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Mátyás hírneves, Európa által csodált, féltve őrzött korvináit, kevesen tudják, hogy 
végiglapozhatjuk - a Bibliotheca Corviniana Digitalis  (BCD)virtuális olvasótermében. 

Dolgozatom célja az egykori Corviniana rövid bemutatása, az Országos Széchenyi 
Könyvtár ezen adatbázisának ismertetése, valamint corvinák közül egynek, Thuróczy 
históriájának bemutatása.  

Az Országos Széchenyi Könyvtár 

Az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) Magyarország nemzeti könyvtára, gróf 
Széchényi Ferenc által 1802-ben alapított első nemzeti közintézményünk. Feladata a magyar 
és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és 
hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az 
elektronikus kiadványokig.   

A könyvtár 2006-ban 8 millió egységgel rendelkezik, ezekből több mint 2 millió a könyv, 
300 000 az időszaki kiadvány (újságok és periodikák), és közel 1 millió a kéziratok száma. A 
térképek száma körülbelül 200 000, a képek és metszetek száma 270 870, a hangzó anyagok 
száma pedig 16 000. Ezen kívül körülbelül 2,5 millió plakát és aprónyomtatvány található a 
könyvtárban. Az állományban helyet kapott még 220 000 dokumentum mikrofilm másolata is. 

A kétmilliós könyvállomány olyan ritkaságokat is tartalmaz, mint az első Magyarországon 
nyomtatott mű, a Chronica Hungarorum, amelyet 1473-ban nyomtattak és adtak ki.  

A könyvtár rendelkezik a legtöbb régi magyar nyomtatvánnyal az országban, ezek az 1711 
előtt megjelent könyvek, melyekből az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok 
Tárában 8500 példányt őriznek. A régi nyomtatványok közül 1814 az ősnyomtatványok 
száma, ezek keletkezési ideje a könyvnyomtatás első évszázadára tehető. 

A könyvtár őriz 32 corvinát Mátyás király könyvtárából. 
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A Bibliotheca Corviniana 

Mátyás családi címere, csőrében gyűrűt tartó hollót ábrázolt. Ennek latin neve corvus, 
melléknévi formájában corvinus, vagy Hollós Mátyásra vonatkoztatva corvinianus. A 
Bibliotheca Corvina vagy Corviniana tehát Mátyás könyvtárának latin neve, amelynek egyes 
darabjai a korvinák. A corvinus egyébként hosszú ideig Mátyás címerével vert aranypénzt is 
jelentett, "hollós dukátot", amelynek a szülő asszonyok fájdalmát enyhítő erőt tulajdonítottak. 

A korabeli világban olyan nagy híre volt Mátyás könyvtárának és a benne őrzött lenyűgöző 
szépségű kódexeknek, hogy az emberek hajlamosak voltak minden pompás kiállítású könyvet 
korvinának titulálni. Valójában Mátyás könyvtárában számtalan egyszerű kiállítású könyvet is 
találhatott a korabeli látogató, ami egyértelművé teszi, hogy királyunk magáért az olvasásért 
szerette könyveit. 
 
A könyvtár alapítását egyrészt Mátyás genetikai örökségének is köszönhetjük, hiszen családja 
mindkét ágában igen nagy tiszteletnek örvendtek a könyvek. Például anyai ágon rokona volt 
Vitéz János, sőt Janus Pannonius is. A XV. század két jeles magyar humanistája mellett 
feltétlenül meg kell említenünk Galeotto Marzio hatását is, aki Janushoz fűződő barátsága 
révén jutott el Mátyás udvarába. Galeotto megszerette Mátyás udvarát és a "hideg északi 
rögöket", Mátyásnak pedig kapóra jött a neves olasz humanista, akit hamarosan meg is tett 
könyvtárosává. Galeotto keze nyomán születik meg és virágzik fel a Bibliotheca Corviniana. 

