
A BIBLIOTHECA CORVINIANA 
ÉS A NEO-PLATONISMUS DIVATA

ÁTYÁS uralkodása utolsó éveiben, hogy ha
talmi állását még jobban emelje, bizonyos esz
ményi mozgalom szolgálatába szegődött. Ez a 
mozgalom Olaszország területén nagy jelentő
ségű tényezőként tűnt föl és onnan kiindulva 
egész Nyugat-Európára kiterjeszkedett és pro
pagandává erősödött. A platonismus ez. Plató 
tanítását igyekezett meghonosítani az iskolák 
falai között, valamint a közélet terén is ipar
kodott e tanokat uralomra juttatni. A keresz
tény időszámítás első századában kapott erőre 

ez a plátói lelkesedés, mint neo-platonismus, s a renaissance-korban ismét 
föléledt.1)

Amikor 1439-ben összejött a flórenci egyetemes zsinat, hogy megkísé
relje a nyugati és keleti egyházak egyesítését, a Paleologus János császár 
kíséretében levő görögök között nagy hatással működött Gemisthos Pletho.2)

Ez a görög bízott abban, hogy az újra ébredő plátói mozgalom hatása 
alatt erőre kap a görög nemzeti érzés és a török hatalmat megtöri.

Nagyszámú tanítvány sereglett Pletho köré. Élükön a flórenci köztársa
ság nagy polgára, a „haza atyjá“-nak címével földíszített Cosimo de’ Medici 
állott.3) A fogékonyabbakat egy Plátói Akadémiába egyesítette Cosimo és 
anyagi eszközöket is bocsátott az irodalmi propaganda céljaira.

Legtehetségesebb és legbuzgóbb tagja az Akadémiának Marsilio Ficino 
volt, aki a Medici-ház kiváló pártfogását élvezte.4)

A tagok sorában találjuk Naldus Naldiust, Ficino gyermekkori iskola
társát; Cristoforo Landinit, Dante jeles magyarázóját, Janus Pannonius 
tanuló-társát, aki úgy beszélt görögül, mintha Athénben született volna; 
Angelo Polizianót, a homerosi költőt, a Medici-ház nevelő-tanárát; Picót, 
Mirandola csodás tehetségű, ifjú grófját; León Battista Albertit, a sokoldalú, 
korán érő lángészt; Francesco Bandinit, a később hírhedtté lett Bernardo- 
nak, a Pazzi-féle összeesküvés (1478) főkolomposának testvérét, Ficino leg-

A neo-platonismus szerepére Mátyás humanista körének és könyvtárának kialaku
lásában Húsz ti József mutatott először rá „Platonista törekvések Mátyás király udva
rában" c. akadémiai székfoglaló értekezésében. L. továbbá:

Arnoldo della Tőrre: Storia della accademia Platonica di Firenze. Firenze, 1902. (Pu- 
blicazioni dél r. istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezioni 
di filosofia e filologica.)

2) Fr. Schultze : G. Pletho u. seine reformatorischen Bestrebungen. Jena 1874.
3) A. Reumont: Lorenzo de’ Medici, il Magnifico. Leipzig I—II. 1874.
4) Lodouico Galeotti: Saggio intorno alla vita ed agli scritti di Marsiglio Ficino. 

(Archivio Storico Italiano. N. S. Tóm. IX. P. II. Firenze, 1859. 25. s köv. 11.)
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meghittebb embereinek egyikét; Bartolomeo della Fontét, Livius szöveg
kritikusát, a budai kir. könyvtár megszervezőjét; Valori testvéreket: Filippót 
és Niccolót, a Maecenas-tudósokat; Francesco Sassettit, a Medici-bankház 
lyoni cégházának főnökét, a bibliofilt; Sebastianus Salvinus Amitinus theo- 
logiai professzort, Ficino atyjafiát és másokat.1)

Voltak tehát ott filozófusok, költők, tanárok, theologusok, politikusok, 
doktorok, pénzemberek . . . Képviselve egész Firenze kitűnősége.

Az akadémia tagjai Lorenzo de’ Medici caregii villájában sereglettek 
össze és — mint Symonds írja — amíg Firenze az ezüstös Arno partján 
szendergett és fönt a nagy olasz csillagok ragyogtak, az akadémikusok el- 
elvitatkoztak a nyári esték csendes éjjelein a platói filozófia eszméi fölött 
és igyekeztek áthidalni azt az ellentétet, amely a pogányságot és keresz
ténységet elválasztotta. Közbe-közbe Bacchus-nak is megadták a magáét.2)

Főképen Plató születésének és halálának napját (nov. 7.) ünnepelték meg 
kegyelettel. Az ünnepélyek rendezője Francesco Bandini volt.

