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Festetics-kódex, 1493

unyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulóján négy országos
intézmény, négyféle módon mutatja be a magyarországi reneszánsz
mûvészetét a „4x a reneszánszról” címmel megrendezett kiállítássorozaton.
Az Országos Széchényi Könyvtár Csillag a holló árnyékában címmel Vitéz
Jánost, Mátyás király kancellárját központba állító tárlatot nyitott, a szomszédos
Budapesti Történeti Múzeumban a reneszánsz királyi udvar mûtárgyaiból és a
fekete sereg hadieszközeibõl láthatunk „ízelítõt”, a Magyar Iparmûvészeti
Múzeumban Beatrix királyné luxus kelengyéjében gyönyörködhetünk, a Magyar
Nemzeti Galériában pedig külföldi gyûjteményekbõl származó, nagy értékû mûkincseket csodálhatunk meg. A kiállítások önállóak, mégis egymásra épülnek, és
átfogó képet adnak a 15. századi magyarországi reneszánsz kultúráról.
Rendkívüli vállalkozás, közel 100 eredeti, egyrészt külföldi múzeumok és
gyûjtõk tulajdonát képezõ, rendkívül értékes kódexet és könyvritkaságot beszerezni,
hogy ezek rendszerezésével, kiállításával bemutassák a magyarországi humanizmus kezdeteit, az írott kultúra hazai elterjedését, a kódexmásoló mûhelyek
tevékenységét, a könyvkultusz kibontakozását… Az egyedülálló gyûjteményt
felvonultató tárlat darabjai az OSZK-n kívül a müncheni állami könyvtárból, a
salzburgi St. Peter könyvtárból, az osztrák nemzeti bibliotékából és a Vatikáni
Könyvtárból érkeztek, de az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtára, a Kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Galéria is
adott kölcsön mûveket.
Ezzel össze nem hasonlítható mértékû, de mégsem lebecsülendõ nagyságú feladat – az sem túlzás, ha harcnak nevezem – három kamaszt és egy óvodást elvinni
egy könyvtörténeti kiállításra, különösen egy elmaradt program helyett, elõzetes
megbeszélés nélkül.
Mivel tudnánk vonzóvá tenni számukra?! Szombat délután lévén magabiztosan
jelentjük ki, hogy biztosan „nagy élet” lesz a várban: kardcsörgés, lónyerítés, patacsata, reneszánsz divat, esetleg finomságok… Talán még úrhölgynek vagy
lovagnak is be lehet öltözni, úgy fotózkodni (mekkora buli azt feltenni az iwiwre!) és
hintón utazhatunk. Ezzel szemben a Vár udvarán néhány turista lézeng és pár
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elszánt bibliofil… Életet mi viszünk a falak közé a lármás kamaszpanaszokkal.
Igyekezzük csitítani az „átverésük” miatti felháborodásukat egy újabb, bizonyosan
megvalósítható ígérettel, a hõsi helytállásért beígért jutalommal: néhány gombóc
fagyival.
A pénztárnál örömmel látjuk, hogy a családi jegy nem a szokásos két felnõtt,
két gyerek belépését biztosítja: négy gyerekkel is ugyanannyiért mehetünk. Sõt, minden megvásárolt jegy a „4× a reneszánszról” következõ helyszínének meglátogatásakor 25 százalék kedvezményt biztosít. Mindez a már meglévõ kedvezményekkel együtt (diák-, tanárjegy) is érvényes.
lejét szeretnénk venni annak, hogy a nagyok mártírarccal, majd én