A könyvtár fejlődésében nemcsak a fokozott külső pompára való törekvés tapasztalható, 
hanem Mátyás könyvtárának tartalmában is valami rendkívülit, valami szokatlanul nagyot, a 
legnagyszerűbb könyvtárat akarta létrehozni. Bartolommeo della Fonté alig fél évvel a király 
halála előtt, 1489. szeptember 16-án Firenzéből azt írta, hogy „a királynak az a szándéka, 
hogy amint minden más dologban, ebben a könyvtárban is felülmúlja a többi uralkodót" és 
véleménye szerint „fölül is fogja múlni őket". 

Miben állt volna ez a felülmúlás? Nem pusztán külsőségekben, hanem teljességben is. A 
humanista könyvtár ugyanis nem a mai értelemben vett tudományos könyvtár volt. A 
hangsúly nem azon volt, hogy egyre növekvő szervezet legyen, amely a legújabb 
eredményeket, a tudomány legújabb alkotásait gyűjti folyamatosan, hanem a befejezettségre 
törekedtek. A humanizmus eszményképe a klasszikus ókor lévén, a humanisták szemében a 
valóban értékes irodalom a régi irodalom, főleg a klasszikus görög és latin auktorok alkotásai, 
hozzájuk számítva az ókori világban élt egyházatyákat, a keresztény irodalom első századait, 
hiszen azok még a klasszikus, romlatlan nyelveken írtak. A könyvtár tehát ennek a tudásnak 
tárháza, az értékek összessége. Ennek az összegyűjtése, a még ismeretlen, lappangó művek 
felkutatása, lemásoltatása a könyvtáros feladata, a tudósoké az, hogy ezeket tartalmilag minél 
megközelíthetőbbé tegyék kommentárok útján, illetve, hogy a különböző romlott 
szövegvariánsokból a legjobban emendált szöveget állítsák össze, a görög szerzők műveit 
pedig lehetőleg latin fordításban tegyék megközelíthetővé, hiszen még a tudósok közül is csak 
kevesen értettek görögül. Ezért a humanista irodalom legnagyobb és legfontosabb része 
mindig a fordítás és kommentálás volt. Ami ezen túl van, elsősorban alkalmi iratok, antik 
mintákat utánzó dicsőítő versek és levelezés, azt valószínűleg maguk se vették egészen 
komolyan - talán a levelezés kivételével, amelyet összegyűjtött kötetekben terjesztettek. De 
egyébként inkább csak a föltűnés, hírnévszerzés, anyagi támogatás elérésének eszköze volt. 
Jellemző, hogy Naldus könyvjegyzékében egyetlen írókortárs neve sem szerepel a Corvina 
állományában. 



 4

Az ilyen könyvtár tehát annál jelentősebb,, minél teljesebben tartalmazza az értékesnek 
elismert irodalmat. Elvben tehát el lehet érni a teljességnek, a befejezettségnek az állapotát. 
Mátyás előtt ez az eszmény lebeghetett és ezt akarta élete utolsó éveiben lázas sietséggel 
elérni. Fontius is ebben fáradozott, hogy a király megbízásából „minél gyorsabban és minél 
könnyebben be lehessen fejezni". Ennek az érdekében folyt most már fokozott erővel a 
másoltatás és illuminálás Firenzében, indult meg Bécsben, és bizonyára fokozódott Budán. 

Fényének és növekedésének tetőfokán volt a Corvina Könyvtár, amikor a Mátyás halála 
megakasztotta ezt a rohamos fejlődést. 

