt, a mikor a gyászbeszédet tartotta, írta 
meg a gótok hadjáratairól szóló munkáját.2 melyben ezen hódító 
nép eredetét és viszontagságait ismerteti. 

A bevezetésben a gót népektől egykor lakott területek későbbi 
lakóit is megemlíti, ezek között az oláhokat, kiknek »Wlachi« nevét 
a római Flaecustól származtatja (!). Elmondja róluk, hogy »most« 
12,000 oláh fegyveres harczol a török seregben Uzon Hasszán 
persa fejedelem ellen: azután Drakula oláh vajdát, kit mint Mátyás 
foglyát látott, jellemezi. Ezt a részletet íme itt közöljük: 

Ex his nunc Turcus immanissimus christianorum hostis 
adversus Usonhasanum Persarum ac Medorum regem duodecim 
pugnatorum millia mercede conduxisse dicitur; siquidem inter 
Hunorum Tureorumque regna constituti. modo istorum. modo 
illorum studia sequuntur. Homines infidi, latrociniisque rapinisque 
dediti, intestinis laborantes seditionibus et mutua inter se cede 
ferocissime sevientes. 

1 Ezek közül ötöt sorol fel Hain, Repertórium Bibliographicum. (Stutt
gart, 1881.) II. k. I. rész. 491. lap. A hatodikat ismerteti Hellebrant Árpád. 
A Magyar Tud. Akadémia könyvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéke. 312.1. 
Én a római Biblioteca Angelica Z/vv. CCCCXXXVIUl12. jelzetű példányát 
használtam, mely kis negyedrétü nyolcz levelén, »Oratio in funere Reveren-
dissimi domini D. Petri Cardinalis sancti Sixti habita a Reverendo pâtre domino 
Nicolao epo modrnsiensi« czimmel, év és hely nélkül jelent meg. 

2 A munka kidolgozásának időpontját meghatározhatjuk abból a hely
ből, a hol említi, hogy akkor folyt a háború a törökök és Uzon Hasszán 
perzsa fejedelem között. 
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Honim tyrannum Draculum, nomine quo ipsi demonem 
appellant, dum Pii secundi pontiíicis maximi apad Hunorum regem 
legati essemus, eaptivum vidimus, non quidem procero admodum 
corpore, sed membroso sane ac valido. truci vultu atque horrendo, 
pregrandi et adunco naso, inflatis naribus, tenui et modiee rubenti 
facie, in qua glaucos patentesque oculos extantia opido cillia 
vallabant, et nigrantia multo vilo supercilia minaces ostentabant; 
abrasis preterea genis mentoque omni, superiorum labiorum parte 
dumtaxat excepta, tumentia tempóra teste molem augebant, 
taurinum eollum. erectam cervieem latis constebat humeris, ad 
quos subnigri crispantes capilli pertinebant. Narrabat rex fidem 
facientibus notariis, qui descriptioni intendebant. quadraginta homi-
num millia promiscui sexus atque elatis, quod contrarie fac-
tionis essent. juss« ipsius per exquisita supplicia paulo ante 
necata; hos curruum coníraetos rôtis, illos detracta pelle viscera 
nudatos, alios verő ignibus impositos subjectisque assatos prunis, 
alios trans caput. Irans pectus ac alios, nonnullos per umbilicum, 
aliquos ab imo sedis, quod dictu quoque foedum est, per media 
viscera ad summum os stipitibus transfixos, et ne ullum deesset 
sevitatis argumentum, matribus utroque in ubere infixos pálos 
atque in illis natos impositos aliosque aliis dirissimis exemplis 
per varia prius tormenta excrutiatos quecunqueimmanissimi tyranni 
seva crudelitas potuit excogitare. 

