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Ismeretlen Corvin-kódex margójára

Az anekdota szerint a fordulat évében Mátrai László, akkor még aktív könyvtár
igazgató, mikor egyetemi professzori kinevezést kínáltak neki, így utasította vissza:
"Nézzétek, akármi történik, még mindig a könyvtár lesz az, ami legjobban hasonlítani
fog egy könyvtárhoz."

A cinikus mondás mögött konkrét igazság rejlik. Most, amikor a múltnak mélysé
ges mély kútjába leszállva fölhoztuk néhai való jó Mátyás király írott kincseit, ciniz
mus nélkül állapíthatjuk meg, hogya mai Corvina nemcsak hogy hasonlít egy könyv
tárhoz, hanem még maradékaiban is azt a teljes könyvtárat képviseli, amely létrehozói
szándéka szerint az akkori egyetemes, humanista művel6déseszménytteljes egészé
ben átfogta.

Az eredeti anyagnak körülbelül egytizede 6rz6dött meg, s alig több öt százaléknál,
amit most bemutathatunk, s ez is csak annak a furcsa történelmi paradoxonnak kö
szönhet6, hogy az maradt fönn bel61e, ami szétszóródott.

Azonban a Corvina virtuális élete, mely szétszóratása után kezd6dött, független
egyes darabjainak sorsától, mint ahogy megléte idején is az a lehet6ség volt benne a
legfontosabb, amelyet a vele, benne foglalatoskodó személyeknek nyújtott.

Mi volt ez a Corvinában rejl6, általa felvillanó nagy lehet6ség? Nem egyéb, mint az
antik, azon belül is a frissen fölfedezett görög kultúrával történő szembesülés, az antik
görög hagyomány átvétele Buda városában éppúgy, mint Itália köztársaságaiban és
fejedelemségeiben vagy Európa többi kultúrcentrumában.

Az antik örökség legf6bb hagyománya jutott érvényre a reneszánsz Európában:
asszimiláló és asszimilálódó képessége, "tehát egyfel61 az, ahogy annak idején görög
gé tett mindent, amit a nagy közel-keleti kultúrákból kapott, másfel61 az, ahogy meg
tanította perzsának lenni a perzsa, etruszknak lenni az etruszk, rómainak lenni a
római kultúrát". Ahogy Szilágyi János György mondja: "Európai kultúránk ennek az
asszimiláló és asszimilálódó készségnek aszellemét 6rizve 6rzi igazán görög szárma
zását". Vagyis Petrarcának, Danténak, Boccacciónak humanistává, latin vagy görög
költővé kellett el6bb válnia, hogy létrehozzák az olasz irodalmat, s ezen az antik
alapon történ6 újjászületésen a magyar humanistáknak is át kellett esni ük, hogy meg
adják az esélyt a magyar irodalom kibontakozásának. Ami idehaza, barbár földön,
ahol az Itáliából hazatér6 Janus múzsái inkább elhallgatnak, nem ment konfliktus
mentesen, és csak több szakaszban valósulhatott meg.

Humanistává asszimilálás, magyarrá asszimilálódás összeegyeztetése talán csak el
56 számú humanistánk, Mátyás király számára volt egyértelmű. A többiek - most
csak a magyar humanistákra gondolok - vagy az egyik, vagy a másik oldalt hang
súlyozták, s innen erednek összeütközéseik Mátyással.

Három esetben örökíti meg a történetírás, hogy Mátyás szembekerült humanistái
val. Az elsö Vitéz János összeesküvése, melynek értelmi szerz6jéül nem az esztergomi
érseket, inkább unokaöccsét, Janus Pannoniust tekinthetjük. A második Beckensloer
János esztergomi érsek árulása, a harmadik pedig Váradi Péter kalocsai érsek hűtlen-

EI6adásként elhangzott az Országos Széchényi Könyvtár Mátyás király halálának 500. évfordulójára
rendezett ülésért.
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sége volt. Mind a három esetben olyannyira sok a hasonlóság, hogy modellül szolgál
hatnak a mi szükebb összefüggésünk, a humanistává és magyarrá válás feladata szá
mára, melyhez eltéréseikb61 is nem kevés tanulság vonható le.