 

 

A Corvinák száma 

Mekkora lehetett ekkor a kódexek és nyomtatott könyvek száma a Corvinában? Ez a 
kérdés mindig izgatta a fantáziákat. A XVII. században fölbukkant mesés szám az ötvenezer 
könyvről természetesen nagyon messze áll a valóságtól. De tarthatatlanok a későbbi, 
túlságosan alacsonyra vett számok is: 4-500 kötet. A becslések szélsőséges különbségének 
oka az, hogy pozitív adataink a Corvina Könyvtár kötetszámára vonatkozólag nincsenek. Ha 
gondosan mérlegre teszünk minden számba vehető körülményt: a kortársak megjegyzéseit, az 
itáliai humanista uralkodói könyvtárak analógiáját, a Corvina helyiségeinek valószínű 
nagyságát és berendezését, a kötetek elhelyezésének módját, az elődöktől örökölt kódexek 
föltételezhető mennyiségét, a másoltatás és beszerzés valószínű ütemét a könyvtár 
fejlesztésének különböző szakaszaiban, akkor nagy valószínűséggel 2000-2500 kötetre 
tehetjük a kódexek és nyomtatott könyvek együttes számát a királyi könyvtárban. (Ebből a 
számból csak egészen kis rész eshetett a nyomtatott 

A királyi könyvtárhoz járult még a palotában Beatrix királyné kisebb, talán 50-60 
kötetet kitevő egyéni gyűjteménye, a királyi kápolnához tartozó, talán 50-100 díszes 
szerkönyv és főleg annak a papi testületnek, amelyet Mátyás a palotabeli királyi kápolna 
mellett alapított, túlnyomóan teológiai, egyházjogi, liturgikus könyvanyaga, 6-800 kötettel. 
Tehát mintegy 3000 kötetre tehetjük a budai palota különböző gyűjteményeinek együttes 
állományát. 

De alapjában véve ez a szám keveset mond. Nem a kötetek, hanem a művek száma a 
fontos. Egy kódex pedig igen sokszor nem egy, hanem több művet tartalmaz, méghozzá 
különböző szerzőktől is. Ha így a művek és nem a kötetek szempontjából vizsgáljuk az 
állományt és figyelembe vesszük nemcsak a Corvina fönnmaradt töredékét, hanem azokat az 
adatokat is, amelyekből elveszett művek meglétéről értesülünk vagy ilyenekre 
következtethetünk, akkor látjuk csak, milyen gazdag volt ez a könyvtár, mennyire sokoldalú, 
és mennyire reálisnak látszott az a terv, hogy megközelítse a „teljes" könyvtár fogalmát - 
humanista értelemben. Eddigi eredményeink szerint körülbelül 650-re tehetjük a Corvina 
Könyvtárból fönnmaradt vagy hitelesen ismert művek számát. 

A szerzőknek és a műveknek ez a sokasága, a tartalmi gazdagság volt az oka a 
Corvina Könyvtár hírének, nem pedig pusztán a kötetek pompás külseje, a helyiségek fényes 
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berendezése. Hiszen nemcsak Itáliában voltak olyan uralkodói könyvtárak a XV. században, 
amelyeknek szépsége vetekedett a Corvináéval (a Medicieké, Sforzáké, Estéké, az Aragón-
házé, Federigo de Montefeltro urbinói hercegé), hanem az Alpoktól északra is, pl. Vencel 
német és cseh királyé, akinek kódexei pompásabbak voltak a korvináknál. Sőt ha a magyar 
Anjou-kor legszebb kódexeire, a Képes Krónikára, a Magyar Anjou Legendáriumra, a 
Nekcsei Bibliára gondolunk, akkor inkább az tűnik fel, hogy Mátyás király könyvei közt 
aránylag kevés van olyan, amely gazdagságban melléjük állítható. Még az uralkodása utolsó 
öt-hat évében Firenzében és Budán festett kódexeknek is többnyire csak az első vagy az első 
két levele gazdagon díszített, a kódex belsejében néhány csodálatos finomságú iniciálén, 
virágos lapszéldíszen túl ritkán van más szemet gyönyörködtető, mint az egyenletesen szép 
írású szöveg. A korvinák közt sok az úgynevezett fehér indafonatos, minden nagyobb 
követelmény nélküli átlagos munka. 