III. 
1475-ben Miklós életpályáján újból fordulat állott be. Spo-

leto, Todi és Amelia városok kormányzójává neveztetett ki.1 

Ugyanezen esztendőben a pápa kegye egy más téren is feléje for
dult. A Dalmácziában fekvő scardonai püspökséget nyerte tőle 
adományul, oly módon, hogy ezt adminisztrátori czimmel birto
kolva, a modrusi püspökséget is megtarthatta. A scardonai java
dalmat Miklós püspök négy esztendeig birta; 1479-ben önként 
lomondott róla.2 

Spoletoi kormányzóságának idejéből maradt fönn tőle az 
egyházi ügykörbe tartozó egyetlen ismert irata, mely azt hirdeti, 
hogy szülőföldjétől távol, diplomacziai, politikai és katonai tevé
kenysége közepett, anyanyelvéhez való ragaszkodását megőrizte. 
A glagolit betűkkel ó-szláv nyelven írt rendelet a modrusi káp-

1 Kinevezésére vonatkozó adatok a vatikáni levéltár »Armar. 29. Tom. 
37.« jelzésű kötetben, a 37., 72. és 94 lapokon. 

2 Acta Ca?neralia. 83 k. 84- 1. 84 k. 236. 1. a vatikáni levéltárban. 
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1 alánhoz van intézve, az ó-szláv lithurgiának a modrusi egyház
raegye területén fönntartása érdekében.1 

1478 elején másodízben vált meg a politikai pályától, és 
Rómába költözött. Az év kora tavaszán IV. Sixtus pápa nehéz 
diplomacziai küldetéssel bízta meg. Flórenczbe küldötte, hogy ott 
a köztársaság kormányától fogságban tartott Riario Rafael biborno-
kot kiszabadítsa. Igyekezeteit nem koronázta siker.2 

Ebből az időből birjuk Miklós püspöknek egy szorosan véve 
hittudományi munkáját is. mely a zsoltárokat egyenként tárgyalja: 
mindegyiknek szerzőjét állapítja meg és tartalmát ismerteti. 

Ezt a munkát Fascolo Angelo feltrei püspöknek (1464 — 1488.) 
ajánlotta, ki ezen munka megírására megkérte, a mikor egy alkalom
mal hivatalos székhelyéről fontos teendők elintézése végett Rómába 
menvén, itt vele találkozott. Miklós püspök elfoglaltsága miatt és 
azért is, mivel a szükséges könyvkészlet akkor nem ált rendelke
zésére, a kívánságnak azonnal eleget nem tehetett: de mihelyt 
haza könyvtárához került, (in mee bibliothece potestate constitu-
tus) a föladatot megoldotta. 

Ennek a könyvtárnak jelentékeny része a Szent-Ágoston
rend római központi könyvtárában íRiblioteca Angelica) mai napig 
fönmaradt. 

Nyolcz kézirat Miklós püspök czímerét viseli, mely veres 
alapon ágaskodó rókát, jobbról-balról arany csillaggal tüntet föl. 
Három kéziratban a másolók (a Hollandiából származó Leek Hugó 
és Dachaui Hugó) feljegyezték, hogy a Miklós püspöktől megrendelt 
könyvek leírásával mikor készültek el: 1469 október 8-ikán. 
1470 október 3-ikán és ugyancsak 1470-ben a nap megjelölése 
nélkül. 

Ezek a kéziratok a scholasztika bölcsészet és hittudomány 
alapvető munkáit tartalmazzák: névszerint: négy Aristoteles 
munkáinak, kettő Aquinoi Tamás nagy művének kommentárjait, 
egy Duns Scotus és egy Hales Sándor hittudományi munkáját. 

Figyelemreméltó, hogy Miklós püspök az ő könyvkészletél 
nem a ílórenczi és római könyvmásoló-intézetekben szerezte be, 

1 A dátum hiányzik. A püspök spoletoi kormányzónak czímezi magát. 
Kiadta a rendeletet Kukuljevié, Acta Croatica. (Zágráb. 1863.) 107. 

- Ezt a pápa említi 1478 május 25-iki brevéjében. Raynald. Annales 
Ecclesiastici. X. k. 58. 1. 
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a melyek gyártmányaikkal egész Európát, s hazánkat is elárasz
tották. Mindjárt első tekintetre szembetűnő a különbség ezek és 
Miklós püspök könyvei között. Amazok gömbölyű olasz betűkkel 
vannak írva, ezek mind szegletes betűket, ú. n. barát-írást mutat
nak, a milyen éjszaki Németországban és Németalföldön divato
zott. Mint láttuk, két hollandiai másoló megörökítette nevét három 
kéziratban. A többi öt kézirat szintén vagy tőlük, vagy ismeretlen 
honfitársaiktól származik. Az egyik kéziratban a másoló meg
jegyzi, hogy Rómában végezte a másolás munkáját. Valószínű, 
hogy a többi is ott Íratott. 