megmutatom, hogy csakazértse tudtok rángatni, mint egy madzagos
majmot képpel végigmeneteljék a kiállítást – most sem túlzok, hiszen
katonás lépésben, faarccal kezdtek elmasírozni a pénztártól –, ezért magunk köré
„sorakoztatva” õket igyekszünk ráhangolódni a gazdag látnivalókra.
Beszélünk arról, hogy a kiállítás Vitéz János személye, munkássága köré épül.
Kisfiunk szeme a név hallatára felcsillan: „Anya, ugye rosszul mondtad, õ a János
vitéz?!” Gyorsan próbálom gyermekem hiányos mûveltségét kipótolni, felvilágosítom:
pontosan hatszáz évvel ezelõtt született, Mátyás király rokona, nevelõje, tanára,
nagy tudós volt. Pap bácsi, sõt érsek (igen, aki a papok fõnöke), sõt esztergomi
érsek volt, aki a király egyik legfontosabb embere, a fontos fejedelmi rendeletek és
iratok szerkesztését õ felügyelte. Élt és mûködött Nagyváradon (igen az Erdélyben
van, jól emlékszel, ott aludtunk a Kanonok soron, egy gimnázium kollégiumában.
Nem, õ még nem aludhatott ott, mert azt késõbb építették) és Esztergomban (bizony,
ott, ahol a nagy Bazilika tetejére csigalépcsõn másztunk, abban a városban vízicsúszdáztunk), persze nem egyszerre. A bensõséges viszony azonban a király és a
primás között megromlott (tényleg hasonlít ahhoz, mint mikor múltkor a megsavanyodott tejbõl ittál, csak ez még rosszabb, mert két ember, akik nagyon szerették és
segítették egymást, ellenséggé váltak). Vitéz János szembefordult Mátyással, ezért
kegyvesztett lett, börtönbe, majd háziõrizetbe került (mint amikor az oviban egy
padon ülve gondolkozni kell, ha rosszat csináltál). Majd hamarosan meghalt.

Jókai-kódex

A kamaszok a kiállítás címén akadnak ki: „Hogy lehet ilyen hülyeséget kitalálni?!” – fogalmaznak még õszinte emberként. „A csillag az égen van, a holló is persze lehet az égen, de az árnyéka mindenképpen a földön van. Hogy kerülhet a csillag a holló árnyékába?” Buzdítjuk õket, próbálják a rejtélyt õk maguk megfejteni.

z még nem a reneszánsz – hírdeti az elsõ terem felirata, hanem az annak
hátteréül szolgáló szellemi közeg kerül itt bemutatásra. A vörösbarna
faborítás és a korabelihez hasonlatos, mûtárgyvédelmi okokból tompított
fényerõ, a hûvös levegõ, a gondosan válogatott reneszánsz zene nyugtatóan hat mindannyiunkra. A könyvritkaságokat 18 Celsius-fokos hõmérsékletet biztosító, védõüveges tárlókban láthatjuk (Nem, kisfiam, ez nem terrárium, mert ebbe nem mehet friss levegõ. A
könyvek dehogyis fulladnak meg, mint a hörcsög, egyenletes hûvösben kell lenniük, különben a papír tönkremegy).
Az iskoláskönyveken, papi segédkönyveken, szertartáskönyveken azonban
már megjelennek a gótikus hagyományok mellett a reneszánsz pazar stílusjegyei,
ahogy láthattuk Kálmáncsehi Domokos székesfehérvári prépost díszes breviáriumán, az európai könyvfestészet egyik remekmûvén, amelyet az OSZK elsõ alkalommal állít ki.
Láthatjuk, hogy nemcsak fennkölt, magasztos tartalmú könyvek jelentek meg
akkoriban, mint amire a kódex szó hallatán asszociálunk, hanem izgalmas útleírások, krónikák, anekdota-gyûjtemények és a Nagy Sándor tetteit bemutató Sándortörténetek.
Megcsodálhatjuk az elsõ magyar nyelvû könyveket is, melyek többsége latinul
nem tudó szerzetesek számára készült bibliafordítások és lelkiolvasmányok:
Szent Ferenc legendáit tartalmazó Jókai-kódex a legrégebbi magyar nyelvû
könyv, a magyar nyelvû elbeszélõ irodalom elsõ emléke (Jól tudod, kisfiam, arról a
szerzetes bácsiról szól, aki a madaraknak is és a farkasnak is prédikált. Nem,
közben nem ette meg a farkas a madarakat, mert nem egyszerre voltak ott).
Hihetetlen, hogy ezzel a könyvvel haszontalan gyerekek dobálóztak (nem a
Széchényi Könyvtárban , hanem) 1851-ben Nyitrán, ahol dr. Ehrenfeld Adolf bécsi
jogtanácsos a régiségét felismerte, és három új könyvért elcserélte – így került biz-
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tos kezekbe. Csodálkozva állapítják meg, hogy az „i” hangot rendszerint „y”-al írja,
az „ö” és az „ü” között nem tesz különbséget, s az „f” hangzót néha minden jelentõség nélkül megkettõzi (fferencz, ffarkas).
Kinizsi Pálné, Magyar Benigna imádságoskönyve (nagyon jól mondod, az õ
férje emelte fel a poharat egy malomkövön Mátyás királynak) a Festetics Kódex.