1. Mind a három esetben magalett emberek kerülnek szembe a magalett királlyal.
Self-made-man-ek, akiket a király emelt kis polcról magasba. Kett6 közülük, Janus és
Péter, Itáliában nevel6dött. Mindegyikük a legmagasabb egyházi méltóságokat tölti
be, egyszersmind a legmagasabb politikai tisztségeket, koncellári, titkári hivatalokat
viselnek. A királyt épp legérzékenyebb pontján, magalett mivoltában támadják: ural
kodásának legitimitását vonják kétségbe. Pedig elsősorban Vitéz volt az, aki a tör
vényes öröklés, a legitimitás elve helyett az idoneitás, az alkalmasság elvét érvénye
sítve juttatta Hunyadi János kisebbik fiát a trónra, hozta haza a prágai fogságból, és
szerezte vissza számára a koronát. Vitéz tettét még egy különös körülmény súlyosbít
ja: nemcsak neveltjét árulta el Mátyásban, hanem két nagy humanista barátját, Pier
Paolo Vergeriót és Enea Silvio Piccolominit is, akik a pedagógia úttör6iként elméleti
szinten foglalkoztak a fejedelmi ifjak neveltetésével.

Mi volt az oka Vitéz összeesküvésének? Nyilván nemcsak az, hogy Mátyás megelé
gelte Vitéz és Janus részvételét a hatalom gyakorlásában; nemcsak az, hogy az egyház
befolyását megnyirbálandó, Mátyás egyre nagyobb adókat rótt ki f6papjaira; vagy
nemcsak az az eset, miszerint egy alkalommal Mátyás nyilvánosan arcul ütötte volna
egykori neveI6jét. .. Többr61 volt szó: Vitéz, az elcsépelt humanista közhely, az ante
murale, a kereszténység véd6bástyája, a pogány elleni harc nagyapologétája, nemzeti,
magyar szempontból nem tudta megérteni azt a nagy váltást Mátyát török elleni
külpolitikájában, amelyet támadó hadjáratok helyett pusztán védekez6 taktikára, bé
kekötésekre alapozott. Nem értette, Mátyás miért nem folytatja apja törökver6 hagyo
mányát, s miért fordítja minden energiáját -látszólag a huszita eretnekek ellen foly
tatott szent háború okán - a cseh királyság, s talán a Német-római Császárság meg
szerzésére. Nem tudta azt, amit Mátyás: hogy a török birodalom viszonylagos gyen
gesége, lekötöttsége az ázsiai frontokon most er6s közép-európai állam létrehozását
és megizmosodását teszi aktuálissá és hosszú távon ennek a szorgalmazása az igazi
magyar érdek. Ezért fordult Vitéz -legitim nemzeti uralkodó állításának ürügyével
- a rokon lengyel királyi házhoz. Vállalkozása kis híján sikerrel járt - a történet
végét ismerjük.

2. Az, aki az összeesküv6ket Mátyás el6tt leleplezte, Beckensloer János volt. Miért
tette? Nem hazafiúi indíttatásból - érvényesülési stratégiája vezette ezt a lépését
éppúgy, mint kalandor pályája során a többit. Tipikus reneszánsz életút volt az övé,
a korra jellemz6 nagy lehet6ségek kihasználása hajtotta mindenfajta erkölcsi szem
pont mérlegelése nélkül. Nem kevesebbre tört, mint pápaságra. Mátyás hálából az
esztergomi érsekséget is neki ajándékozta és csak utólag vette észre, hogy "ölében
kígyót, oldalán viperát" melenget. Mihelyst Beckensloer észlelni kezdte, hogy az ud
vari kegyeltek aktuális rangsora már nem kedvez neki, kíméletlenül átszökött Mátyás
legádázabb ellenfeléhez, Frigyeshez, majd a salzburgi érsekségbe betelepedve, kitartó
aknamunkát folytatott Mátyás nyugati törekvéseivel szemben.