A Szent-Ágoston-rend római könyvtára, mely ezt a nyolcz 
kéziratot őrzi, egész hosszú sorozatát bírja még az olyan kéz
iratoknak, a melyek ugyanazt a külső jellemet, ugyanazon másolók 
írását tűntetik föl. Valószínű, hogy ezek nagy részben szintén 
Miklós püspök könyvtárának alkatrészei, amit azonban, czímer és 
feljegyzés hiányában, biztosan megállapítani lehetetlen. 

Miklós püspök kéziratai eredetileg a Szent-Ágoston-rend azon 
kolostorában voltak, mely a S. Maria del Popolo nevezetű temp
lom mellett áll fönn. Ennek kétségkívül végrendeletében hagyo
mányozta Miklós püspök, a mit abból következtethetünk, hogy ezt 
a templomot választotta végső nyughelyéül. 

Halála időpontját pontosan nem határozhatjuk meg. Csak 
annyit tudunk, bogy utódját a modrusi püspöki székre 1480 május 
29-ikén nevezte ki a pápa.1 

A S. Maria del Popolo templomot IV. Sixtus pápa, ki azt 
családja számára temetkezési helyűi szemelte ki, kevéssel előbb 
(1477-ben) építette át a renaissance építészet egyik remekévé. 
Művészi díszítésének munkája, melyben Pinturiechio, Sansovino és 
Rafael működtek közre, még azután is soká folyt. 

Miklós püspök síremléke a kolostor egyik folyosójában he
lyeztetett el, a honnan a jelen század elején, építkezési átalakí
tások alkalmával, eltávolíttatott és nyom nélkül eltűnt. 

Szerencsére Farlati lejegyezte és fentartotta három distichon-
ból álló sokat mondó föliratát, melyben egyik tisztelője ékesszólá
sát és tudományosságát annyira magasztalja, hogy őt llliricum 
nagy szülöttje: Szent-Jeromos mellé helyezni m?ri. 

1 Acta Cameralia. 82 k. 96. 1. 83 k. 67. 1. 
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D. 0 . M. 
Quem nulluni latuit stúdium, vis nulla loquendi, 

Urna tegit celebrem quantula Nieolaum. 
Hic menüt post te Hieronyme laudes, 

Alter honos et spes Illyris ora tibi. 
Occidit an vivit praesul, Parca improba ? Vivit. 

Non timet ut rapiat parva Modrusa decus. 

IV. 
Miklós püspök irodalmi munkái. 

1. 
A Szent-Domokos-rend római könyvtárában (Bibliotheca 

Casanatensis. »B. IV. 13.« jelzettel.) őrzött XV. századbeli hártya-
kézirat. 

Negyedrétű 20 levél, 140X210 mm. Dísztelenül, apró göm
bölyű olasz betűkkel írva. festett kezdőbetűk nélkül. Egyedüli ékes
sége az első lap alján látható czímerpajzs. a mely fekete alapon 
fehér kettős-keresztet foglal magában. 

1. 1. Az ajánlólevél ily czímmel: »Nicolai episeopi Modrusi-
ensis ad sanctissimum dominum Pium papám II. de mortalium 
felicitate incipit.« 

2. 1. A munka czíme: »Nicolai episeopi Modrusiensis ad 
sanctissimum dominum Pium papám II. dialógus de felicitate 
humana féliciter incipit.« 

Más szerzőktől származó kéziratokkal a XVIII. században 
kötötték össze. 

2. 
A bécsi cs. és k. udvari könyvtárban (Cod. lat. 2431.) őr

zött XV. századbeli hártya-kézirat. 
Negyedrétű 8(> levél, 160X240 mm. Gömbölyű olasz betűk

kel írva. Festészeti díszt nélkülöz. A kezdőbetűk számára a máso
lótól hagyott üres hely mindenütt betöltetlenül maradt. 

1. 1. Ajánlólevél: »Reverendissimo in Christo patri et domino 
Johanni Dei gratia episcopo W'aradiensi Nicolaus episcopus Mod
rusiensis saint em.« 

2—3. 1. A pápához intézett ajánlólevél. (Ugyanaz, mint az 1. 
számú kéziratban.) 
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3*.—36*. 1. Az í számú kéziratban foglalt irodalmi mű. a mely
nek szövege külön czímet itt nélkülöz. 

