
(S még más kettőt.) Könyves állványotok  
Legfelső polcán kérek titkos otthont 
E munkámnak, hol bizton el lehet 
Henye tolakodó manóktól,
S hol soha meg nem lelheti 
A  süldő lány, a zsenge ifjú,
Sem az, aki Prokrustesságyba 
Törné belé a tudás vágyát,
S eggyé szürkítne minden írást,
Csakis a maga gusztusára.
Nincs semmi könyv, akármilyen rossz,
Miből ne meríthetne jót is,
Aki megértőn tud olvasni benne.
Q testvér, hadd legyen jutalmam :
Hogy tiszta és pártatlan szemmel 
Helyesen olvass mindig engem.

Pisanus Fraxinak nem lehetett oka panaszra: sok író, sok tudós megér* 
tést tanult, tudással gazdagodott munkáiból — a bibliofilia bibliográfusának 
e remekeiből —, amelyek nélkül például egy Eugen D ü h r e n , egy Havelock  
E llis  a maga fáradságos sexuologiai kutatásai során jóval több akadályt 
lett volna kénytelen leküzdeni. (Annál érthetetlenebb, hogy Bemhard 
S t e r n  lllustrierte Geschichte dér erotischen Literatur aller Zeiten und VöU 
kér című zsúfolt munkájában meg sem említi nagy elődjének büszke 
nevét.) Szilágyi Géza.

VÁRADI PETER KALOCSAI ÉRSEK 
KÖNYVTÁRÁNAK MARADVÁNYAI.

ÁTYÁS király uralkodásának ideje Magyarorszá* 
gon egyúttal a neoplatonizmus divatjának idejét is 
jelenti.1 Ez a szellemi mozgalom áll az érdeklődés 
központjában. Maga a király, Vitéz János, Janus 
Pannonius, Garázda Péter, Báthori Miklós váci 
püspök, Nagylucsei Orbán egri püspök2 és Váradi 
Péter kalocsai érsek mind hívei e mozgalomnak. 

Váradi Péter életét jól ismerjük.3 Az alacsony sorsból származott 
tehetséges ifjút Vitéz János neveltette Olaszországban s ő volt az, 
ki azt a fényes pályát egyengette számára, melyet rövid idő alatt 
befutott. Mátyás vonzalma és bizalma szédítő gyorsasággal ragadta 
a magasba, alig harminc éves korában 1479íben titkos kancellárrá, 
1480#ban főkancellárrá, 1481sben kalocsai érsekké tette meg s

1 E mozgalom széleskörű fejtegetését lásd Huszti József: Platonista törekvések 
Mátyás király udvarában. Minerva. 1924— 1925.

2 Hoffmann Edith. Nagylucsei O rbán könyvtárának maradványai. Magyar 
Bibliofil Szemle. 1924. 166— 169. E cikkem írásakor elkerülte figyelmemet, hogy 
Marsilius Ficinus kódexén már Schönherr felfedezte a Nagylucsei címert. V. ö. 
Gulyás Pálnak „N agylucsei Orbán egy kéziratos könyve a bécsi udv. könyvtárs 
ban.“ című jegyzetét. Magyar Könyvszemle. 1914, 192—193. lap.

3 Életrajzát lásd Fraknói Vi lmos: Váradi Péter élete. Budapest, 1884.
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1483*ban türelmetlenül sürgette számára a pápánál a bibornoki kala* 
pót. Ekkor még ma sem eléggé tisztázott okokból a király hirtelen 
elfordult tőle és Árva várában fogságba vetette, anélkül azonban, 
hogy akár a kalocsai érsekséget, akár a főkancellári címet megvonta 
volna tőle. A  pápa többszöri beavatkozása dacára itt sínylődött 
Mátyás haláláig. Ekkor kiszabadult és haláláig, azaz 1501. év elejéig 
állt még a kalocsai érsekség élén.

Váradi Péter egyike volt az ország legműveltebb főpapjainak 
s mint ilyen, sokat te tt az ország kultúrája érdekében. Fölvirágoz* 
tatta a kalocsai és bácsi székesegyházak mellett fennálló iskolákat 
és sok jeles tehetségű ifjút iskoláztatott külföldön, főleg Bolognában. 
Mátyás király nagy elismerését mutatja, hogy őt bízta meg Janus 
Pannonius szétszórt munkáinak összegyűjtésével. De ez elismerés 
nemcsak idehaza já rt ki neki, ismerték és tisztelték a külföldön is. 
Szellemes és kitűnő levélíró lévén, összeköttetésben állt korának 
számos jelentékeny férfiával. A  külföld jeles humanistáit, olaszokat 
és németeket, bőkezűen pártfogolta, kik mint mecenást magasztal* 
ták mindenfelé. Beroaldus bolognai egyetemi tanár mint Pythagoras 
tanainak kiváló ismerőjét becsülte s neki ajánlta egy művét. Mar* 
silius Ficinus, a platonista tanok főképviselője is nagyra tarto tta 
és egyik munkáját szintén neki ajánlta. Fogsága idején és az utána 
következő években fokozott mértékben folytatta tudományos kis 
művelését s Beroaldus szerint még éjjeli nyugalmát is föláldozta 
olvasmányainak.