Meglátogatta ezeket a symposionokat Taddeo Ugoleto is, a budai kir. 
könyvtár megteremtője, midőn a könyvtár anyagának egybehordása végett 
az Arno-menti városban ismételten meg-megfordult.3)

1477 tavaszán Francesco Bandini Budára került Mátyás udvarába. Vele 
és általa még szorosabbá lett a kapcsolat a budai és flórenci tudós világ 
tagjai között.4)

Bandini flórenci mintára, Budán is megrendezte a plátói összejöveteleket, 
melyeken az udvarban tartózkodó külföldi és hazai humanisták java része 
megjelent.

Bizonyára közöttük volt Báthori Miklós, Vác tudós pöspöke, a magyar- 
országi platonismus buzgó képviselője ; Garázda Péter, esztergomi kanonok, 
akinek közreműködésével jutott Bartolomeo della Fonte a budai udvarba; 
ifj. Vitéz János, veszprémi püspök, a később megalakult Dunai Tudós Tár
saság elnöke;5) a kemény tollú Váradi Péter kalocsai érsek; Antonio de

x) A tagok száma 80 körül volt. Lásd őket Arnoldo della Tőrre és L. Galeotti id. mű
veiben. L. továbbá: G. Voigt: Die Wiederbelebung etc. Berlin, 1893. (3. Max Lehnerdt- 
től átdolgozott kiadás); U. a.: II risorgimento deli Antichitá classica ovvero il primo 
secolo deli’ Umanismo. Giunte e correzioni... per cura GiuseppeZippel. Firenze, 1897; 
Doit. Alfonso Lazzari: Ugolino e Michele Verino. Torino, 1897; Vittorio Rossi: Il Quattro
cento. (StorialetterariaD’Italia seritta da unasocietà di professori) Milano S. A.; J. Burck- 
hardt: Die Cultur dér Renaissance in Italien. Leipzig, 1901.1—II. (8. L. Geigertől átdol
gozott kiadás.); J. A. Symonds: Renaissance Olaszországban. II. kötet. Budapest, 1882. 
(Ford. Pulszky Károly.)

2) Symonds id. m. II. 269—270.
3) I. Affo: Memorie di Taddeo Ugoleto. Parma, 1781. Főkép a jegyzetei értékesek e 

műnek. — E. Ábel—St. Hegedűs : Analecta nova ad históriám renascentium in Hungaria 
litterarum spectantia. Budapestini, 1903. 458., 478., 479.

4) Bandini a Pazzi-féle összeesküvést megelőzően, már 1477-ben, tehát ép’ egy évvel 
előbb már Budán van. Az összeesküvésben nem volt semmi része. (Firenze Archiuio di 
Stato : Archivio Mediceo anteriore al Principato. XXXV. 572.)

5) Fógel Sándor dr: Celtis Konrád és a magyarországi humanisták, Budapest, 1916.
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Bonfinis, udvari történetíró; Gianantonio Sacca, Ugoleto földije, jogtudós; 
Márton mester, a csillagász és mások . . -1)

És amint a flórenci összejövetelek élén Lorenzo állott, ép úgy kivette a 
maga részét a vitatkozások vezetéséből a magyarországi renaissance-kor 
nagy megértője: Mátyás, akiről udvari embere, Galeotto följegyezte, hogy 
a neo-platonista Apulejus bölcsészeti tantételeiben teljesen otthonos volt 
(in operibus Apulei Platonici ita détritus, ut eius dogma omnino calleret.)2)

Bandini és Báthori útján fölszólította Mátyás Ficinót, hogy jöjjön Budára 
a plátói tanok magyarázása és terjesztése végett. Biztosítja, hogy reményé- 
ben nem fog csalódni. A flórenci platonismus „főpapja" azonban udvaria
san kitért a fejedelmi meghívás elől és mindhalálig hűen kitartott a Medi- 
ciek oldalán.3)

Maga helyett elküldte munkáit, barátait. Nem volt könyvesház az Alpo
kon innen, mely előbb dicsekedett volna a flórenci platonisták szellemi 
termékeivel, mint a Budai Kir. Könyvtár. Ép ebben van a flórenci akadémia 
működésének jelentősége: a Bibliotheca Corviniana történetét illetően.

így jutottak a lehető legrövidebb idő alatt Budára:

Prisciani Lydi in Theophrastum interpretatio de sensu et phantasia la
tine traducta et exposita a Marsilio Ficino, cum praefatione Filippi Valori 
ad Mathiam regem. Perg. codex., 4° 145 1. Díszes kiállítású, Mátyás 
címereivel és emblémáival. Kötése vörös selyem, vágása arany. (Je
lenleg a wolfenbütteli hercegi könyvtárban. Sign. 10. Aug.)

