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  Egy Corvina a jezsuita tradícióban

BEVEZETÉS

A „habent sua fata” könnyen tűnhet elcsépelt szólamnak, és nem szükséges 
a Magyar Sion érdemes olvasói előtt ismételgetni. Hogy mégis ezt a szálló-
igévé vált szentenciát választom szerény mondandóm kiindulópontjául, azt 
talán részben igazolni fogják az alábbiak. Az egész „anyagot” három név köré 
csoportosítom: Cornelius a Lapide, Balthasar Corderius és Pázmány Péter, 
mindhárom jezsuita.

1. CORNELIUS A LAPIDE

E jeles szerző nevével papnövendék koromban találkoztam először (valamikor 
1968 és 1973 között), amikor egy nyáron rutinszerűen részt kellett vennem Sza-
badkán, az Egyházmegyei Könyvtár „rendezésének” nevezett sziszifuszi mun-
kában. Ez az intézmény akkortájt inkább raktárnak nézett ki, ahová ömlesztett 
anyag formájában érkeztek a könyvek, elsősorban az elhagyott, egykori német 
plébániákról, amelyek templomaiban a szolgálatot – legjobb esetben – már csak 
oldallagosan látták el, így félő volt, hogy az ottani leltár teljesen tönkremegy. 
Így várták sorsukat a Szabadkára került könyvek. Ezek között feltűnt több 
impozáns kötet, amelyekről kiderült, hogy bizonyos „R. P. Cornelius A Lapide`e 
Societate Jesu” kommentárjai a Szentírás úgyszólván minden könyvéhez. A 
kötet elején (több esetben) a tartalomnak megfelelő díszes kivitelű metszet. 
Különösen megmaradt emlékezetemben a Példabeszédek könyvét díszítő met-
szet, amelyen Salamon és Sába királynője látható. Miután 1997-ben Budapestre 
kerültem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, és más 
elfoglaltságom ezt lehetővé tette, biblikus jellegű publikációimon dolgoztam, 
és Pázmány-kutatásaim folyamán az OSZK-ban kezembe került a kötet.1 

1  OSZK 503. 699.
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Örültem, mert meggyőződhettem felőle, hogy emlékezetem nem hagyott egé-
szen cserben, ugyanakkor a kötet pontos címét is rögzíteni tudtam: Commentaria 
in Salamonis Proverbia, Auctore R. P. Cornelio Cornelii A Lapide`e Societate 
Jesu. Antverpiae, apud Jacobum Meursium. Anno M.DC.LXXI. Cum privilegio 
Caesareo et regis Hispaniarum. 

Magáról a szerzőről itt mindösz-
sze a legfontosabb életrajzi ada-
tokat közlöm: született 1567-ben 
Bocholtban; 1592-ben lépett be 
a jezsuita rendbe; 1598–1616-ig 
Leuvenben tanított egzegézist, 
majd 1616-tól 1637-ben bekö-
vetkezett haláláig a Collegium 
Romanumban. A Zsoltárok és 
Jób kivételével a Szentírás ösz-
szes könyvéhez írt kommentárt.2 
Be kell vallanom, hogy a vaskos 
fólió-kötetből csak az engem 
érdeklő részeket olvastam el. 
Annál nagyobb figyelemmel 
olvastam el a könyv előszavát, 
s íme figyelmességem jutalma: 
„Prolegomena” cím alatt, a 10. 
oldalon ezt találtam:

Denique addam sepius apo -
logos & gnomas alio rum sapi-
entum Salamonicis antistrophas, 
quae magnam eis venustatem 
aequè ac lucem afferent; ac 

prae  sestim Cyrilli, quos nemo interpretum hactenus vidit, excepto uno 
Dio nysio Carthusiano, qui illos frequenter citat. Titulus libri est: Apologi 
morales S. Cyrilli in quantor libros distributi. Reperti sunt in celebri illa 
Budensi bibliotheca Matthiae Corvini regis Hungariae, manuscripti; edidit 
eos noster P. Balthasar Corderius Viennę Austrię anno Domini 1630 in 

2  Vö. SOMMERVOGEL, Carlos, Bibliothéque de la Compagnie de Jesus (Bruxelles-Paris 1894) IV. 
1511–1526.

CORNELIUS A LAPIDE (1567–1637) ARCKÉPE, Leuven, 
Katolikus Egyetem könyvtára. Perendy László felvétele
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hisce Cyrillus multa Salomonis aeque 
ac Ecclesiastici Proverbia luculenter 
doctè, piè, eleganter, & sapienter 
explicat, uti intuenti patebit. Plura de 
ijs dixi inito Ecclesiastici. 