Mindezek után mi sem természetesebb, minthogy az érseknek 
okvetlenül nagy és értékes könyvtárának kellett lennie. A  véletlen 
azonban úgy akarta, hogy a kalocsai érsekségnek csaknem minden 
kincse elpusztult és vele együtt Váradi Péter könyvtára is.

Könyvtárából mindeddig egyetlen, nyomtatott könyv volt isme* 
retes, egy Esztergomi Missale, mely ma a nemzeti múzeumi könyv* 
tár birtokában van. (Inc. c. a. 707.)4 E Missale, melyet Pap János 
budai könyvárus nyomatott, 1498*ban jelent meg Joannes Emericus 
Spira nyomdájában, Velencében. A nem ritka könyvnek két perga* 
menre nyomott díszes példánya ismeretes, ezek egyike Váradi 
Péteré. A  Missale nemcsak, hogy pergamenre van nyomtatva, ha* 
nem csinosan ki is van színezve. A  számos kis iniciálénál legtöbb* 
szőr csak a már fametszetben meglévő rajz kiszínezésére szorít* 
koztak, úgyszintén a kánon előtti képnél, Krisztus keresztrefeszí* 
tésénél, hol a festés csak nagyjából követi a fametszet finomabb 
rajzát s az eléggé gyenge átfestés alatt három angyal és egy egész 
városkép tűnt el. Nem túlságosan nagyigényű, de mégis önálló

4 A  Missaléval a Magyar Könyvszemle többször foglalkozott: Váradi Péter 
kalocsai érsek ismeretlen Missaléja 1498*ból. Knyvsz. 1886. 340. lap. — Fraknói 
Vilmos : Váradi Péter kalocsai érsek misekönyve. Knyvsz. 1888. 1—7. — Ér*
dekes XV. szóbeli könyvbejegyzés egy 1498*i esztergomi Missaléban. 1889. 357. 
lap. — A  többi dolgozatot itt mellőzhetjük. — Többször ki is volt állítva, lég* 
utóbb a Magyar Bibliofil Társaság negyedik, Dr. M ajovszky Páltól rendezett ki* 
állításán 1923*ban. A  nyomtatott könyv díszítése. 1. Fametszet. 277. szám.
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díszítő munkát csak a címlap keretében végzett az illuminátor, 
melyet A ttavante munkáinak távoli hatása alatt csinosan állított 
össze. Nagyon valószínűnek tartom, hogy e festés még Velencében 
készült, de teljesen sablonos voltánál fogva, éppenséggel az sem 
lehetetlen, hogy valamely igénytelenebb magyarországi miniátor 
munkája. A  címlap alján ott látjuk Váradi Péter címerét: a ketté* 
osztott címerpajzs felső részében, kék mezőben, két arany csillag, 
alsó részében pedig arany mezőben kék liliom. A címerpajzs fölött 
érseki kereszt.

E Missaléhoz Váradi Péter könyvtárából ma még két, eddig 
ismeretlen darabot mutathatunk be, még pedig olyanokat, hogy 
e három mü együttvéve már némi fogalmat is ad a hajdani könyv; 
tár természetéről.

Az érsek második könyve szintén illuminált nyomtatvány. 
E darabot Varjú Elemér fedezte fel a frankfurti Joseph Baer et Co. 
cég 19104, 585. számú „Lagerkatalog“;jában (318. szám. 141—142. 
lap); ma már, sajnos, nyoma veszett. A  szent Jeromos leveleit tar; 
talmazó, kétkötetes, rendkívül ritka munka, Rómában jelent meg. 
Mind a két kötetet Joannes Andréas aleriai püspöknek II. Pál pápá? 
hoz (1464—1471) intézett ajánlása előzi meg, ezenkívül az első kötet; 
ben Rufinus egyházírónak, szent Jeromos kortársának (330—410) 
még egy külön előszava olvasható Laurentius pápához.