itéz János eredetileg 500 kötetes, ritkaságokból álló, sûrûn telejegyzetelt, egyedülálló könyvtárából kapunk ízelítõt a második
teremben, amely egyenértékû Mátyás híres könyvgyûjteményével,
a Korvinákkal. Rendkívül választékos, modern és sokszínû volt,
felölelte a klasszikus szerzõk akkoriban fellelhetõ valamennyi mûvét: pl. Cicero,
Ovidius írásait, tudományos, csillagászattal és naptárkészítéssel foglalkozó, énekes
könyveket és tankönyveket is.
A lélegzetünk eláll, mikor megpillantjuk a háromkötetes Livius-sorozatot,
melynek címoldalán az aranyozás gyönyörûen ragyog. Kisfiunkat rendkívül megragadják a pénzérményi medaillonokban megfestett népes csatajelenetek egymásnak
rontó lovasokkal.
A legigényesebb alkotások itáliai mûhelyekbõl kerültek ki, többnyire Firenzébõl
vagy Ferrarából, a kor két vezetõ könyvfestészeti központjából. Ezekben a
városokban jólmenõ, önálló iparággá vált a könyvkészítés, le is szakadt a
kolostorokról. Gazdagon díszített lapkeretek, nagy jellemzõerõvel megrajzolt
portrék, finom színekkel festett, tarka virágos növényi ornamentika jellemzi a fantáziadús díszítéseket.
Külön szentélyben látható a korszak elsõ számú történeti forrásának számító,
Vitéz János leveleit tartalmazó Leveleskönyv, amelyet Ivanich Pál kancelláriai
titkár kérésére állított össze, hogy a kancelláriában dolgozó munkatársaknak
követendõ mintául szolgáljanak, és a becses történeti dokumentumok az utókor
számára fennmaradjanak. Elsõdlegesen irodalmi céllal és igénnyel csupán a
Leveleskönyvet kiprovokáló kancellistához írt két levele készült, hogy elõsegítse a
„mûvelt beszéd” meghonosítását, az ókor klasszikusaiból táplálkozó humanista
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ékesszólást. Vitéz saját maga által szerénykedve leszólt Leveleskönyvét az új
humanista stílus elsõ hazai erõpróbájának, zsengéjének szánta.
Feltûntek a gyerekeknek a piros tintával írt bejegyzések, amelyek Vitéz
Jánostól származnak. Már akkor is lehettek mekkmesterek, akik nem fordítottak
kellõ figyelmet a pontos, szöveghû másolásra, vagy csak a fáradt szemek
tévesztésének tudható be a pontatlanság, amely aztán kötetrõl kötetre öröklõdhetett.
Vitéz János gondos olvasásáról és nagy tudásáról tanúskodnak a lapszéli
helyreigazítások, kiegészítések, amelyek beszúrását minden tudós olvasó kötelességének érezte.