3. A Vitéz-féle összeesküvés hullámainak elcsitulása után Mátyás megbízást adott
új, fiatal kancellárjának, Váradi Péternek, hogy gyííjtse össze Janus Pannonius epig
rammáit - a kötetet aztán a Corvinába helyezte. Péter azonban nem sokáig örven
dezhetett Mátyás jóindulatában. Hogy mi volt váratlan kegyvesztettségének konkrét
oka, azt a források sem tudják pontosan megmondani: csak következtetni lehet arra,
hogy a b6beszédíí, fecseg6 Péter kiszivárogtatott valamit Corvin János tr6nutódlásá
val kapcsolatban, s Mátyás minden törvényes eljárás nélkül bebörtönözte. A trónutód
lás kérdésének kapcsán is látszólagos és tényleges nemzeti érdekek ütköztek és osz
tották mega az esélyeket Mátyás, aki a magyar nemzet szabad királyválasztó joga
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értelmében lett király, a legitimitás alapján óhajtotta volna természetes fia számára
biztosítani a trónt, akit egyébként kiváló humanistának neveltetett. Utolsó éveinek
minden igyekezete e körül forgott, s amint azt az események kimenetele megmutatta,
balsejtelmei beigazolódtak. Ezért volt kérlelhetetlen Váradi Péterrel egy puszta fecse
gés miatt, s alkalmazta vele szemben a büntetésmegel6zés taktikáját. Korábban, Vité
zék esetében - úgymond humanitásból - a látszólagos megbocsátáshoz folyamo
dott, Beckensloer ellen pedig elöszőr diplomáciai bosszúhadjáratba fogott, majd 
mikor érdekei úgy hozták - újból élt szolgálataival.

A humanista ellenállásnak fontos vonatkozásai vannak a magyar könyvgyújtemé
nyekkel. Tudjuk, hogy Mátyás elkobozta Vitéz és Janus könyveit, melyek a Corvinába
kerülve f6ként a görög anyagban hoztak nagy és jelentékeny gyarapodást. Beckensle
er, aki mindközött a leggyengébb humanistának bizonyult (latin stílusát még Fraknói
is elmarasztalja), nemcsak a kincstárat vitte magával, hanem el6dje, Vitéz könyveit is,
melyek Salzburgból Bécsbe és Münchenbe jutottak s ma is ott 6rzik 6ket, míg végren
deletileg Váradra visszaküldött misekönyve elpusztult.

Váradi Péternél és könyvtáránál, melyb61 öt darabot ismerünk, érdemes hosszab
ban elid6zni, mert 6 a túlél6k közé tartozott. Mátyás halálakor szabadult és szolgála
tait azonnal felajánlotta Corvin Jánosnak, élete végéig bizonyítva, hogy hű maradt
Mátyás ügyéhez. Ulászló beiktatásakor, bár kés6bb megbékült vele, nem jelent meg,
pedig az 6 tiszte lett volna megkoronázni az új királyt. Kalocsai érseksége érdekeit
ügyes szervez6ként védte meg még a pápával szemben is, gondosan ügyelt egyház
megyéje erkölcsi tisztaságára és a káptalani iskola szabályos működésére.Bácsi f6is
páni rezidenciáját új védművel er6sítette meg, lecsapolta körülötte a mocsarat, s a
Duna tiszta vizét vezette a csatornába. "Ha a gyöngéd Nárcisszusz élne és beletekin
tene, gyönyörködhetnék magában" - írja dicsekedve. Levelezése, mely a magyar
humanista levélírás kiemelked6 teljesítménye, azt jelzi, mily eleven kapcsolatot tartott
fenn magyar és olasz humanista barátaival, köztük magával Ficinóval is, s hozzájuk
tehetséges fiatalokat küldött tanulás céljából. Amellett, hogy bekapcsolódott a Jagel
lo-kori Magyarország szellemi életébe, s ezáltal személyesen kapcsolta azt Mátyás
korához, rövid idöre visszatért a politikai porondra is. Szép budai házában megszáll
va részt vesz az országgyúléseken és bácsi rezidenciája ad otthont egy törökellenes
hadjárat el6készít6 tárgyalásainak.

