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ISMERETLEN CORVIN-KÓDEXEK
4  BÉCSI NA TIONALBIBLIOTHEKBAN

MÚLT év tavaszán a Magy.Tud. Akadémia tá
mogatásával a bécsi Nationalbibliothekban (né
hai K. u. k. Hofbibliothek) kutattam a magyar- 
országi humanismus és renaissance történetére 
vonatkozó adatok után. Tárgykörömbe esett 
Mátyás király budai könyvtárának, az Európa- 
szerte ismeretes „Bibliotheca Corvinádnak 
múltja is. Régebben Olaszországi tanulmány- 
útam alkalmával reájöttem, hogy Bartolomeo 
della Fonté (BartholomaeusFontius) humanista, 
aki 1489-ben a Corvina élén állott, megküldötte 

egyik ismerősének Bécsbe a budai könyvtár katalógusát. Főkép ezt a jegy
zéket szerettem volna megtalálni. Nem sikerült. Hasonlóképen a mai napig 
sem tudtam meglelni Fontiusnak másik két lajstromát, melyekben firenzei 
barátainak: Pico della Mirandolának és Amerigo Corsininak írta le a Corvina 
kódexeinek jegyzékét.1)

Míg e katalógusok és Mátyás király számadás-könyvei elő nem kerülnek, 
nem marad más út a budai könyvtár történetének megírására, mint fölku
tatni az európai könyvtárakban szétszórt Corvinákat és ezeknek, meg egyéb 
idevágó okmányok segítségével rajzolni meg a Corvina múltját.

Aki a bécsi Hofbibliothekban ismételten kutatott, tudja, hogy a könyvtár 
kéziratainak nyomatott katalógusa2) a kódexek leírását és provenientiáját 
illetően hiányos. Arról, hogy kutatásom folyamán a könyvtárnak körülbelül

9 Ioh. Lamius: Catalogus Codicum Manuscriptorum, qui in bibliotheca Riccardiana 
Florentiae adservantur etc. Liburni 1756. pag. 193— 197; Laurentius Mehus: Ambrosii 
Traversari latinae epistolae etc. Florentiae 1759. praefatiojának pag. LV.; C. Marchesi: 
Bartolomeo della Fonté (Bartholomaeus Fontius) Catania 1900. pag. 80. etc.

A görög kódexek katalógusát II. Ulászló János nevű papja leírta és megküldte barát
jának Aldus Manutiusnak, Velencébe. A  könyvjegyzék mai napig sem került elő, Ábel 
Jenő is hiába kutatott utána. Ábel—Hegedűs: Analecta nova ad históriám renascentium 
in Hungária litterarum spectantia. Budapest, 1903. pag. 106.

2) Tabulae Codicum Manu Scriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca Pa- 
latina Vindobonerisi asservatorum. Edidit Academia Caesarea Vindobonensis vol. I. 
Vindobonae 1864. etc.
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18.000 kötetből álló kézirat-anyagát darabról-darabra átnézzem, eleve le 
kellett mondanom. Abból indultam tehát ki, hogy Mátyás alkotása: a Corvina, 
mint a renaissance szüleménye, összetételében, fölépítésében egy a vati
káni, firenzei és más egykorú könyvtárakkal. Ami megvolt azokban, meg- 
kellett lennie a budaiban is. A nevezett olasz könyvtáraknak sokkal kedve
zőbb sors jutott osztályrészül: katalógusaik megvannak, kódexeiket ismerjük. 
Ezek alapján, szemmel tartva a Vespasiano da Bisticci közölte,TomassoPa- 
rentucelli (később V. Miklós pápa) szerkesztette könyvtáralapítási kanont, 
hozzáfogtam a bécsi kódexek átvizsgálásához3) Körülbelül 1200 kéziratot 
néztem át és közöttük a következő, eddig az irodalomban egyáltalán nem 
szereplő, Corvin-kódexekre bukkantam:

Cod. Lat. 133. Appiani Alexandrini, de civilibus Romanorum bellis libri 
duó, interprete Petro Candido. XV. sz. hártya-kézirat, 4°, 104 lap. Egy
szerű, fehérszalagfonatos kiállítás. A  címlap alsó része, ahol a címer 
szokott lenni, kitépve. Kötése préselt barna bőr, aranyos arabeszk dí
szekkel, a táblák közepén Mátyás címere: Nyitott korona alatt négyeit 
paizs, 1—4 mezejében magyar pólyák, 2—3 mezejében a kettős farkú 
cseh oroszlán. A  hátsó tábla felső szegélyén arany majusculákkal a könyv 
címe: cádid: de civilib bellis l .: Vágása arany. Az utolsó lapon Pray 
György latin nyelvű bejegyzése 1763-ból, amely szerint ez a kódex al
kalmasint Mátyás király könyvtárának a példánya.