A Kartauzi Dionysziosz tehát is-
merte egy bizonyos „Cyrillus” köny-
vét, amelynek kéziratát Baltha sar 
Corderius a Corvinák között találta 
meg és adta közre 1630-ban. Így 
jutott el Mátyás király dicső budai 
könyvtárának híre Cornelius a Lapide 
leuveni, majd római jezsuita szent-
írás-magyarázóhoz, a hatalmas opus 
szerzőjéhez. A következő „láncszem”, 
aki megelőzi Cornelius a Lapidét: 
Balthasar Corderius.

2. BALTHASAR CORDERIUS

A Cornelius a Lapide által hivatkozott
Balthasar Corderius „Cyrillus”-köny-
vének egy kései kiadása szerény könyv-
táramban is megvan. Ennek címlapján 
ez olvasható: APO LO GI MORALES SANCTI 
CYRILLI ANNO MDCXXX EX ANTIQUO MS. 
CODICE PER BALTHASARUM CORDERIUM, 
Antverp. Soc. Jesu Doct. Theol. Ac Pro-
fess. Vienn. Primum in lucem editi, 
DENUO RECUSI. TYRNAVIAE, Typis Aca de-
micis Soc. Jesu, 1744.

Corderius (Cordier) Balthasar 1592-ben született Antwerpenben, 1612-ben 
lépett a jezsuita rendbe, 1650-ben halt meg Rómában. Bécsben görög nyel-
vet, erkölcstant és egzegézist tanított.3 Fő érdeklődési területét a patrisztika

CORNELIUS A LAPIDE: COMMENTARIA 
IN SALAMONIS PROVERBIA (1671), 

OSZK 503.699. Béres György felvétele

3  SOMMERVOGEL II. 1438–1442.

CORNELIUS A LAPIDE: COMMENTARIA 
IN SALAMONIS PROVERBIA (1671), CÍMLAP. 

Béres György felvétele
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képezte. Ebből érthető, hogy 1691-ben 
levélben kérte Eszterházy Miklós nádor 
segítségét abban, hogy megtekinthesse a 
török kézen lévő Budán a könyvtár marad-
ványait.4 Corderius patrisztikai érdeklő-
désére vezethető vissza „Sancti Cyrilli” 
könyvének a publikálása (1. kiadás: Bécs, 
1630), amely a későbbiekben magyar terü-
leten szemlátomást bizonyos népszerű-
ségnek örvendett. Az 1744. évi kiadáshoz 
több ízben vizsgatételeket kötöttek, mint 
lib el lus gradualist.5 

Corderius ajánlásában ez áll: 

Benevolo Lectori. Cum nuper Bib lio the-
cam nostram Academicam in locum aptio-

rem transferremus, antiquiores Codices M.S. prae ceteris diligentius obser-
vans, ac perlustrans, incidi in Apologos hosce, S. Cyrillo inscriptos: sed an
Hierosolymitani, an Alexandrini, vel cujus demum Cyrilli sint, quod adscrip-
tum non esset, haud facile divinaverim; cum nec apud Photium, nec apud 
Sixtum Senensem in Bibliothecis, nec a Posse vino in Apparatu, ulla fiat 
men tio Apologorum á Cyrillo conscrip torum. Verúm nihil mirum: si ut alia 
quamplurima SS. Patrum opera, istis auctoribus incognita, qua hactenus in 
tenebris delituerant; sic & hoc opusculum, nunc demum bono publico lucem 
aspiciat.

Exemplar autem, quo usus sum, prout compactura, & insignia indicabant, 
fuerat olim gloriosae memoriae Matthiae Corvini, Hungariae Regis famosissimi, 
è celeberrima totius ferè Orientis Bibliotheca Budensi, per Reverendiss. D. 
Joannem Fabrum, Viennensem Episcopum, tamquam praeclarum è Dandum 
reliquiis trophaeum, in Academica nostra Bibliotheca suspensum. Erat 
quidem splendidè satis in membrana exaratum; sed adeo vitiosè, ut vix ulli 
periodo, sensus suus, aut constructio constaret. Quare mihi maximopere 

4  FRAKNÓI Vilmos, Kérvény a budai Corvin-könyvtárba való bebocsátás végett az 1629-ik évből, in 
Magyar Könyvszemle (1915) 3–4/218.

5  Nagyszombatban: 1752; 1753; 1756. Kassán: 1759. (Horváth József szíves közlése). Az én tulajdo-
nomban az 1756-os, J. Csehy tételeihez kötött példány található meg.

6  Vö. CSAPODI, Csaba, The Corvinian Library. History and Stock (Akadémiai Kiadó, Budapest 1973) 
200.

APOLOGI MORALES. BALTHASAR CORDERIUS 
1744. ÉVI KIADÁSA (a szerző tulajdona). 

