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M átyás király (1458-1490) híres könyvtára, a Bib- 
liotheca Corviniana a magyar és európai kultúra 
történetének kiemelkedő alkotása volt. Már saját ko
rában rendkívül nagy becsben tartották a humaniz
mus meghatározó személyiségei (Marsiglio Ficino, 
Lorenzo Medici, Galeotto Marzio, Naldo Naldi stb.). 
A könyvtár a budai vár dél-keleti részén a királyi 
kápolna mellett volt. Sajnos nincsenek pontos ada
taink a könyvtárban található könyvek számáról, de 
becslések szerint Mátyás halálakor kb. 2000-2500 
kötetet tartalmazhatott. A díszesen illusztrált kódexek 
a humanista műveltség eszményei szerint a klasz- 
szikus görög és latin irodalmat, az egyházatyák 
műveit, valamint a kortárs humanisták műveit tar
talmazták. Az ideális könyvtár összeállításán túl 
Mátyásnak politikai céljai is voltak a könyvgyűjte
ménnyel. Fiának, Corvin Jánosnak a trónutódlását 
igyekezett legitimálni könyveivel és a kódexekben 
található díszítések ikonográfiái programjával. Vá
ratlan halála és az azt követő politikai helyzet nem 
tették lehetővé szándékai megvalósítását. Politikai 
és kulturális törekvései is elenyésztek. Híres könyv
tára is lassan pusztulásnak indult, majd a végső csa
pást a török csapatok Budára történő bevonulása 
okozta 1541-ben. A könyvtár fizikailag elpusztult. 
A megmaradt 216 kötet ma a világ 52 könyvtárában 
található. A magyarországi 53 darab közül harminc
ötöt az Országos Széchényi Könyvtár őriz.

A könyvtár mítosza egészen a 19. századig fog
lalkoztatta a művelt politikusokat, írókat, gondol
kodókat. A 19. század második felében módszeres 
kutatás kezdődött a Bibliotheca Corviniana fellel
hető darabjai után, majd a 20. század második felé
ben születtek meg azok az összefoglalások, amelyek 
segítségével ma már viszonylag átfogó képet al
kothatunk Mátyás király könyveiről (Csapodi Csaba 
-Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Corviniana, 
Budapest, 1990; Csapodi Csaba: The C orvinian Lib- 
rary. History a n d  stock, Budapest, 1973-).

A digitális képtechnika fejlődésével és elterjedé
sével párhuzamosan erősödött az igény a Biblio
theca Corviniana virtuális visszaállítására. Az első 
kísérlet az UNESCO M em ory o f  the World prog
ramja keretében történt még az 1990-es évek köze
pén. A második -  immár eredményes -  kísérlet ke
retében a Xerox Magyarország Kft. támogatásával

2001 őszén digitalizálták az Országos Széchényi 
Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia kor
vináit, valamint a Győrött található korvinát. Ez 
teremtette meg annak a nagyszabású projektnek a 
kereteit, amelyben távlati célként megfogalmazó
dott, hogy a ma fellelhető összes korvina digitalizá
lásával virtuálisan visszaállítsuk Mátyás király könyv
tárát. A projekt az Országos Széchényi Könyvtár 
koordinálásával „Bibliotheca Corviniana Digitális” 
néven folytatódott 2003-ban is. Ekkor az UNESCO 
támogatásával digitalizálásra került a többi Magyar- 
országon található korvina is (Budapest, Egyetemi 
Könyvtár; Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár). 
Ugyancsak az UNESCO támogatásával digitalizál
tattuk a Lengyelországban, Csehországban és Hor
vátországban található köteteket is. A továbbiakban 
több más európai nagy könyvtár közreműködé
sével folytatódik a Bibliotheca Corviniana projekt 
-  remélhetőleg -  a Culture2000  program keretében. 
A „Bibliotheca Corviniana Digitális” a képeken túl 
egy adatbázisban összefoglalná a kódexek teljes 
kodikológiai leírását, a kódexek művészettörténeti 
összefüggéseit, valamint a Corvina-könyvtárra vonat
kozó teljes bibliográfiát. A képek száma megha
ladja a százezret, a teljes tárolási igény eléri a több 
terabyte-ot.

Az értékes kódexeket az állományvédelmi szem
pontok messzemenő figyelembevételével DigiBook 
6000 RGB szkennerrel a Pytheas Kft. végezte. A fel
bontást minimálisan 300 dpi-ben határoztuk meg. 
A színhelyességet folyamatosan ellenőriztük. Az el
készült digitális képeket feldolgoztuk, majd a nagy- 
felbontású képeket DVD-re archiváltuk, illetve kisebb 
felbontású ún. szolgáltató képeket készítettünk a 
különböző felhasználások számára. Az elkészült 
digitális archív képek száma eléri a tizenötezret.

Az eddigi digitalizálás eredményei megtekint
hetők a B ibliotheca C orvin iana Digitális. The Cor
vina Collection o f  the N ational Széchényi L ibrary  
(Ed. Orsolya Karsay, János Káldos, Budapest, 2002) 
című DVD-n, A z Országos Széchényi Könyvtár 
corvinái, Budapest 2002, (szerk. Karsay Orsolya, 
Káldos János) című CD-n, valamint az interneten 
(http://www.corvina.oszk.hu).

Káldos J ános (kaldos@ oszk.hu)
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AURELIUS AUGUSTINUS: EPISTOLAE ET EPISTOLAE ALIORUM AD AUGUSTINUM, Firenze, 1490. Pergamen; 410*275 mm
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 653- f- Ír.
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SYNESIUS PLATONICUS CYRENAEUS: LIBER DE VATICINIO SOMNIORUM, Firenze, 1485. Pergamen; 263*170 mm 
Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf 2. Aug 4°, f. 2r,
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Belső címlap. Csiao Hung (1541-1620): A HELYES ÚTRA VALÓ NEVELÉS, KÉPEKBEN ÉS MAGYARÁZATOKBAN. Táblanyomtatású könyv.
Csinling (m a: Nanking), 1594. 30 ,4*20 ,0  cm. Kínai Nemzeti Könyvtár
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