„Hogyan tudták megfesteni, ilyen szép egyenletes betûkkel megírni ezeket a
könyveket?„ – kérdik fokozódó érdeklõdéssel gyermekeink.
Megtudjuk, hogy iskolákban vagy szerzetesrendekben mesterektõl tanulták.
Rézsútos fedelû asztalon írtak (hasonló, mint a templomban az ambó, amirõl felolvas
a pap, csak alacsonyabb) vékony hegyû tollakal, a maguk által elkészített festékekkel. „Szamárvezetõ„ vagy vonalzó biztosította az egyenletes sortávolságot. Az
átírandó kódex lapját „maszk” fedi, mely csupán az épp másolt sort hagyja
szabadon. Az olcsóbb kiadványokat papírra, míg az értékesebbeket, gyakran
használtakat pergamenre készítették, ami nem más, mint cserzetlen, szõrtelenített
állati bõrbõl készült fehérített, vékonyított lap. Voltak, akik a szöveget másolták,
mások a képeket, iniciálékat festették, és voltak korrektorok, szöveggondozók, akik
a hibákat javították. Eleinte gót betûkkel írtak, majd megjelent a humanisták letisztultabb írásképe. A miniatúrákat, bonyolult részeket általában a mester festette, az
egyszerûbb motívumokat az inasok. A könyvkötõknek is fontos szerep jutott: az
értékes lapokat selyembe vagy leginkább bõrbe kötötték, színes motívumokkal
gazdagon díszítették.
Megállapítjuk, micsoda alázat volt a nagy mesterekben, szerzõkben, festõkben,
másolókban, akik legtöbbször nem tüntették fel nevüket.

„Mi a különbség a korvinák és a kódexek között?” – hangzik el az újabb kérdés.
Mátyás családi címere csõrében gyûrût tartó hollót ábrázolt. Ennek latin neve
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corvus, melléknévként corvinus. A korvina tehát olyan kódex, amely Mátyás király
könyvtárához tartozik.

Mi lett a könyvekkel Vitéz János halála után? Johannes Beckensloer esztergomi
érsek például több más kincs mellett elõdje Livius-sorozatát is magával vitte
Salzburgba – természetesen a díszkódexeket, nem a szerényebb kivitelû
példányokat, ugyanis abban a korban is luxuscikknek számítottak, s a birtokolt
példányokra mások is szemet vetettek. A sors fintora, hogy a diplomáciai
ajándékozásokon kívül jórészt a lopásoknak köszönhetõ a fennmaradt kódexek
jelentõs hányada. Az érsek javaiból nagy valószínûséggel Mátyás is magához vett
több értékes darabot, ezt igazolja, hogy a király címerét a püspökére ráfestették
vagy fölé helyezték. Némelyik Korvin kötést kapott, melynek jellegzetessége, hogy
a bõrkötések szélén levõ apró lyuk található, mert vékony ezüst- vagy aranylánccal
voltak a polcokhoz erõsítve. A kötés gerinc által nem védett hosszoldalán színes festéssel díszített, jellegzetes aranymetszés látható, s a színezett, leveles indák, szalagfonadékok közt a mû rövidített címe is olvasható.

itéz János kultúrpolitikai és -mecénási szerepére irányítja a figyelmet a harmadik szoba. A mûvek eltulajdonításáról az elõzõ
szobában olvastunk, most gyermekeink Garázda Péterrõl hiszik,
hogy neve „mesterségét” jelzi. Ki kellett õket ábrándítani, õ is Vitéz támogatásával
Itáliában tanuló, majd itthon magas hivatali posztot betöltõ rokon, mint Janus
Pannonius vagy Váradi Péter, akik könyveit itt láthatjuk.
A dokumentumok közül kultúrtörténeti jelentõségével kiemelkedik a pozsonyi
egyetem iratanyaga. Igazi különlegességnek számít Vitéz kezdeményezésére rövid
ideig Budán letelepedõ Hess András elsõ Magyarországon készült õsnyomtatványa, a Cronica Hungarorum, az úgynevezett Budai Krónika. Több
történeti mû összeolvasztása révén jött létre, a hun történetet is magába foglalva a
magyarok történetét a honfoglalástól az 1468 közötti idõszak ismerteti.
A nyomtatvány fejezetcímeit Hess sorkihagyással különítette el. A késõbb
kézzel befestendõ iniciálék számára üresen hagyta a kezdõbetûket. A krónikát cím-
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lap nélkül nyomtatták, ez õsnyomtatványok (a XV. században készült
nyomtatványok) esetében igen elterjedt megoldás volt. A 70 leveles könyv számozás
és ívjelzés nélkül egyetlen betûtípussal készült, valószínûleg 200-240 példányban.