Cod. Lat. 178. Xenophontis, de republica Lacedemoniorum latiné a Fran- 
cesco Philelpho cum ejusdem praefatione; de laudibus Agesilai, 
praefectus equitum seu tractutus de re equestri latiné versus a Lupo 
Castelliunculo cum ejusdem praefatione. XV. sz. hártya-kézirat, 4°, 
55. lap. Egyszerű kiállítás. A  címlap alsó széle, ahol Mátyás címere 
szokott lenni, leszakítva. Kötése préselt barna bőr, aranyos arabeszk 
díszekkel, a táblák közepén Mátyás címere: Nyitott korona alatt négyeit 
paizs, 1—4 mezejében magyar pólyák, 2—3 mezejében kettős farkú 
cseh oroszlán. A  második tábla felső szegélyén arany majusculákkal a 
könyv címe: fhilelphus: i: scenopote:. Vágása arany.

Cod. Lat. 218. Georgii Trapezuntii in perversionem problemmatum Aristo- 
telis a Theodoro Gaza editam. XV. sz. hártya-kézirat 4°, 86. lap. Fe
hérszalagfonatos egyszerű kiállítás. A  címlapon, az alsó szegély kö
zepén Mátyás címere: Nyitott arany lemez-korona alatt négyeit paizs, 
1—4 mezejében a magyar pólyák, 2—3 mezejében kettős farkú cseh 
oroszlán; szívpaizsban, kék mezőben fekete holló csőrében aranygyűrű.

3) E per questo Cosimo de’ Medici avendo a ordinare la libreria di Santo Marco, iscrisse 
a maestro Tomaso, che gli piacesse fargli una nóta come aveva a stare una libraria. E 
chi non ha avuto quella inanzi, per essere con grandissimo ordine? E scrissela di sua 
manó, e mandolla a Cosimo. E cosi sequito 1’ ordine suo in queste dua librerie di Santo 
Marco e della Badia di Fiesole; e il simile si sequitó in quelia dél dúca d’ Urbino, e in 
quella dél signorAlessandroSforza. E chi ará pe’ tempi a fara libraria non pótra faré senza 
questo inventario. Adolfo Bartoli.: Vite di uomini illustri dél secolo XV. scritte da Ves
pasiano da Bisticci etc. Firenze 1859. pag. 26.
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Kötése eredeti préselt barna bőr, aranyos arabeszk díszítésekkel; a 
táblák közepén Mátyás címere: Nyitott arany-lemez korona alatt né
gyeit paizs, 1—4 mezejében magyar pólyák, 2— 3 mezejében kettős 
farkú cseh oroszlán. A  második tábla felső szegélyén arany majuscu- 
lákkal a könyv címe: in : problemata: aristotelis:. A  könyv végén: 
Theodericius olim Io.Tuscanellae famulus manu veloci scripsit Romáé. 
Az első tábla belsején beragasztva Faber János bécsi püspök exlibrise, 
a 2a és 86b lapokon pedig beírva. Amint a címlapon, Mátyás címere 
alatt rejtőző kisebb aragoniai címer bizonyítja, a kézirat eredetileg az 
Aragóniái család részére készült. Vágása arany.

Cod. Lat. 256. Isocratis, oratio ad Demonicum interprete Lapo de Ca- 
stiglione Florentino; ejusdem eadem oratio alio interprete; ejusdem 
oratio de laudibus Helenae latiné interprete Ioh. Petro Lucano; ejus
dem oratio in funere Evagorae latiné versa. XV. sz. hártya-kézirat, 4°, 
40 lap. Egyszerű kiállítás. A  címlapon, az alsó lapszél közepén Mátyás 
címere: Nyitott arany-lemez korona alatt négyeit paizs, 1—4 mezejé
ben magyar pólyák, 2—3 mezejében kettős farkú cseh oroszlán; a szív- 
paizsban, kék mezőben fekete holló, arany ágon, csőrében arany gyűrű. 
Kötése újabb disznóbőr, vágása arany. A  2b és 40b lapokon beírva 
Faber János exlibrise.