A 36—37. lapokra IV. Eugén pápa egyik bullája van leírva, a 
mely azonban a munkával semmi összefüggésben nincs. 

3. 

A római Corsini-könyvtárban őrzött (127 számmal jelöli) 
XV. századbeli papír-kézirat. Negyedrétü 95 levél, 172X230 mm. 
Gömbölyű olasz betűkkel írva. Minden festészeti díszt teljesen nél
külöz. A kezdőbetűk helye üresen maradt. A szövegben sűrűn 
fordulnak elő javítások, melyek a szerzőtől eredhetnek. 

1. 1. »N. episeopi Modrusiensis de bellis Gothorum liber 
primus incipit.« 

20. 1. A lapszélen, veres tintával: »N. episeopi Modrusiensis 
de bellis Gothorum liber primus explicit, incipit secundus.« (A szö
vegben a két fejezet nincs elválasztva.) 

43i. 1. »Liber tertius.« 
Az 59. 1. üresen maradi. 
A 60. 1. a szöveg mondat közepén, csonkán kezdődik, amiből 

következtethetjük, hogy az a szöveg, aminek az 59 levelet kellett 
volna betölteni, kihagyatott. 

60. 1. »N. episeopi Modrusiensis de bellis Gothorum liber 
tertius explicit. Incipit liber quartus.« Ebből a negyedik könyvből 
csak ez az egy oldal van meg. melynek alján a szöveg csonkán 
szakad meg. Mennyi hiányzik a könyvből, s vájjon a munkának 
több könyve is volt-e. nem határozhalj uk meg. 

61. levelén egy más dolgozat szintén mondat közepén cson
kán kezdődik. A levél élére XVII. századbeli kész a munka tar
talma után czímét feljegyezte: »De humilitate.« Ugyanez a kéz a 
80. levél élére írta: »De fructibus humilitatis.« 

A 84A. lapon ez a dolgozat csonkán, befejezetlen mondattal 
végződik. Vájjon ez Miklós püspök, vagy más szerző műve, nem 
állapíthatjuk meg. 

85. levelén egy harmadik dolgozat élére helyezett ajánló
levél áll. Czíme számára üres hely hagyatott, mely betöltetlenül 
maradt. 

86—95. 1. Isocrates két beszédének (De regia vitae institu-
Magyar Könyvszemle. 1897. I. füzet. 2 
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tione) latin fordítása Veronai Guarinotól. A XVII. század folyamán 
kötötték egybe a három munkát.1 

4. 
A római vatikáni könyvtár (Cod. Urbinalensis 586. lat. jel

zetű) XV. századbeli papír-kézirata. Nyolczadrétű 48 levél, 140X210 
mm. Cursív betűkkel írva. Egyetlen festett egyszerű kezdőbetű és 
egy ezímer ékesíti, különben minden egyéb diszt nélkülöz. A kékre 
festett czímerpajzsot három arany gerenda szeli át, a legfelsőben 
apró fekete sas látható. A ezímer kétségkívül Fascolo Angelus 
feltrei püspöké, a kinek a munka ajánlva van. Az ajánlólevélnek 
az 1 lapon veres betűkkel írt czíme ez: »Domino Angelo Feltrensí 
pontifici N. episeopus Modrusiensis s. d. p.« 

A 2. lapon czím nélkül kezdődik a munka. Ujabb kéz a 
következőkép formulázta a tartalom után a czímet: »De titulis 
et auctoribus psalmorum.« Kötése új. 

5. 
A vatikáni könyvtár XV. századbeli papír kézirata. (Cod. 

Vaticanus 5139.) Nyolczadrétű 124 levél, 100x240 mm. Gömbölyű 
olasz betűkkel írva. A lapszéleken veres tintával tartalomjelző 
szavak vannak feljegyezve. Hat kezdőbetű és a czímlapon püspöki 
föveget viselő két ezímer képezi ékességeit. Ezeknek egyike II. Pál 
pápa családjáé, a Barboké: kék alapon ezüst oroszlán, melyet 
ezüst gerenda hasít át; a másik Miklós püspöké: veres alapon 
ágaskodó sárga róka. 