Tartalmi szempontból viszont kétségtelen, hogy a Corvinával az Alpoktól északra semmiféle 
más gyűjtemény nem versenyezhetett. S ha a görög kódexeket és a tartalom változatosságát 
nézzük, akkor talán az itáliaiak is alig, legföljebb a Vatikáni Könyvtár. 

A Corvina tartalmi értéke és gazdagsága szempontjából különösen feltűnő a görög szerzők 
eredeti nyelvű és latinra fordított műveinek nagy száma. A Corvinából ismert 650 műnek 
mintegy harmadrésze származik görög szerzőktől, akik - néhány későbbi bizáncitól eltekintve 
- ókoriak. A görög művek száma tehát majdnem annyi, mint az ókori latin szerzők műveinek 
száma és több, a középkori és humanista iratok együttes mennyisége. 

Hogy csak a fontosabb görög szerzőket említsük: Aischylos, Aristotelés, Athenaios, Basilius, 
Dionysios Halikarnasseus, Diodóros hó Sikeliotés, Eusebios, Gregorios Nyssénos, Gregorios 
Nazianzénos, Hésiodos, Homéros, Hyperidés, Isokratés, Konstantinos Porphyrogennétos, 
Origenés, Philostratos, Platón, Plótinos, Polybios, Plutarkhos, Ptolemaios, Sapphó, 
Sophoklés, Strabón, Theophrastos, Thukydidés, Xe-nophón, Zónaras. 

A Corvina görög könyveinek első csoportja valószínűleg Janus Pannonius elkobzott 
könyveiből került ki. Janus görög kódexei azonban, amelyeket Itáliából hozott magával, nem 
szerezhették volna meg Mátyás király könyvtárának azt a különleges hírt, hogy görög 
könyvekben szokatlanul gazdag, és nem válhatott volna mint latin-görög könyvtár a Mediciek 
példaképévé. A kortársak és az utókor arról tudnak, hogy Mátyás király a török birodalomból, 
Görögország belsejéből szerezte meg nagy görög gyűjteményét. Ez az akció nemigen 
történhetett a görögül csak gyöngén tudó Galeotto könyvtárossága alatt, hanem csak a görögül 
jól tudó Ugoleto idejében, aki Corvin Jánost is tanította erre a nyelvre - mégpedig a firenzei 
útja előtt, mert Naldo Naldi könyvtárismertetőjében már megtalálható a Corvinának görög 
auktorokban való rendkívüli gazdagsága és görög meg latin részre való tagolása. 

A Vitéz János-féle összeesküvés következtében bár megnövekedett a könyvtár állománya - a 
száműzöttektől, így Janustól is, elkobozták könyveiket -, azonban az udvart elhagyta 
számtalan humanista - így Galeotto is.  
 
Újabb fellendülést Mátyás nápolyi Beatrixszal kötött frigye hozta, hiszen az ara maga is 
számtalan könyv és tudós humanista kíséretében érkezett Itáliából. Nem kellett sok hozzá, és 
Galeottót ismét a király udvarában találjuk. A könyvtár új feje Taddeo Ugoleto lett. Vezetése 
alatt a könyvtár állománya 1000-re növekedett. Ezzel Mátyás könyvtára az itáliai 
fejedelmekével vetekedett - s hamarosan túl is szárnyalta azokét. Firenzében az a hír járta, 
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hogy még a pazar gazdagságú Lorenzo de Medici is Mátyás példáját követve próbálja 
megalapozni könyvtárát, a Bibliotheca Laurenzianát.  

Mátyás halálakor mintegy másfél és kétezer közé tehető a korvinák és nyomtatványok száma. 
Halála után a könyvtár gyors hanyatlásnak indult: előbb a könyvek iránti közöny, majd a 
török pusztítja a könyvtárat. Bár meglepő, valójában ezeknek köszönhetjük a fennmaradt 
példányok túlélését. 