Béres György felvétele
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laborandum fuit, ut vel divinando saltem, 
sensum aliquem assequerer; qui si alicubi 
minus feliciter fortassis expressus sit, 
veniam dabis, parall¹lwj ipsum exactius 
expressuro, si quando emendatum aliquod 
exemplar Graecum, nactus fuero. Vale.

Az elmondottakból kitűnik, hogy Cor-
derius a Collegiumi Könyvtárnak alkalma-
sabb helyre való költöztetésekor fedezte 
fel az említett codexet. Hogy ez a „nuper” 
mikor volt, és a „locus aptior” hol keresen-
dő, nem derül ki az ajánlásból. A címlapon 
olvasható „Primum in lucem editi” (amire 
Cornelius a Lapide is hivatkozik) téves, 
és Corderius ezt illető ismereteinek hiá-
nyosságából ered. Cyrillus Corderius által 
1630-ban kiadott művének ugyanis már volt 
egy kiadása a XV–XVI. század fordulóján 
Speculum sapientiae beati Cyrilli episcopi 
alias quadripartitus apologeticus… cím-
mel, hely és év nélkül. Egy példánya megtalálható Wolfenbüttelben.6 Cyrillus 
művének 1490-ből ismert egy német fordítása,7 1571-ből pedig egy átköl-
tése.8 Mivel a Corderius-féle és a wolfenbütteli kiadás szövege több helyen 
eltér, lehetséges, hogy különböző kéziratok alapján készültek, ám annak sem 
szabad elkerülnie figyelmünket, amit Corderius a Corvina megromlott szöve-
géről mond („adeo vitiose”), amiért is nem egyszer úgy kellett „találgatnia” 
(„divinando”) a szöveg értelmét, ami, ha olykor kevésbé sikerült („minus 
feliciter”), az olvasó bocsánatát kéri („veniam dabis”).

Corderius panaszkodik, hogy nem sikerült kiderítenie, kit kelljen tisztelnünk 
„sanctus Cyrillus”-ban, a mű szerzőjében. Ezt illetőleg időközben megjelent 
Tóth Péter tanulmánya,9 aki szerint a középkori exemplumgyűjteményt „felte-
hetőleg a 14. század elején élt domonkos Bongiovanni da Messina írta”.10

AZ APOLOGI MORALES (1744) CÍMLAPJA. 
Béres György felvétele

17  Das Buch der natürlichen Weisheit (Augsburg 1490), Hartunk und Karl 55. Auktion, 1987. (Horváth 
József szíves közlése).

18  Spiegel der natürlichen Weishayt durch den alten in Gott gelehrten Bischaf Cyrillum mit fünf und neunzig 
Fabeln und schönen Gleichnussen beschrieben… (Augsburg 1571) (Horváth József szíves közlése).

19  TÓTH Péter, Görög egyházatyák a Corvinában II, in Magyar Könyvszemle 127 (2011) 3/298.
10  Uo. előadja a téves attribució feltételezett okát is.
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Corderius elmondja, hogy a szóban forgó Corvinát Johannes Fabri bécsi püs-
pök (1478–1541) szerezte be, mint „dicső … zsákmányt” („tamquam praecla -
rum … trophaeum”) a budai Corvina-könyvtár „maradékából”. Fabri kul túr-
tevékenységének és könyvszerzési akciójának bőséges irodalma van.11 Ebbe 
beleillik, amit Corderius az Apologi Moralest tartalmazó Corvináról elmond. 

Magát a Corvinát így írja le Csapodi Csaba:
A Corvina 1756-ban került az Osztrák Nemzeti Könyvtárba (Österreichische 

Nationalbibliothek, Wien) a cod. 1037 szám alatt. Ez az „áthelyezés” is alátá-
masztja a „habent sua fata” szentenciát.12

„155. Cod. Lat. 1037 [Pseudo -] Cyrillus: Speculum sapientiae seu Liber 
quadripartitus apologeticus, e Graeco in Latinum translatus.

A XIV. század második felében, a Duna vidékén keletkezett mesegyűjte-
mény, amely szerzőként egy Cyrillus püspököt tüntet föl. Pergamen kódex. 
72 fol. 166 × 245 mm. – Írás: humanista antiqua rotunda. – Scriptor: isme-
retlen. – Illuminálás: Hoffmann E. szerint Firenze, 1460–1470 közt, Hermann 
szerint Lombardia, 1443 (ez a fordítás dátuma az explicitben).”13

A leírást megerősítik Corderius szavai: „Erat quidem splendide satis, in 
membrana exaratum.”