Az 1. lapon az ajánlólevél, melynek czíme: »N. episcopi 
Modrussensis ad dominum Marehum Vicentinum praesulem liber 
de consolatione féliciter incipit. Prológus.« 

B. 1. A munka czíme: »Opus consolationis et primo quidem 
qualiter affecti sunt, qui egent consolatione.« 

21. 1. Új fejezet: »Qnomodo aut quibus rationibus sit con-
solatio.« 

58. 1. »Finis prime rationis consolandi. Incipit secunda.« 
66. 1. »De tertia ratione consolandi.« 
1 A könyv táblájára a XVT1I. században írt czínilap Miklós püspököt 

azonosnak tartja Sagundinus Miklós XV. századbeli bires humanistával. Ez a 
feltevés teljesen alaptalan. Ugyanazon ideiben, a mikor Miklós püspök a mod
rusi széken ült, Sagundinus a velenczei köztársaság titkára volt. 
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88*. 1. »Finis tertie rationis consolandi. Incipit quarta.« 
97. 1. »Finis quartae rationis, quinta incipit féliciter.« 

123/,. 1. A szöveg végén : »In arcé Viterbiensi secundo1 

Pauli2 editum scriptumque vestro nomine R. Pat. domine.« 
Ez a kolofon a könyvmásolótól származik, a ki megnevezi 

magát a könyv régi táblájának borítékjára írt versben, melyet a 
vicenzai püspökhöz intéz: 

Hoc tibi digue páter Leonardus scripsit habendum. 
Edidit antistes Modrusiensis opus. 

Scriptor eius servus semper devotus utique est, 
Quodque sui domini sis meraor usque rogat. 

Nec mirare sui domini si commoda querit, 
Nam que sunt domini iudicat esse sua. 

Ez a vers most egy uj tiszta lapra van ráragasztva. A kéz
irat ugyanis új kötést kapott. 

6. 
A müncheni királyi könyvtár papír kézirata. (Cod. Lat. 461.) 

Negyedrétü 209 levél, 209X155 mm. A Schedel Hartmann 
kezétől származó kolligátum a friesek történetére vonatkozó fel
jegyzéseken, Andreas Brentius néhány müvén kívül, a pápákhoz 
küldött egyes követeknek 1471—1490 évek között Romában 
különböző alkalmakkor elmondott beszédeit (köztük Vetési László 
1474-iki ismeretes üdvözlő beszédét) tartalmazza; a 204—205. 
levelek közé két ősnyomtatvány: Oratio Cassandrae pro Rertucio 
Lamberto (Velencze, 1488.) és Enee Silvii História Bohemica (H. és 
év n.) van beékelve.3 

A. legtöbb darab, végén, H. S. (Harlmannus Schedel) betűk
kel és három helyen az 1490. évszámmal van szignálva. Az 
utolsó darab kolofonja (209b 1.): »Scripsi Hartmannus Schedel 
doctoranno domini 1492. in vigília pasche Nüremberge. Laus Deo.« 

A 129,,. —138fl. leveleken van Miklós püspöknek Riario Péter 
bibornok felett elmondott beszéde. Felirata: »Oratio in funere 

1 Talán ki van hagyva »anno«. 
2 Talán ki van hagyva »secundi«. 
2 Egykorú kötésének eló'táblája keskeny hártyalapon a következő czi-

2* 
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reverendissimi domini domini Pétri cardinalis sancti Sixti habita 
a reverendo pâtre domino Nicolao episcopo Modrusiensi.«1 

Kezdődik: »Cum in omni funebri celebratione« szavakkal. 
Vége: »Sit nomen domini benedictum. Amen.« És alatta: »LausDeo.« 

V. 
Miklós püspök czímerével ékesített 

kéziratok a római Angelica könyvtárban. 
1. 

551. számú XV. századbeli papir-kézirat. 354x240 millim. 
Terjedelme: ívrétű 280 levél, két hasábban írva. 

Tartalmazza a XIV. századbeli Sienai Gellért, Szent-Agoston-
rendü szerzetestől (megh. 1336 körűi): »Lectura in primum sen-
tentiarum« ezímmel, Aquinói Tamás nagy hittudományi munkája 
első könyvének magyarázatát. 

