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Váradi Péter könyvtárának töredéke Kolozsvárott. VÁRADI Péter kalocsai
érseknek, MÁTYÁS király kancellárjának (kb. 1450—1501) a török pusztítások során
szétszóródott könyvtárából az utolsó negyedszázad alatt immár harmadszor bukkan fel
egy-egy újabb darab. 1 A múlt századvégén FRAKNÓI Vilmos még csak egy esztergomi
missalét ismert VÁRADI könyvei közül. 2 Később VARJÚ Elemér szent JEROMOS leveleinek
egy VÁRADI címerével díszített (1910 óta azonban lappangó) nyomtatott példányára
figyelt fel. HOFFMANN Edith viszont a bolognai egyetemi könyvtárban VÁRADinak egy
hártyakódexét találta meg, mely GERGELY nissai püspöknek MÓZES életéről írott művét
tartalmazza a platonista tanokkal hadakozó Georgius TRAPEZTJNTITJS latin fordításában. 5
Most negyediknek a Román Népköztársaság Akadémiája kolozsvári könyvtárában,
a volt Lyceumi Könyvtár ősnyomtatványai között (Inc. 82. A. 11.) fedeztem fel e huma
nista főpap gyűjteményének egy újabb darabját.
E könyv Nicolaus de LYRA bibliamagyarázatainak (postula) a nürnbergi Anton
KOBERGER műhelyében készült 1481. évi kiadásából (Hain-Cop. *10369) a SALAMON
példabeszédeitől a Jelenesek könyvéig terjedő részt tartalmazza. E kötetet eddig is a
könyvtár legszebben díszített darabjai között tartották nyilván, de provenienciáját,
egykorú bejegyzések hiányában, nem ismerték. Első tulajdonosának megállapítását
számomra a szépen díszített első lap alján látható címer tette lehetővé. Ebben ugyanis
VÁRADI Péternek a BOTTKA. Tivadar és HOFFMANN Edith által közölt címerét lehet
minden kétséget kizáró bizonyossággal felismerni.4
A testes kötet ékességeit az első lap díszítései és a festett iniciálék alkotják.
A miniator a nyomtatott szöveget az első lapon — amint a mellékelt hasonmás is
mutatja — köröskörül virágfüzéres, festett díszekkel hintette tele. Legdúsabb a díszítés
a lap alján. I t t középen kör alakú, levegős keret csipkeszerűen finom damaszkolású meze
jében, reneszánsz virágfüzérektől övezve VÁRADI Péter címerpajzsa helyezkedik el.
A vágott pajzs felső részében kék mezőben két arany csillag, alsó részében pedig arany
mezőben kékre festett stilizált liliom látható. A hullámos virágfüzérek tetejére egy-egy
madarat helyezett a mester. A füzérek közét leheletfinom díszítéssel töltötte ki. A margót
is ilyen könnyed díszekkel szórta tele. Ugyanide kerek medalionba megfestette SALAMON
királyt lilás palástban, fején zöld karimájú, fekete csúcsos, koronás süvegben. Az arckép
1
VÁRADI életére és a magyar humanizmusban játszott szerepére vonatkozóan
1. GERÉZDI Rábán : Egy magyar humanista : Váradi Péter. Magyarságtudomány. 1942.
305—328., 532—563. 1. és KARDOS Tibor: A magyarországi humanizmus kora. Bp. 1955.
2
Magy. Könyvszle. 1886. 340—341. 1. 1888. 1—7. 1.
3
Váradi Péler kalocsai érsek könyvtárának maradványai.
Magy. Bibliofil Szle.
1925. 215—218. 1. és Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 131—135. 1.
4
BOTTKA. Tivadar : Péter kalocsai érsek pecsété. Századok. 1870. 329—333. 1.