ivel a gyerekek nem olvastak el, nem hallgattak meg mindent, végül
ismételten igyekezzük figyelmüket a magyarországi humanizmus
kimagasló egyénisége, nagyszerû jellemû ember, Vitéz János
szerepére irányítani, hogy a páratlan látvány fénye mellett a személyiség nehogy
árnyékban maradjon: Hunyadi János halála után atyai gondossággal õrködött
annak fiai felett. Amellett, hogy mestere, példaképe volt a fiatal Mátyásnak, Õ
segítette trónra, mivel a Hunyadi-ház legbuzgóbb barátaihoz tartozott.
Saját költségén Pozsonyban megvetette egy négy karból álló egyetem alapjait
(1465, Academia Istropolitana), amelynek tanszékeire a külföldi fõiskolák
nevezetesebb tudósait nyerte meg. Esztergomban fényes palotát emeltetett, kép- és
könyvtárt alapított. Kétségtelen, hogy a tudományok és mûvészetek bõkezû pártfogása Mátyás által, fõleg Vitéz befolyásának volt köszönhetõ.
Mátyásra már fiatal korától kezdve nagy hatással volt Vitéz János pártfogoltja is, az elsõ magyar poéta, a latinul verselõ Janus Pannonius írói néven ismertté
vált Csezmicei János pécsi püspök. Õk nyitják meg Mátyás elõtt az itáliai kultúra
kapuját, s elõkészítik a magyar udvar és a firenzei humanisták közti kapcsolatokat.
Õk hozták el Magyarországra az elsõ itáliai humanistákat, Taddeo Ugoletót és
Galeotto Marziót, akik késôbb a királyi könyvtárban dolgoztak. Körültekintô vásárlásaikkal mindketten nagy könyvtárat hoztak létre.
Férjem megjegyzi, bár Mátyás király biztosan szerette a mûvészeteket, de
fontos lehetett neki az is, hogy hatalmát legitimálja, elfogadtassa azáltal is, hogy a
kultúrát támogatta, bármennyibe került is, hiszen ereiben nem csörgedezett királyi
vér, a Hunyadiak középbirtokos nemesek voltak. A katonai siker, a hatalmas vagyon mellett a humanista felfogás szerint a szellemi nemesség is „királycsináló”
tényezõ...
A világi mûveltség, az Itáliából érkezõ humanizmus értékrendje Európában
egészen új volt még, ezért ha nem ilyen nagy mûveltségû és kifinomult ízlésû támo-
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gató áll Mátyás mellett, akkor talán nem fordít akkora figyelmet könyvtár alapításra, amely olyannyira híres volt, hogy amikor V. Pál pápa (1605–1621) a vatikáni
palotában lefestette a világ leghíresebb könyvtárait, szerepeltette közöttük Mátyás
király budai könyvtárának alapítását is.
Vitéz Jánosnak köszönhetõ még az elsõ, budai könyvnyomda, melyet Hess
András alapított, amely János halála után, éppúgy, mint a pozsonyi egyetem
megszûnik – Mátyás nem karolja fel e nemes kezdeményezéseket.

ogyan kerülhet a csillag a holló árnyékába?!
Azt, hogy a holló kit jelképez, mindannyian tudták. Viszont nem
tudták, hogy Vitéz János családi címerében oroszlán és két csillag
szerepel. Kamaszaink nevetgélve jegyzik meg, nevetséges lett volna oroszlánt tenni
a holló árnyékába. Vitéz János valóban csillag, Lux Pannoniae (Pannónia fénye) és
litterarum parens (az irodalom atyja) volt, ahogyan az esztergomi palotájába érkezõ
európai humanista tudósok nevezték.
Miért van árnyékban? Nagyon leegyszerûsítve: Mátyás királyt még az ovis
kistesó is ismeri, Vitéz Jánosról a kiskamaszaim is keveset tudnak, pedig már régóta járnak iskolába. A közvélekedéssel ellentétben nem Mátyás, hanem õ volt az elsõ
magyar humanista.

kiállítótermek elõtti csarnokban az egészen fiatal generációt szólítja
meg a rendezvény. A tárlat gyerekeknek szóló részlegén hat helyszínen idézték meg a reneszánsz korát, a kódexkészítés módszereit és
Mátyás király reneszánsz udvarát.
Kisfiunk boldogan kevergette gyógynövényekbõl és száraz porokból a festéket,
kódexmásoló padon kipróbálhatta, milyen lehetett kódexet rajzolni és festeni, egy
aprócska nyomdában maga is nyomtatott. A kamaszoknak ciki lett volna önfeledten
játszani, de hála kisöccsüknek, bebújhattak a kistestvérüket a könyvkészítés
rejtelmeiben eligazító, okos nagylányok szerepébe, így õk is részt vehettek az alkotó
munkában. Magukra ölthették a reneszánsz viseletet, bábozhattak Mátyást vagy