Az első lap gazdagon van díszítve. Aranyban és élénk 
színekben ragyogó lapszéldíszítmények: levelek, virágok és madarak 
veszik körül. Nagy kezdőbetű belsejében Szent-Ágoston alakja van 
előállítva. A lap alsó részén két arany gyűrűbe és babérkoszorúba 
foglalva áll a czímer-pajzs. mely fölött két oldalt N. betű (Nicolaus) 
látható. A csúcsos pajzs felső része kék alapon fehér püspöki 
infulát, alsó része veres alapon szürkére festett ágaskodó rókát, 
jobbról-balról arany csillaggal, tüntet föl. A czímerpajzst környező 
külső aranygyűrűt virágkelíelyből kiemelkedő két angyal tartja 
egyik kezével, míg a másikkal trombitát tart szájához.2 

A munka szövegének végén ez a kolofon olvasható: 
»Explicit lectura primi libri sententiarum édita a fralre 

met viseli: História Frisie. Expugnatio Malacé. Orationes obedienciales et 
funèbres Rome habite. História Bohcmïca a Pio édita etc. A kézirat leírá
sát 1. Catalogus Codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis. 
I I . k. I. rész, 94—95. 1. 

1 A müncheni királyi könyvtár kéziratának katalógusa (id. b.) ezt 
mint Ferrici Péter bibornok felett elmondott gyászbeszédet veszi jegyzékbe. 
A tévedés onnan ered, hogy a kolligátum előző darabja Ludovicus Imolen-
sis minoritának az 1478 szeptember 25-ikén Rómában elhunyt spanyol Fer
rici bibornoka felett elmondott beszédét tartalmazza, a ki szintén Szent-Sixtus 
bibornoka czíinét viselte. A két beszéd czime aztán igy került a katalógusba: 
»f. 123. Ludovici lmolensis in funero Petri Ferrici cardinalis oratio. . . f. 129. 
Nicolai episcopi Modrusienis oratio in emsdem fanere habita.« 

2 Lásd első mellékletünket. 
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Gerardo de Senis sacre pagine baecalario ordinis fratrum here-
mitarum sancti Augusüni. Scriptum est per me Hugonem de Leck 
de Hollandia Traiectensis diecesis ad instantiam reverendissimi 
domini Nicolai episcopi Modrusiensis civitatis Asculique guber-
natoris anno domini M° CCCC0 LXIX décima octava die mensis 
octobris in die sancti Luce etc. Deo gratias semper.« 

A munka szövegében sem javítás, sem jegyzet nem találtatik. 
Kötése új. 

2. 
537. számú XV. századbeli papír-kézirat. 430X287 mm. 

Terjedelme: ívrétű 410 levél, két hasábosán írva. 
Tartalmazza az angol Hales Sándor XIII. századbeli szent 

Ferenczrendű szerzetes, párisi hírneves hittanár hittudományi 
munkájának második könyvét: »Summe Theologice liber secundus.« 

Ez a könyv két részre oszlik, mindegyiknek fényesen díszí
tett külön czímlapja van. 

Az első könyv czímlapján a C kezdőbetű könyvet tartó 
aggastyán alakját tartalmazza. A lapszél levelekből és virágokból 
van Összeállítva. 

A lap alján Miklós püspök czímere van alkalmazva, mint az 
1. számú kéziraton, azzal a különbséggel, hogy az angyalok 
repülő mozgásban, trombiták nélkül vannak festve. 

A 211. levelén a második czímlapot arabeszkes díszílmények 
környezik, melyekhez hasonlókkal az egyszerűbb Korvin-kódexek
ben gyakran találkozunk. A lap alján újból előfordul a czímer, de 
angyalok nélkül. 

A kolofon így hangzik: 
»Hec lectura finita Rome prope sanctum Petrum. ad instan

tiam reverendissimi domini Nicolai episcopi Modrusiensis. per me 
Hugonem Dordraci alias Leck de Hollandia, Traiectensis dyocesis 
anno domini M° CCCC0 LXX. die III. mensis Octobris etc.« 

Kötése új. 
3. 

561. számú XV. századbeli papír-kézirat. 345X235 mm. 
Két kolumnában, barátbetűkkel írva. Terjedelme ívrétű 84 levél. 

Tartalmazza Szászországi Albert Szent-Ágoston-rendű szer
zetes (megh. mint halberstadti püspök 1394.) kommentárjait Aris
toteles »De coelo et mundo* czímű munkájáról. 