Jelen összefüggésben legyen elegendő: Corderius átmentette egy Corvina 
emlékét és tartalmát. Erről tudomása volt Cornelius a Lapidének, aki tovább-
adta ezt az ismeretet, nem utolsó sorban a jezsuita renden belül, hiszen a 
„Társaság” tagjai közül könyve megtalálható volt nem más, mint Pázmány 
Péter könyvtárában. 

3. PÁZMÁNY PÉTER MINT CORNELIUS A LAPIDE CORDERIUST

ÉS A CORVINÁT MEGEMLÍTŐ KÖNYVÉNEK TULAJDONOSA

Corderius után kanyarodjunk vissza Cornelius a Lapidéhez. Bitskey István 
és Kovács Béla A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és 

11  Vö. LHOTSKY, Alfons, Die Bibliothek des Bischofs von Wien Dr. Johannes Fabri (1530–1541), in 
Festschift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag (Hrsg. Helmut J. Mezler-Andelberg; Innsbruck 
1959) 71–81. Továbbá: DENK, Ulrike, Das Collegium trilingue des Bischofs Johann Fabri (PhD-dol -
gozat; Wien 1998); VISKOLCZ Noémi, Corvinák Bécsben a 16–18. században, in Magyar Könyv-
szemle 124 (2008) 3/272–291 („A Fabri-hagyaték” 281–281).

12  Vö. CSAPODI 1973, 200.
13  CSAPODI Csaba, Bibliotheca Corviniana (Magyar Helikon, Budapest 1967) 65.
14  BITSKEY István – KOVÁCS Béla, A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a 

Pázmány-hagyaték, in Magyar Könyvszemle 91 (1975) 25–37.
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a Pázmány hagyaték című tanulmánya14 külön foglalkozik a leltárban, ill. 
Pázmány levelezésében megemlített Cornelius a Lapide-kötetekkel. Szó sze-
rint ezt olvashatjuk: „Pázmány egyik levelében 5 olyan könyvről tesz említést, 
amelyet saját részére megvásárolt. A könyvújdonságokat Hmira János, a bécsi 
Pázmáneum rektora küldte meg neki, s ő abból az ízlésének megfelelőket 
tartotta meg. 1636. febr. 17.-én Pozsonyból írja Hmirának: ’Libros remitto 
praeter hos, quos retinui: Cornelium in Ecclesiasticum et Proverbia…’.”15 
A tanulmány írói Cornelius a Lapidével azonosítják a „Cornelium”-ot, az 
említett köteteket pedig az Antwerpenben, 1634-ben megjelent Commentaria 
in Ecclesiasticum és az ugyanott 1635-ben megjelent Commentaria in 
Proverbia című munkáival.16

Nem tudhatjuk, felfigyelt-e Pázmány Cornelius a Lapide Corderiusra tör-
tént hivatkozására. Hogy azonban a jezsuita szerző terjedelmes kommentárjait 
nem csak birtokolta, hanem azokból prédikációihoz merített is, azt kimutatta 
Rajhona Flóra Pázmány Péter prédikációnak forrásairól című írásában.17

BEFEJEZÉS

Cornelius a Lapide jezsuita egzegéta úgy hivatkozik rendtársára és kollégá-
jára, Balthasar Corderiusra, mint egy Corvina felfedezőjére és a benne lévő 
„Apologi Morales Sancti Cyrilli” első kiadójára. Ez megegyezik azzal, amit 
Corderius publikációjának ajánlásában mond. Kettőjük kortársa (Cornelius 
a Lapide: 1567–1637; Corderius: 1592–1650) és rendtársa, Pázmány Péter 
(1570–1637) birtokában volt Cornelius a Lapide szóban forgó kötetének. Így 
juthatott vissza a Corvina híre magyar földre. A nagyszombati nyomda folya-
matosan újranyomtatta (1752, 1753, 1756) Corderius „első” kiadását, továbbá 
a kassai és (címlapként) a kolozsvári nyomda is napvilágra hozta, ezzel hoz-
zájárultak egy Corvina továbbéléséhez, annak változatos, sőt hányatott sorsa 
ellenére.18

15  Uo. 33.
16  Uo. 34.
17  RAJHONA Flóra, Pázmány Péter prédikációinak forrásairól, in Textológia és forráskritika. Pázmány-

kutatások 2006-ban (Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok) (szerk. Hargittay Emil; Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba 2006) 113–121. Cornelius a Lapide: 118–120.

18  Itt mondok köszönetet Horváth József antikvárius-könyvész úrnak, amiért engem a fenti tárgykörben 
mindenkor készségesen útbaigazított. A felvételekért köszönettel tartozom Dr. Perendy László kol-
légámnak és Béres György bölcsész-abszolvensnek, a szöveg elektronikus előkészítéséért Mészáros 
Oszkár hittudomány-hallgatónak.


