
MÁTYÁS KIRÁLY KÖNYVTÁRÁNAK EGY ISME-

RETLEN DARABJA. 

(Két hasonmással.) 

1926. május-júniusban a párisi Bibliothèque Nationale és a 
Musée des Arts décoratifs kiállító helyiségeiben nagyszabású kiállítás 
volt látható, mely Francia-, Olasz- és Angolország s az Egyesült 
Államok gyűjteményeiből összehordott mérhetetlen kincseken, tör
téneti sorrendben mutatta be az olasz könyv fejlődését. A kiállítás, 
melynek katalógusát Seymour de Ricci írta, kéziratokból és nyom
tatványokból állt.1 MÁTYÁS király remek kéziratai, SZATHMÁRI György 
Breviáriuma mellett, egy a Bibliothèque Nationale tulajdonában levő 
darabról, a katalógus 70-72. sz. alatt a következő jegyzetet találjuk: 
«Aristoteles. Opera (latine). Venise. A. Torresanus et B. de Blavis. 
1483—1484. 5. vol. in fol. — Exemplaire sur vélin, richement 
enluminé pour WLADISLAS II. roi de Bohême. H. 1660.» — Ez az öt-
kötetes velencei ősnyomtatvány (Velin 174—178) már mint ULÁSZLÓ 

király könyvtárából származó darab is, melyet a magyar irodalom 
nem ismer, méltán figyelmet érdemel, de még nagyobb jelentőséget 
ad neki az a körülmény, hogy — megállapításunk szerint eredetileg a 
Corvinába tartozott. Több kötet címlapjának szélén MÁTYÁS király 
(több helyen világosra átfestett) gyürüs hollójára akadunk, de még 
ennél is biztosabb támpontot ad a címer, melytől jobbra-balra kisebb 
sziglák a W R-et (WLADISLAS REX) jelölik ugyan, de alattuk a vékony 

Q 

festékréteggel fedett M R (MATHIAS REX) sziglák sötétlenek elő. Hogy 
a könyv 4. kötetének (Velin 177) címe ULÁSZLÓ királyt jelöli meg 
tulajdonosul, az csak annyit jelent, hogy sorsa ugyanaz volt, mint a 
párisi Cassianusé, a müncheni Beddé és a holkham-halli Evangelis-

1 Catalogue de l'exposition du livre italien. Manuscrits — livres imprimés — 
reluires. 1926. máj. jún. Bois- Colombes. 1926. 
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tariumé: MÁTYÁS halála után a királyi örökös a saját nevét, saját 
címerét (a szívpajzs hollója fölé a fehér lengyel sast) festtette 
mindenhová és az egyik kötet bevezető szavaiban is magáénak 
vallja a könyvet. 

A Corvina ez újonnan felfedezett munkája minden tekintetben 
rendkívül fontos. Először is művészi díszénél fogva. Hogy a perga
menre nyomott kötetek 1483—1484. évi megjelenésük után rögtön 
elkerültek-e MÁTYÁS király udvarába, ma már nem tudjuk megálla
pítani, díszítésükhöz mindenesetre csak később fogtak. A miniaturák 
jellege világosan elárulja, hogy a magyar renaissance pompás hajtá
sával állunk szemben, MÁTYÁS király világhírű budai műhelyének 
termékével, melynek még hozzá legjelentékenyebb darabjai közé tar-
tpznak. A Cassianussal egyidejűleg készülve, avval az Aristoteles mű
vészi szempontból is egy színvonalon áll és teljesen JÁNOS madocsai 
apát modorát mutatja. E munka újabb, döntő bizonyítékot szolgáltat 
amellett, hogy az e fajta munkák tényleg a budai műhely termékei. 
Az Aristoteles 5. kötetének (Velin 178) címlapja semmiféle CORVIN 

vonatkozást nem mutat, ami elképzelhetetlen volna olyan darabnál, 
melyet MÁTYÁS király számára díszítenek ; a királynak akkor kellett 
meghalnia, mikor az első kötetek már készen voltak, de az utolsó 
még hiányzott. A kötetek ezután is, egyszerűen a budai műhely
ben maradván, az utolsó kötetet már egyenesen ULÁSZLÓ király szá
mára készítették el, a többi kötetek címlapjának könnyed átdolgo
zásával együtt. 

A köteteknek további fontosságot ad a tartalmuk. Ez az első 
Aristoteles-munka. a Corvinában, melyet ismerünk ; eddig csak Angelo 
PoLiziANO egy leveléből tudtunk egy ARisTOTELES-féle Poeticáról, 
melyet 1489-ben küldött MÁTYÁsnak, de a PoLiziANOtól említett 
Poetica nem lehet azonos a Bibliothèque Nationale ötkötetes mun
kájával. A platonizmus tanai iránt oly élénken érdeklődő MÁTYÁS 

könyvtárában hogy is ne lett volna meg ARISTOTELES munkáinak ez 
a nagyszabású kiadványa!1 

1 Mátyás viszonyáról a piaionizmushoz L. HUSZTI J., Platonista törek
vések Mátyás király udvarában. Minerva. 1925. 41—76. 
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Végül nem csekély fontosságot kölcsönöz az Aristotelesnek az, 
hogy nyomtatvány. MÁTYÁS könyvtárából eddig mindössze három 
nyomtatványt ismerünk,1 az egész jelentéktelen esztergomi Raynerius 
de Pisis-t (Nürnberg. 1477. Koburger.), mely voltaképen csak azö 
ajándéka, de talán nem is a könyvtárából való darab, a szintén egész 
jelentéktelen pozsonyi Nicolaus de Ausmot (Velence. 1471. V. 
Spira) és egy pompásan díszített Statuta Urbis Romae-t, melynek 
nyoma veszett és így csak az irodalomból ismerjük. (Róma. 1467.) 
Ez tehát az első, a nagy király könyvtárához valóban méltó, pom
pás darab s a magyar miniaturfestés egyik büszkesége. 

HOFFMANN EDITH. 

1 HEVESY, A. de. La Bibliothèque du roi Mathias Corvin. Paris. 1923. 92. 1. 