22 Miklós modrnsi püspök élete, munkái és könyvtára. 

A czímlapon fényes kezdőbetűbe Aristoteles nagy képe van 
festve. A lapszél levelekből és virágokból készült. A lap alján 
Miklós püspök ezímere, a pajzstól jobbról-balről N. E. (Nicolaus 
episeopus) betűk állanak. 

A kézirat végén ez a kolofon: »Expliciunt questiones supra 
librum de coelo et mundo a venerabili philosofo magistro Alberto 
de Saxonia. Deo gratias. Scripta per me Georgium de Dachaw, 
anno etc. 1470.« 

Kötése új. 
4. 

549. számú XV. századbeli papír-kézirat. 350X250 mm. 
Két hasábosán, barátbetükkel írva. Terjedelme ívrétti 132 levél. 

Több munkát tartalmaz: 
1—70. 1. »Questiones in XVI. Aristotelis libros de ani-

malibus.« 
71—76. 1. üres. 
77—82. 1. »Gerardi de Brolio Claromontani canonici que

stiones de generatione et corruptela.« 
83—97. 1. »Questiones super quatuor Metheororum Aris

totelis.« 
98—99. 1. »Questiones de memoria et reminiscentia.« 
99*—112. 1. »Questiones de somno et vigilia.« 
1126—128. 1. »De motu animalium.« 
128*—132. 1. az index. 
Csak az első czímlap van kezdőbetűvel, lapszéllel és czímer-

rel díszítve. 
Kötése új. 

5. 
553. számú XV. századbeli papír-kézirat, 345X242. mm. 

Két hasábosán, barátbetűkkel írva. Terjedelme ívrétű 117 levél. 
Tartalmazza a vicenzai származású Thienaeus Gaëtanus 

paduai tanár (megh. 1465.) ily czimű munkáját: »Expositio libro-
rum Aristotelis de anima.« 

A czímlap fényes kezdőbetűvel, lapszéllel, czímerrel van 
díszítve. 

A szövegben sűrűn fordulnak elő lapszéli jegyzetek, melyek 
valószínűleg Miklós püspöktől származnak. 

Kötése új. 
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6. 
559. számú XV. századbeli papír-kézirat. 345X246 mm. 

Két hasábosán barát-betűkkel írva. Terjedelme ívrétű 103 levél. 
Tartalmazza Duns Scotus hírneves párisi tanár »Questio-

nes quodlibeticae XXI.« czímű munkáját, melynek végén a követ
kező kolofon olvasható: »Explicit Quodlibet magistri Johannis 
Scoti de ordine fratrum minorum, Deo gratias. Da michi, te 
rogito, premia pro merito.« 

Az első lap fényes kezdőbetűvel, lapszéllel, Miklós püspök 
ezímerével van ékítve. 

Kötése új. 
7. 

560. számú XV. századbeli papír-kézirat. 350X252 mm. 
Két hasábosán, barátbettíkkel írva. Terjedelme ívrétű 120 levél. 

Több munkát tartalmaz: 
1—110. 1. Az utrechti Marsilius ab Inghen (megh. 1396) 

ily czímű munkája: »Questiones super libris Aristotelis de gene
rali one et corruptione.« 

111—113. 1. »Questiones quatuor de longitudine vite.« 
114 — 115. 1. Az angol Peckam János canterburyi érsek 

(megh. 1292.) munkája: »Summa de esse et essentia.« 
117—120. 1. »Aristotelis de proprietatibus clementorum.« 
Az első czímlap fényes kezdőbetűvel, lapszéllel és Miklós 

püspök ezímerével van díszítve. 
Kötése új. 

8. 
577. számú XV. századbeli papír-kézirat. 417X295 mm. 

Két hasábosán barátbetűkkel írva. Terjedelme ívrétű 207 levél. 
Tartalmazza a spanyol Alfonso Vargas Szent-Ágoston-rendü 

szerzetes (megh. mint badajosi püspök 1366-ban) ily czimű mun
káját: »Lectura super primo libro sententiarum.« 

A czímlap fényesen kezdőbetűvel, lapszéllel és Miklós püspök 
ezímerével van díszítve, A lapszél kiválóan értékes miniature 
munka, renaissanee-ízlésben: fenyőtobozt tartó angyalok, érczko-
rongon kis kutya, mezőn száguldó vadállat és virágok váltakoznak.1 

Kötése új. 
1 Lásd második mellékletünket. 