Cod. Lat. 259. Aeneae Gazéi, Theophrastus sive de immortalitate ani- 
mae dialógus interprete Ambrosio Traversario; L. C. Lactantii Fir- 
miani, divinarum institutionum epitome. XV. sz. hártya-kézirat, 4°, 40 
lap. Egyszerű kiállítás. A  címlap alsó szegélyén Mátyás címere kiva
karva (de még kivehető az arany-lemez korona pártázata) és beírva 
tintával, majusculákkal IAB. (azaz Ioh. Alexander Brassicanus). Kö
tése újabb disznóbőr, vágása arany. A  kódex végén: Ego Henricus de 
Brugis transcripsi 1451. Ego autem Carolus Podocatharus cyprius 
auscultante Georgio Boemo emendavi per Guarini Veronensis exem- 
plaris opera suprascripta.

Cod. Lat. 292. Bartholomaei Fontii Florentini, commentarius in A. Persii 
satyras sex, cum dedicatione Fontii ad Laurentium de Medicis; epis- 
tola ad Franciscum Saxettum, de mensuris et eorum vocabulis. XV. 
sz. hártya-kézirat 4°, 122 lap. Fehérszalagfonatos egyszerű kiállítás. 
A  címlap alsó szegélyén a középen, ahol Mátyás címere szokott lenni, 
zöld koszorúban, arany majusculákkal Mátyás monogrammja: M  (azaz 
Mathias). Kötése újabb disznóbőr, vágása arany.1)

4) Miután Mátyás 1485-ben Bécset elfoglalta, imperialista vágyai nagyra nőttek. Nö
velték ezt a humanisták hízelgései; ezután mint Caesar Augustusi üdvözölték. A  Corvin- 
kódexek címlapjain a címer két oldalán az M A  arany siglák is ezt szolgálták, jelezvén 
ezzel is, hogy immáron Mathias Augustus lett. Midőn Bartolomeo della Fonté 1489-ben 
a király megbízásából Taddeo Ugoletti hívására Firenzéből Budára jött, e munkáját aján
lotta föl a királynak. „Invitatus ab eodem rege, cui opusculum suum de locis Persianis 
transmiserat. Hungáriám profectus est, Budaeque orationem habuit etc". (Mehus id. 
mű praefatio pag. LV.)
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Cod. Lat. 437. Johannis Boccacii de Certaldo, de casibus virorum illu- 
strium. XV. sz. kártya-kézirat, ívrét, 95 lap. Egyszerű kiállítás. A  cím
lapja kitépve. Kötése préselt barna bőr, dús, aranyos arabeszk díszí
téssel, a táblák közepén Mátyás családi címere: Nyitott arany-lemez 
korona alatt, arany ágon álló holló, csőrében arany gyűrű. A  második 
tábla felső szegélyén arany majusculákkal benyomva a könyv címe: 
bocacÍ: de : viris : illustri (ibus): A z első tábla belsején beragasztva 
Faber János bécsi püspök exlibrise. A  85. lapon Brassicanus kezeírása: 
Donatio Constantini. A  kódex végén: Scriptus ad petitionem nobilis 
cívis Johannis d’ Fleschoball’ de Florentia, anno domini 1442. Com- 
pletusdié 12aseptembris in dié sabbati hóra 21a manu fratris Baptiste 
de civitate Naruie ordinis fratrum heremitarum Sti Augustini, tunc 
temporis studentis Florentie. Deo gratias Ámen, Ámen, Ámen. Vágása 
arany.

Cod. Lat. 826. Salviani Massiliensis, de verő judicio et providentia dei. 
XV. sz. hártya-kézirat, 4°, 130 lap. Fehérszalagfonatos egyszerű kiál
lítás. A  címlapon az alsó szélen, középen Mátyás címere: Nyitott arany
lemez korona alatt négyeit paizs 1— 4 mezejében magyar pólyák, 2— 3 
mezejében kettős farkú cseh oroszlán; szívpaizsban, kék mezőben fe
kete holló aranyágon, csőrében arany gyűrű. Kötése újabb disznóbőr. 
A  kódexben sűrűn találkozunk Brassicanus széljegyzeteivel.

Cod. Lat. 2139. Martini Poloni, Martiniana decreti et decretalium id est 
Margarita decreti seu Tabula Martiniana decreti cumprologo. XV. sz. 
hártya-kézirat, ívrét, 242 lap. Díszes kiállítás. A  címlapon az alsó szé
len, középen Mátyás címere: Nyitott arany-lemez korona alatt négyeit 
paizs, 1 —4mezejében magyar pólyák, 2—3 mezejében kettős farkú cseh 
oroszlán; szívpaizsban, kék mezőben fekete holló,aranyágon, csőré
ben arany gyűrű. Mátyás címere alatt egy kilenc ágú renaissance paizs 
van, benne zöld sárkány női fejjel. A  paizs két oldalán sa ca arany sziglák. 
A  Gian Antonio Sacca kódexe. Kötése barna bőr, aranyos préselésü 
díszítésekkel. Vágása arany.