Az első kötet végén, a 300 v. lapon azt olvassuk, hogy a munka 
nyomtatása 1476 március 28;án készült el, IV. Sixtus pápa ural; 
kodásának ötödik évében, Arnaldo Pannartz nyomdájában. 
Ez Pannartz nyomdász utolsó munkája volt, a második kötetet 
Georgius Lauer nyomtatta 1479 áprilisban, Rómában.

Az első kötet 11. lapján, Rufinus előszavánál, a nyomtatott 
szöveg köré szép, színes keret van festve fehér indafonatos dísszel, 
melybe zöld papagályok, oroszlán és tarka madarak vannak közbe? 
illesztve. A festés stílusai világosan mutatja, hogy a könyvet a 
nyomtatás helyén, Rómában, látták el a dísszel. A lap alján címer 
tűnik elő, még pedig félreérthetetlenül Váradi Péter címere. De meg; 
lepő, hogy a címer fölött, a szokásos helyen, nem arany érseki 
keresztet, hanem bíbornoki kalapot látunk. Erre kétféle magyará; 
zatot találhatunk. Az egyik az, hogy Váradi talán nem volt a könyv 
első tulajdonosa, hanem hogy azt előbb már valamely római bíbor* 
nők bírta. Váradi ennek halála után hozzájutván a könyvhöz, a 
címert szokás szerint átfesttette, de ott hagyta a bíbornoki kalapot. 
A  másik magyarázat az volna, hogy a könyvet valaki ajándékba 
adta Váradinak az 1483. évnek épp azokban a hónapjaiban, mikor 
az érsek a király közbenjárásának sikerében bízva, a bíbornoki mél; 
tóságot joggal remélhette. Az ajándékozó nem sejthetvén előre, 
hogy a nagyravágyó főpap fényes kilátásait mily szörnyű bukás 
fogja meghiúsítani, mindenesetre számított Váradi meleg elismeré; 
sére ezért a hízelgően előlegezett, festett bíbornoki kalapért. Akár; 
hogyan álljon a dolog — hisz eldönteni a kérdést csakis a könyv
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látása után lehetne —, az bizonyos, hogy a címer kétségen kívül 
Váradi Péteré.

Az érsek harmadik — pergamenre írott és címerével ellátott — 
könyvét a bolognai Egyetemi könyvtárban találtam meg. (Lód. Frati. 
Indice dei codici latini conservati nella R. Bibi. Universitaria di 
Bologna. 519. lap, 1414. sz. [Cod. 2682.] E darabra, mint „valószínűleg 
m agyaréra, Fógel József úr hívta fel figyelmemet.) Egészen egy? 
szerű, flórenci fehér indafonattal díszített kézirat, de tartalmilag 
a legérdekesebb. Ugyanis Gergely nissai püspök nek, nagy szent 
Vazul édes testvérének De vita Moysi című müvét tartalmazza 
Georgius Trapezuntius latin fordításában és előszavával. (Cod. 2682.)

Georgius Trapezuntius — mint tudjuk — a platonista tanok? 
nak nagy támadója volt. Mátyás király könyvtárában számos mun? 
kája maradt ránk; de érintkezésben volt Janus Pannoniussal is, 
kinek egyik művét ajánlta és Vitéz Jánossal, kinek nagy szent Vazul 
„Contra Eunomium“ című antiplatonikus könyvének fordítását aján? 
lotta. (Wien. Nationalbibliothek. Cod. lat. 4857.) Nagy szent Vazul 
„Contra Eunomium de divinitate filii et Spiritus Sancti“ című művé? 
nek Bessarion előszavával és Georgius Trapezuntius magyarázatá? 
val ellátott, Vitéz János könyvtárához tartozó példányát a bécsi 
Nationalbibliothek egy Corvin?kódexében sikerült megtalálnom 
(Cod. lat. 831.), melyben Vitéznek —üvegablakon át ma is világosan 
látható — címerét, Mátyás utóbb a sajátjával boríttatta el.

Váradi Péternek ez a Trapezuntius kódexe fontos adalékkal 
szolgál az érsek személyét illetőleg, amennyiben eddig csak úgy tud? 
tűk, hogy Ficinussal és a platonistákkal tartott, most első kétség? 
telen bizonyítékunk van arra, hogy az ellenpárt iratait is nagy 
érdeklődéssel tanulmányozta. A könyvet ugyanis rendkívüli gond? 
dal olvasta át és vörös tintával számos jegyzetet csinált bele. Sőt
— egészen Vitéz mintájára — bejegyzéssel is ellátta, melyből arról 
értesülünk, hogy mikor olvasta a könyvet: „Bachie XII. octobr 1495.“ 
Kiszabadulása óta ugyanis az érsek Bácsot választotta székhelyévé.

Hoffmann Edith.
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