Váradi Péter alakjában, docta pietasában (művelt kegyességében) mutatható fel az
a magyar humanista, akinél - némi kényszerű kitér6vel ugyan - de antik hagyo
mány és nemzeti érdek összebékült.

Végezetül engedtessék meg egy tudománytörténeti kitérő, Amiként a magyarorszá
gi humanizmus történetén végigvonul az egyetemes és a provonciális szemlélet küz
delme, ugyanez a kett6sség jellemzi humanizmuskutatásunk történetét is, amely nem
választható el annak a tudománynak a történetét61, melynek oldalágaként önállósult:
ez pedig a klasszika-filológia. Annak ellenére alakult ez így, hogy mind klasszika-fi
lológiánkat, mind humanizmuskutatásunkat olyan nemzetközi szintű tudósok indí
tották el a múlt század második felében, mint Ponori Thewrewk Emil és Abel Jen6.
Az, hogy ókortudományt és humanizmuskutatást is lehet nacionalista módon művel

ni, a két háború között lett nyilvánvaló, mid6n újra elhangzott a "rég ismert és vitatott
tétel, hogya nemzetközi kutatással szemben nekünk inkább receptív, figyel 6 állás
pontra kell helyezkednünk, produktív er6nket a magyarnak min6sített feladatokra
koncentrálva. A nemzeti és egyetemes ebben a koncepcióban megszűnt egymás szer
ves kiegészítése lenni." Az álláspontok egyeztetésének lehet6sége a "nemzeti hagyo
mányok mögött és fölött é16, azoknak elválasztó szerepét összetartó erejével ellensú
lyozó közös európai hagyomány tudatosításában rejlik. Ma, amikor egyre több kultú
ra - a mienk is - keresi saját nemzeti hagyományait, egyszersmind helyét az egye-
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temes emberi közösségben, humanizmusunk és humanizmuskutatásunk története az
összetartó, és nem a szétválasztó er6k fontosságára tanít - elvégre, aki történelmet
ír, saját korának történetét írja. Illó tehát, hogya humanizmus kutatója maga is hu
manista legyen, ha pedig ráadásul könyvtörténész, s egy humanista gyűjteményrom
jainál áll, illó, hogy az "alkalmi verset" idézze: Ha beomolnak a bányát / vázazóoszlopok,
/ a kincsetazért a tárnák / 6rzik, és az lobog. / És mindig újranyitnák / a bányászok az aknát,
/ amíg szívük dobog.

BENYÓ JUDIT

Csontmező

Zúgott és zörgötta mez6,
a csontok, tetemek egybementek 
látta Ezékiel a hús növekedését,
lelket lehelt beléjük, hogy megéledjenek.

A szétszórt nép újra egyesül,
ígérik, hogy majd eljön a Messilis,
csontmez6n megtörténtaz átváltozás.

Jövendölés még nem a valóság,
hallani panaszos éneket, siralmakai,
a bölcsesség forrása messzemég.

Ezelciel szeme megtelt -
prédikált és a csodajelet felmutatta,
zajongtak a föld vadjai, madarai.

Hegyeknek és umkás halmoknak,
mélységeknek és vad völgyeknek
mondjad: - Lesz megváltás, mert közelvan,
felétek hajolok, hozzátokfordulok.
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