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Xapszéli díszítés Nicolaus de LYRA Postilla (Nürnberg 1481)
Péter tulajdonában volt példányából

művének VÁRADI
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egyénített és viszonylag fiatalos vonásai nagyon csábítanak arra a feltételezésre, hogy
a hízelkedő miniator e könyv nagy tudású megrendelőjének, a hatalma tetőfokán álló
VÁRADI Péter kancellárnak a vonásaival igyekezett megeleveníteni a bölcsességéről
híres ószövetségi uralkodót. Persze csak valami különlegesen szerencsés véletlen segít
hetné a kutatást annak eldöntéséhez, hogy vajon e vonások mögött tényleg a nagy
magyar humanista arca rejtőzködik-e vagy sem. — Az első lapon levő, erősen meg
kopott és elpiszkolódott iniciálé I betűje mellett egy esküre ( ?) emelt lila ruhás alkar
és kézfej látható.
A könyv iniciáléinak nagy többsége vörössel vagy kékkel írt egyszerű nagybetű.
Van azonban benne ezek mellett 57 darab díszesebb, festett iniciálé is. Ezek viszonylag
kisméretű négyzetek. Külső keretük általában arany, a betű teste lilás, a betű részei
által bezárt kék alapozású teret zöldre, pirosra vagy fehérre színezett virágok, növények,
gyümölcsök töltik ki. A színek rendkívül melegek. Ezek az iniciálék nagyon bájos, hangu
latos élénkítői a könyvnek. Kivitelezésükön a műhelynek legalább két miniatora dolgo
zott, mert egyes iniciáléknak (főként az új testament umbelieknek) a színei tompábbak,
a rajzuk sem olyan könnyed, mint többségüké.
Annak a kérdésnek az eldöntését, hogy hol is készülhettek VÁRADI e könyvének
a díszei, az arra illetékesekre kívánom hagyni. Megemlítem azonban, hogy Hans LOEW
akadémiai kutató, aki a Román Népköztársaság területén található ősnyomtatványok
díszítéseit szándékszik feldolgozni, délnémetnek és a KoBERGER-cég miniátorműhelyében
készült munkának tartja e példány ékességeit. A közvetlen nürnbergi rendelésnek és kivi
telezésnek a valószínűségét azonban némileg gyengíti, hogy amíg VÁRADI olasz, cseh éssziléziai kapcsolatairól bő adatok maradtak, dél-németországi összeköttetéseiről teljesen
hallgatnak a források.5 Ahhoz azonban, hogy VÁRADI KoBERGER-kiadványt vásároljon
magának, abban az időben már nem is volt szükség közvetlen délnémet kapcsolatokra.
Az első budai könyvkereskedő, Theobald FEGER ugyanis az 1480-as évek elején, minden
valószínűség szerint KOBERGER megbízásából, éppen az ő bizományosaként telepedett
le a magyar fővárosban. 6 Levelezése és kiadói tevékenysége egyaránt azt mutatja, hogy
az élelmes KOBERGER mindent elkövetett a magyarországi piac megszerzésére. Nagyon
valószínű tehát, hogy VÁRADI Budán vásárolta meg Nicolaus de LYRA egyáltalában nem
ritka újdonságnak számító kiadványát. Éppen ezért megvizsgálandónak vélem azt a
lehetőséget is, hogy vajon a kancellár nem Budán díszíttette-e ezt a könyvét. Feltehető
ugyanis, hogy KOBERGER a magyarországi előkelőbb, bibliofil vevői által megvásárolt
példányokat saját emberével (?) ugyan, de Budán és a helyi ízléshez igazodó szellemben
díszíttette.
Az új lelet tartalmi tekintetben nem bővíti a VÁRADI könyvtárának összetételével
kapcsolatos ismereteinket, és az ő szellemi arcát sem gazdagítja újabb vonásokkal.
VÁRADI könyvei is azt a kettősséget tükrözik, amely a XV. századi magyar humanista
műveltségét jellemzi. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy bár VÁRADI politikai
pályán akart érvényesülni, és csak akkor szenteltette magát pappá, amikor már a kalocsai
érsekséget elnyerte, a klasszikus auktorok mellett a teológiai irodalom iránt szintén
érdeklődött életének ebben a bámulatosan emelkedő szakaszában is. Legújabb életrajz
írója hangsúlyozza, hogy a ferences teológiai iskola hatása alatt állott, alapos teológiai
műveltséggel és a bibliában feltűnő jártassággal rendelkezett. 7 Ez az érdeklődése indo
kolhatta a ferences Nicolaus de LYRA bibliamagyarázatainak a megszerzését. A könyvben
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látható glosszák között nem találtam olyat, amelyiknek az írása bizonyosan a XV. század
végére utalt volna, és kapcsolatba hozható lenne VÁRADival.