A könyvtárhelyiség 

Ugoleto könyvtárosságának idejére kell tennünk a könyvtár fényes berendezésének az 
elkészítését, amelyet elsősorban Naldo Naldi említett dicsőítő költeményéből ismerünk. 

A budai palota Dunára néző, keleti oldalán, az első emeleten, közvetlenül a királyi 
kápolna mellett volt a magas boltozatú könyvtárhelyiség. Ehhez csatlakozott később a 
gyűjtemény gyarapodása miatt szükségessé vált második helyiség. Két ablak színes 
üvegmozaikján keresztül áradt a világosság a terembe, az ablakok közt a király aranyos 
térítővel letakart heverője. A falak mentén körös-körül aranyozott polcok, három sorban. 
Ezeken feküdtek első táblájukra fektetve, a szakok szerint csoportosított kódexek, csillogó-
ragyogó, aranyozott, címeres, meggypiros színű bőrkötésben vagy piros, zöld, kék, lila 
selyem-, bársonykötésben, aranyozott ezüst, zománcdíszes véretekkel, csatokkal. A por ellen 
színes-aranyos szövésű leplek védték az értékes könyveket. A polcok alatt pedig művészi 
faragványokkal díszített, zárt szekrényekben volt a többi könyv, ami nem fért a polcokra. Az 
olvasók számára háromlábú, ókori mintájú székek voltak a teremben, amelynek boltozatát 
hatalmas pillér tartotta, rajta a fölirattal: „Mathias princeps invictus ingenii voluptati opus hoc 
condidit generosum" [A győzhetetlen Mátyás király a szellem gyönyörűségére alapította ezt a 
nemes művet]. 

Hanyatlás, pusztulás

Mi lett a könyvtár sorsa Mátyás király halála után? Az bizonyos, hogy nem szűnt meg, hanem 
eredeti helyén maradt 1490-től 1526-ig, tehát Mátyás király egész uralkodásánál hosszabb 
ideig. De fönnállása már csak lassú haldoklás volt. 

Amikor Mátyás napi olvasmányként könyvtára egyes darabjait magával vitte Bécsbe, ahol 
váratlanul érte a halál, aligha gondolt arra, hogy könyvtárának azt a szétszóródását indítja 
meg, ami valójában legalább egy részének megmenekülését jelentette. Bécs örült, hogy a 
magyar trónra került új király, II. Ulászló nem kéri vissza az odakerült kódexeket. 

Ulászló idején már megkezdődött a könyvtár legértékesebb anyagának széthurcolása is; ez II. 
Lajos uralkodása alatt fokozott mértékben folytatódott. Élelmes követek és külföldi 
humanisták sorra szerezték meg a latin és görög kódexeket, s azt kell mondanunk, 
szerencsére. Mert ezek legalább megmaradtak. Főleg a bécsi humanisták (Cuspinianus, 
Gremper, Brassica-nus) jártak elöl a könyvtár széthordásában. 

Mégis, legalább mennyiségben, a könyvtár zöme még együtt volt akkor, amikor Szulejmán 
szultán 1526-ban bevonult Budára. Pestet, Budát elhamvasztotta, de a királyi palotát 
megkímélte ettől a sorstól. „Mivel benne tartózkodott, nem tartotta illendőnek a fölégetését." 
De „a nyomorult királynak a várban levő tömérdek kincsei, házi berendezése, ágyúi, 
ágyúgolyói lefoglaltattak". A tömérdek elhurcolt zsákmány közt kellett lenniük a Corvina 
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Könyvtár díszes köteteinek is, mert ettől kezdve sorra bukkannak föl korvinák 
Konstantinápolyban, és a végső maradványokat 1862-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
egy küldöttsége megtalálta a szeráj helyiségeiben. 1877-ben II.Abdul-Hamid szultántól kapott vissza 
az ország ajándékba 35-t. Ezek egy-két kivétellel ma szultáni ajándékként Budapesten vannak. 