Cod. Lat. 2343. Georgii Trapezuntii, compendium grammaticae ad An
dreám filiolum. XV. sz. hártya-kézirat, ívrét, 42 lap. Egyszerű kiállítás. 
A  címlapon az alsó szélen, középen Mátyás címere: Nyitott arany-le
mez korona alatt négyeit paizs, 1—4 mezejében a magyar pólyák, 
2—3 mezejében a kettős farkú cseh oroszlán; szívpaizsban, kék mező
ben fekete holló, arany ágon, csőrében arany gyűrű. Kötése vörös
barna préselt bőr, a táblák közepén Mátyás címere: nyitott arany-lemez 
korona alatt négyeit paizs 1— 4 mezejében magyar pólyák, 2— 3 me
zejében kettős farkú cseh oroszlán. A  hátsó tábla felső szegélyén a 
könyv címe aranyos majusculákkal: conpendium (Trape) sumtii: Egy
kor vaskampókkal volt odakötve a szekrényhez. Erőszakos kiszakítás 
nyomai látszanak. Vágása arany. Az első tábla belsejében beragasztva 
Faber János exlibrise, a címlap jobboldali felső sarkában a szélén pedig,
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valamint a 42b lapon beírva. A  kézirat végén: Anno Dni millesimo 
quadringentesimo septuagesimo.

Cod. Lat. 2384. Platonis, Phaedon interprete Leonardo Aretino; Gór- 
gias; Axiochus, interprete Rinucio cum epistola ejusdem ad Antonium 
episcopum Cavensem; Apológia Socratis, interprete Leonardo Aretino, 
cum argumentis ejusdem; Criton, eodem interprete et commentatore. 
XV. sz. hártya-kézirat, ívrét, 137 lap. Fehérszalagfonatos egyszerű ki
állítás. A  címlapon az alsó szélen, középen Mátyás címere: Nyitott 
arany-lemez korona alatt négyeit paizs, 1— 4 mezejében magyar pó
lyák, 2—3 mezejében a kettős farkú cseh oroszlán; szívpaizsban, kék 
mezőben fekete holló, arany ágon, csőrében arany gyűrű. Kötése pré
selt barna bőr, a táblák közepén Mátyás címerével: Nyitott arany-le
mez korona alatt négyeit paizs, 1—4 mezőben magyar pólyák, 2—3 
mezőben kettős farkú cseh oroszlán. A  hátsó tábla felső szegélyén ara
nyos majusculákkal a könyv címe:: phedrus : platonis : Vágása arany. 
A z első tábla belsején beragasztva Faber János exlibrise. Az első per
gamen lapon pedig beírva Brassicanus exlibrise.

Cod. Lat. 2458. Thomae Aquinatis, de rege et regno. XV. sz. hártya-kéz
irat, 4°, 164 lap. Fehérszalagfonatos díszesebb kiállítás. A  címlapon 
az alsó szélen, középen Mátyás címere: Nyitott arany-lemez korona 
alatt négyeit paizs, 1— 4 mezejében magyar pólyák, 2— 3 mezejében 
kettős farkú cseh oroszlán; szívpaizsban, kék mezőben fekete holló, 
arany ágon, csőrében arany gyűrű. Kötése egykorú préselt barna bőr. 
Vágása arany. Az első és hátsó tábla belsejében Faber János exlibrise 
beragasztva, a 2b és 164b lapokon pedig beírva.

Cod. Lat. 2485. Georgii Trapesuntii, Isagoge dialectica ad praestantem 
adolescentem Petrum Gambacurtam de Pisis. XV. sz. hártya-kézirat 
4°, 52 lap. Egyszerű fehérszalagfonatos kiállítás. A  címlapon az alsó 
szélen a középen Mátyás címere: Nyitott arany-lemez korona alatt né
gyeit paizs, 1— 4 mezejében magyar pólyák, 2— 3 mezejében kettős 
farkú cseh oroszlán; szívpajzsban, kék mezőben fekete holló, arany 
ágon, csőrében arany gyűrű. Kötése egykorú préselt barna bőr. Vágása 
arany. A  codex végén: Georgii Trapesuntii Isagoge dialectica ad 
Praestantem Adolescentem Petrum Gamba Curtam explicit Nicolaus 
Pupiensis scripsit. Az első tábla belsejében beragasztva Jochim Iiber 
baro in Windhagen etc. 1566 nyomatott exlibrise.

DR. FÓ G EL JÓZSEF.
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