Befejezésül e könyv vándorútjával kapcsolatosan tett néhány apró megfigyelé
semet említem fel abban a reményben, hogy talán ezek is vetnek némi fényt VÁEADI
könyvtárának sorsára. E kötet későbbi tulajdonosai felől, a különböző XVI. századi
kezek glosszáit nem tekintve, csupán egyetlen pontos adattal rendelkezünk, amely a tábla
belső oldalán olvasható. Eszerint a könyv 1633-ban BORNEMISZA Pál jenői főkapitányé
volt. Hasznosabb felvilágosítással szolgál a kötet ennél korábbi sorsa felől az előzéklevél
verso ján olvasható alábbi latin vers :
,,Liber de se ad lectorem.
Oblitus caeno iacui per annos
Integros centum, tineasque passus,
Nee minus caeco monachorum luxi
Carcere clausus.
Sed tutor ueri Deus, impiorum
Destruens aras, mea uincla [!] soluit
Nube discussa, dedit atque laeta
Tempora nobis.
Namque per multas manus agitatus,
Ad uirum, qui me pietate sancta
Conspicit, ueni : iubet hic manere
Veste sub ista."
E sorokból kiderül tehát, hogy a könyv hosszú időn át barátok kolostorában
hevert elzárva, szútól rágottan és elmocskolódva, amíg csak az istentelenek oltárait le
nem rontották. Ekkor az ő bilincsei is feloldódtak, és sok kézben való hányódás után
egy istenes emberhez jutott, akinél most már megmarad ebben a „köntös"-ben (azaz
kötésben).
A tábla belső oldalára és a Jelenések könyve XIII. fejezetéhez Nicolaus de LYRA
életének idejével kapcsolatosan tett két jegyzet írásának bizonysága szerint e verset
a XVII. század első évtizedeiben írhatta be VÁRADI érsek könyvébe egy protestáns
és hihetőleg egyházi rendű újabb tulajdonos. Bár közelebbi bizonyítékunk nincs rá,
aligha lehet kétséges, hogy a fenti versecske (még abban az esetben is, ha nem bizonyulna
eredeti alkotásnak) a kolozsvári jezsuita kolostornak és könyvtárának 1603 júniusában
az unitárius lakosság által történt emlékezetes felprédálására és elpusztítására vonat
koztatandó. 8 Bizonyára a kolostor elpusztítása során kallódhattak el e munka többi
kötetei és rongálódhatott meg eredeti kötése annyira, hogy új tulajdonosa kénytelen volt
beköttetni a ma is látható ,,köntös"-ébe. Ennek az újrakötésnek eshettek áldozatul
a régebbi tulajdonosokra utaló esetleges bejegyzések éppen úgy, mint ahogyan ugyan
ekkor csonkultak meg a másodszori körülvágás következtében az első lap díszei is.
E protestáns teológus tulajdonostól került a könyv 1633 előtt BORNEMISZA Pálhoz,
akitől viszont leányára, I. APAFI Mihálynéra szállott, és egy ideig az utolsó erdélyi
8

VERESS Endre : A kolozsvári Báthory egyetem története lerombolásáig, 1603-ig.
Erdélyi Múzeum. 1906. 258—262. 1.
