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masculos, qui artem typographiae edocti fuerint, in ejusdem exercitio 

publice, vei privatim nullatenus turbare, impedire, molestare et prohibere 

praesumatis, sed ipsos hac benigna gratia et annentia nostra iis praevio 

modo concessa, libère, secure et absque ullo damno, molestia et impedi-

mento uti, frui et gaudere permittere ac per eos, quorum interest, vei 

intererit, permitti facere módis omnibus debeatis et teneamini. Harum 

nostrorum secreto sigillo nostro, quo ut Regina Hungáriáé utimur, 

impendenti communitarum vigore et testimonio literarum, quas post 

earum lecturam semper reddi volumus ac jubemus praesentanti. Datum 

in archiducali civitate nostra Vienna Austriae die prima mensis Sep-

tembris anno Domini 1752. Regnorum nostrorum Hungáriáé, Bohemiae 

et reliquorum anno duodecimo. 

Maria Theresia mp. 
Comes Leopoldus Nadasdy mp. 
Ladislaus Batthyány mp. 

Praesentem copiam cum suo originali per me collatam et in 

omnibus eidem conformem repertam fuisse praesentibus recognosco. 

Posonii 21-a Januarii 1777. 

Joannes Casp. Puchowszky, praelibatae civitatis jurid. mp. 

(Egyidejű hiteles másolat.) 
LUKINICH IMRE. 

Ismeretlen görögnyelvű Corvin-kódex. 
Mielőtt még lezáródnék a MÁTYÁS király könyvtáráról kiadandó 

munka anyagának gyűjtése, alkalmasnak látszott az alábbi görögnyelvü 
kódex ismertetése. A gyűjteményes kötetről HEVESY A. nem emlékezik 
meg legújabb müvében,1 sem máshol róla említést nem találunk. Tar
talma után itélve eléggé vaskos kötet lehetett, hiszen LiBANius-nak, 
SYNESius-nak stb. csak számszeriati felsorolásban 298 levelét tartal
mazta. A Lengyelországba került kódex nyomát s leírását a Jézus
társasága tulajdonában levő Germaniae 155. jelzésű kötet 267. lapján 
találtam meg, ahol az 1576. évi levelek között egy lapon áll a kódex 
tartalmi leírása : 

Libri in Graeco antiquo et manuscripto volumine ex Bibliotheca 
Mathiae Regis Ungariae in Poloniam delato hi continentur. 

1. Aristide Rhetoris nomine legationis oratio ad Achillem. 
1 La bibliothèque du roi Matthias Corvin, Paris 1923. 
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2. — Altera oratio contra proditores et quasi eiuratores My-
steriorum. 

3. Libanii sophistae Epistolae 156. 
— Eiusdem vita. 

4. Synesii episcopi Cyrenei Epistolae 110. 
5. — Eiusdem oratio de insomniis explicata a Gregora Nicephoro. 
6. Nicephori Gregorae Epistolae. 
7. — Eiusdem Monodia in funere Theodori Mestochitae. 
8. Eiusdem Declaratio de Pascha et Carnisprivio. 
9. Philae Epigrammata in quaedam Evangelii mysteria et Sanctos. 

10. Emanuelis Moscopuli Lexicon ordine alphabeti. 
11. — Observationes quaedam grammaticae. 
12. Lacapeni Epistolae et in easdem Grammatica. 
13. — De vocum differentiis ex arte Gregorae. 

— De iisdem ex Maximo Planude. 
14. Theoduli Magistri de S. Gregorio theologo oratio. 

— Formula Testamenti. 
15. — Magistri eiusdem Orationes aliae 3, Epistolae 6. 
16. Gregorae Epistolae 4. 
17. — Eiusdem Florentius vel de Sapientia Dialógus. 
18. Basilii Magni et Libanii Epistolae mutuae 22. 
19. Pharasae Expositio Disputationis Gregorae in Palatio. 
20. Sententiae theologorum de Deo. 

Versiculi in Orationes D. Gregorii etc. 
His omnibus praeponitur Index Graecus. 

Ezen részletes tartalomjegyzék nyomán, ha egyáltalában még meg
van valahol e kódex, könnyen fölfedezhető, ha több részre szakadt 
volna, összeállítható. Ha pedig véglegesen elveszett volna, MÁTYÁS e 
görög kódexének nyoma legalább is szaporítsa az általa bírt csekély 
számú görög könyvek sorát. 

Budapest. SZITTYAY DÉNES S. J. 