Victorinus-kódex

Beatrix királynét formázó bábokkal, és a valódi pergameneket, kódexkötéshez
használt bõröket is megérinthették.
Megtudtuk, hogy interaktív gyerekfoglalkozásokat tartanak a kiállítótérben,
melyet alkotótevékenység követ, 6–12 éves gyerekeknek kéthetente vasárnap
délutánonként a következõ tematika szerint:
Március 16. A kódexek varázslatos világa. Hogyan készültek Mátyás király
idejében a könyvek? Kiknek voltak könyveik? Próbáld ki az írnokok, és a festõk
munkáját!
Március 30. A festékkeverés tudománya. Keverés-kavarás, méricskélés.
Magunk által készített festékekkel festünk.
Április 13. A könyvkötés tudománya. Készítsünk könyvecskét magunknak.
Április 27. Képek betûkben. Az iniciálék titkai. Készíts kedvenc történetedhez
díszes kezdõbetût!
Május 11. A könyvtár világa. Kik jártak Mátyás könyvtárában? Ha beléphetnél, kikkel találkoznál, mirõl beszélgetnél? Idõutazás szerepjátékkal, jelmezekkel.
Május 25. Óriás betûk apró szereplõkkel. Milyenek lennének korunk kódexei?
Fotóiniciálé készítés.
Június 8. Miniatûr történetek a betûk körül. Figyeljük meg a részleteket! Nagy
festményt kicsinyítünk.

mellett elõzetes bejelentkezés alapján osztályfoglalkozásokat tartanak
alsótagozatos osztályoknak: A kódexek varázslatos világa. Hogyan
készültek több száz évvel ezelõtt a könyvek? Különös szereplõk, fura lények a
kódexek képein. Utazzunk vissza az idõben, öltsünk korabeli jelmezeket, és
próbáljuk ki az írnokok, és könyvfestõk munkáját!
fölsõtagozatos osztályoknak: A reneszánsz kor világa. Miért volt szükségük
mecénásokra a tanulni vágyó ifjaknak? Kiknek voltak könyveik? Mirõl szóltak a
könyvek? Hogyan készült egy kódex? Ki mehetett könyvtárba?
középiskolás osztályoknak: „...scripta manent” „...az írás megmarad” Mit olvastak Mátyás korában az ifjak? Mirõl szóltak a korabeli könyvek? Magyarul vagy lat-

inul? Egy korabeli Természetrajz könyv, a Bestiárium fura lényei. Hagyományos
vagy modern iniciálék alkotása.
Délutáni foglalkozás napközis csoportoknak:
Alkotótevékenységgel egybekötött ismerkedés a kódexek világával.
Bejelentkezés: dvikk@t-online.hu

nagy lányaink a termekben szívesen nézegették a falakon kiállított
posztereket, amelyek a kódexek legizgalmasabb oldalait mutatják
be. A könyvtár munkatársai két kódexmásolatot készítettek, hogy
valóságosan is bele lehessen lapozni a könyvekbe, ráadásul virtuálisan is
lapozhatunk a multimédiás számítógépeken.
Akinek az itt megtekinthetõ információ kevés, tanulmánykötetet vásárolhat, melyet a
kiállítás kódexéül szolgál.
A könyvtár honlapján szellemesen és élvezhetõen szerkesztett tematikus weboldal
várja a látogatókat, sõt amit a kiállításon nem tehetünk meg, a neten 53 korvinába
belelapozhatunk, többek között az itt is látott Victorinus kódexbe, Basilius Magnuskódexébe, Petrus Ransanus történeti munkájába a www.corvina.oszk.hu oldalon. A
korvinák titokzatos szépségének feltárása eddig csak kevesek kiváltsága volt, most
mindannyiunké lehet...
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