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fejedelem könyvtárát is gazdagította. 9 A jezsuiták kolozsvári könyvtárába a
X V n i . század elején kerülhetett vissza az APAFiak vagyonának szétszóródása
során. 10
VÁRADI Péter egykori könyvének útja tehát az adatok szegénysége ellenére is
elég bizonyossággal megrajzolható a jezsuitákhoz való kerülése, azaz az 1580-as évek
óta. De hol volt a könyv VÁRADI halálától (1501) fogva 1581-ig? Erre a kérdésre jelenleg
még csak feltételes értékű válasz adható. Ha azonban bebizonyosodnék, hogy a BÁTHORY
által alapított XVI. századi kolozsvári jezsuita egyetem reánk maradt legdíszesebb
könyvének, PLINITJS Naturalis historia-jának (Parma 1481) az iniciáléiba azért került
feltűnő módon, visszatérő motívumként a kékre festett, stilizált liliom, mert ezt az ősnyom
tatványt is VÁRADI Péter részére díszítették, akkor kötetünk sorsának ez a szakasza is
tisztázódnék. Ezáltal ugyanis kétségtelenné válnék, hogy VÁRADI könyvtárának legalábbis
egy része HACZIUS Mártonhoz, a humanista és bibliofil váradi kispréposthoz került,,
és ennek könyveivel együtt lett a megalakuló első erdélyi egyetem munkájának elősegítője. 1 1 Ebben az esetben e könyv kifejezően szimbolizálná azokat az összefüggéseket,
amelyek a XVT. századi erdélyi művelődési fejlődést a MÁTYÁs-kori humanizmushoz,
kötik.
Kétségtelen, hogy a magyar könyvtörténetnek mindmáig legjobban feltárt és
legrangosabb fejezete az, amelyik a MÁTYÁs-kori és a Mohács előtti könyvgyűjtéssel
foglalkozik. Mégis úgy véljük, hogy a mai magyar kutatás ezt a fejezetet sem tekint
heti véglegesen lezártnak. Még kevésbé tekinthet így a XVI. század művelődéstörténeti
tanulságokban hasonlóan gazdag könyvhagyatékával kapcsolatosan elért eredményeire.
Az utolsó negyedszázad módszeres kutatása nem terjeszkedett ki a török pusztításoktól
megmenekült szlovákiai és erdélyi könyvtárak anyagának rendszeres vizsgálatára.
Pedig, ha a kutatóktól leginkább látogatott és használt kolozsvári könyvtárak rend
szeres átvizsgálása ilyen és más ezután feldolgozandó meglepetésekkel szolgált, akkor
elképzelhető, hogy mi minden várható a kevésbé ismert, mondjuk, erdélyi viszonylatban
a szász könyvtárak módszeres tanulmányozásától.
Ezek a sorok éppen e fontos kutatási feladat napirendre tűzéséről és első eredmé
nyeiről kívántak hírt adni a magyar könyvtörténet munkásainak.
JAKÓ ZSIGMOND

Mátyás király törvénykönyvének újabb töredéke. A Román Népköztársaság
Akadémiája kolozsvári könyvtárában, a volt Lyceumi Könyvtár régi anyagának rend
szeres átvizsgálása során MÁTYÁS király 1486. évi Decretum Maius&nak 1488. évi első ki
adásából egy újabb töredékre bukkantam. 1 Az éppen egy ívnyi (a ,,c" ív) töredék a könyv
17. lapjától a 24. lapjáig terjedő rész, és tartalmazza a Decretum rendelkezéseit a hiteles
helyi bizonyságok felől intézkedő XII. szakaszban olvasható „modus et ordo, qui tempore
quondam domini Sigismundi imperatoris tentus fuit" kezdetű soroktól fogva a bírói
hatóságok alóli mentességeket eltörlő XXIV. szakasznak a végéig („ille quoque vigore
presentis decreti nullius vigoris intelligantur").
9
Ennek nem mond ellene az, hogy e mű nem szerepel az ApAPi-könyvtár marad
ványáról 1714-ben készített jegyzékbon (Magy. Könyvszle. 1881. 123—134. 1.). A könyv
bőrkötésén az APAFI udvartartás irataiból jól ismert deák kezeírása látható.
10
Vö. HERMÁNYI DIENES József : Nagyenyedi Demokritus (GYÖRGY Lajos kiad.)
Kolozsvár 1943. II. 50. 1.
11
Mindezekkel bővebben HACZIUS könyvtáráról készített, kéziratos dolgozatom
ban foglalkozom.
1
A törvénykönyv kiadásaira vonatkozó kérdéseket tisztázta HITBAY Ilona :
Mátyás király törvénykönyve. Magy. Könyvszle. 1939. 234—244. 1.