Synesii Platonici liber de vaticinis Somniorum e Graeco in Latinum trans- 
latus a Marsilio Ficino, cum praefatione Filippi Valori ad Mathiam re
gem. Epistolarum libri duo (II. et IV.) Perg. codex. 4° 127 I. Díszes 
kiállítású, kettős címlappal, Mátyás címerével. Kötése vörös bársony, 
vágása arany. (Jelenleg a wolfenbütteli hercegi könyvtárban. Sign.
2. Aug.)

Marsilii Ficini epistolarum libri III. et IV. Perg. codex, 4° 148 lap. Díszes 
kiállítású, Mátyás címerével. Folio 148v : Transcripsi hoc opus equidem 
Sebastianus Salvinus Amitinus Marsilii Ficini philosophi suo seculo 
singularis. Non quia scriptor ipse sim, cum iám pridem fuerim profes- 
sor artium, in sacra pagina magister licet indignus, séd ut morém 
gererem tam insigni philosopho patrono musarum, nancisceremque 
occasionem commedandi me iterum atque iterum invicto regi Panno
nie servum undique paratissimum. Kötése zöld bársony, vágása arany. 
A kéziratot Lansius Tamás professzor ajándékozta 1623-ban Ágost

x) E. Abel—St. Hegedűs : Analecta nova. id. m. 271. sköv. 11. — C. Marchesi: Bartolo- 
meo della Fonte. Catania 1900.

2) Galeotti Mártii Narniensis, de Matthiae Corvini Hungáriáé regis egregie sapienter, 
iocose dictis et factis. Caput X. (/. G. Schwandtner*nél: Scriptores Rer. Hung. etc. Vin- 
dobonae, 1746. Tóm. I. p. II.)

3) E. Abel—St. Hegedűs: Analecta nova. id. m. id. hely.
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braunschweigi hercegnek. (Jelenleg a wolfenbütteli hercegi könyvtár
ban. Sign. 12. Aug.)

Marsilii Ficini Florentini epistolarum ad amicos libri VIII. cum praefatione 
Filippi Valori ad Mathiam regem Hungáriáé. Perg. codex. F5- 297. lap. Dí
szes kiállítású, Mátyás emblémáival és címerével, Mátyás és Beatrix arc
képeivel. (Jelenleg a wolfenbütteli hercegi könyvtárban. Sign. 73. Aug.)

Marsilii Ficini de triplici vita, cum praefatione Filippi Valori ad Lauren- 
tium de Medicis. Perg. codex. F° 178 lap. Fényes kiállítású, a címla
pon Medici-címerrel. F. 80v Marsilius Ficinus Florentinus in librum de 
vita celitus cum praefatione ad Mathiam regem Hungáriáé. A lap-ke
retben Mátyás emblémáival találkozunk. Kötése láncos vörös bőr, a 
Medici-címert föltüntető bronz véretekkel és kapcsokkal. Vágása egy
szerű. (Jelenleg Firenzében a Biblioteca Laurentiana-ban. Sign. Plut. 
73. Cod. 39.)

Naldi Naldii Florentini epistola de laudibus Augustae Bibliothecae 
atque libri IV versibus scripti eodem argumento ad Serenissimum Ma
thiam Corvinum Pannoniae regem. Perg. codex. F°. 62 lap. Díszes kiállí
tású, Mátyás címerével és emblémáival. Kötése egyszerű fekete vászon, 
vágása arany. (1684 óta a thorni gymnasium könyvtárában. Sign. Cod. 
Lat. R. f. 21.)

Leonis Baptistae Alberti, de re aedificatoria. Perg. codex. F° 256 lap. 
Díszes kiállítású, a címlapon Mátyás címerével, Az Estei-könyvtár 
újabb barna bőrkötésében, vágása arany. (Jelenleg Modenában, az 
Estei-könyvtárban. Sign. Cod. L. G. 3. 1.)

BartholomaeiFontii Florentini opera exquisitissima cum praefatione Fontii 
ad Mathiam regem Hungáriáé. Perg. codex. F° 194 lap. Fényes kiállí
tású, Mátyás emblémáival és címerével. Kötése vörös bársony, vágása 
arany. (Jelenleg a wolfenbütteli hercegi könyvtárban. Sign. 43. Aug.)

Domitii Calderini commentarium in Juvenalem. Perg. codex. F° 281. 
Fényes kiállítású, Mátyás címerével és emblémáival. Kötése újabb fehér 
hártya, vágása arany. (Jelenleg a firenzei Biblioteca Laurentiana-ban. 
Sign. Acquisti e doni 233.)

Fraknói Vilmos.
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