Későbbi, nem egészen biztos adatok szerint Bethlen Gábor is, Pázmány Péter is kísérletet tett 
a könyvtár megszerzésére. Arról viszont már egészen hiteles forrásaink vannak, hogy I. 
Rákóczi György fejedelem négy ízben is próbálkozott Husszejn budai pasánál meg a magas 
Portánál, hogy megszerezze a Corvina maradványait a gyulafehérvári iskola számára. 

A 19. század folyamán aztán megindultak a kísérletek, hogy minél több korvinát 
visszaszerezzenek külföldről a magyar könyvtárak számára. Az első eredmény az volt, hogy 
gróf Teleki Sámuel 1805-ben Strassburgban rábukkant egy Tacitus-korvinára. Ezt 
megvásárolta és az általa alapított marosvásárhelyi könyvtárban helyezte el. Ez a kötet 
azonban 1935 óta Amerikában van, a Yale egyetem könyvtárában, 

Rendkívüli eseményt jelentett 1932-ben a Magyarország és Ausztria közt megkötött velencei 
kultúr-egyezmény, ami lehetőséget adott arra, hogy a Monarchia felbomlása következtében 
egyes magyar kulturális javak Bécsből visszatérjenek Magyarországra. Egyéb nevezetes 
kódexek (Anonymus, Képes Krónika stb.) mellett ekkor 16 hiteles korvina érkezett haza és 
került a Széchényi Könyvtárba, köztük olyan pompás példány, mint a Philostratus. 

A Heltai Gáspár által erőteljes túlzással 50000 kötetre becsült könyvtárból 
napjainkban 216 eredeti Corvina ismeretes. Ma ebből 53 korvina van Magyarországon, 
fennmaradt hiteles kódexeknek egynegyed része. A többi szerteszét a nagyvilágban, 16 ország 
43 városának 49 könyvtárában. 

1990-ben, Mátyás halálának 500. évfordulóján kiállítást szervezett a Magyar 
Nemzeti Könyvtár, hogy bemutassa a felkutatott darabokat. Ez a kiállítás csak töredékét 
tudta bemutatni az egykori gyűjteménynek, de így is megmutatta, hogy a Bibliotheca 
Corviniana egykor közvetlenül a vatikáni könyvtár után következett nagyságban, és a művek 
változatosságában. 

A Bibliotheca Corviniana  2005-ben felkerült az UNESCO Világemlékezet listájára. 

 

A kódexekről általában 

A kódex (a latin codex, fatábla szóból) kézzel írott középkori könyv, a 4. században jelent 
meg. 

A papír európai elterjedéséig (kb. 11. század) csak pergamenre írták. A legszebb és 
leginkább díszes kódexeket később is mindig pergamenre készítették: hóráskönyveket és 
egyéb, hosszú időre szánt könyveket.  

Kötése általában bőrrel bevont, fém kapcsokkal összefogott két fatábla (innen származik a 
neve). Az értékesebbeket néha arannyal, ezüsttel és drágakövekkel díszítették. 
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Egy-egy kódex nem egyszerű lapokból (folio), hanem levélpárokból, bifoliumokból állt. 
Számos lap egymásba hajtogatásával, közepükön átvarrással egybeerősítve készültek az ívek. 
Minden középkori kézirat ilyen ívekből állt össze: egy kódex tehát olyan könyv, mely több 
kisebb összefűzésével alakult ki. 

 Egy középkori ív általában nyolc lapból, vagyis négy bifolióból áll – ez a qvaternio. 
Előfordult a 6 (ternio), 10, 12, 16 és 24 lapos ív is. Ha a szöveg terjedelme úgy kívánta, 
különböző terjedelmű íveket kötöttek egybe, illetve melléjük néhány foliót.  

Az ívek összeállításánál a szembenálló oldalak megegyeznek: azaz pergamennél húsoldal 
mindig húsoldal felől, szőroldal mindig szőroldal felől következik, papír esetében pedig a 
vízjeles oldal vízjeles oldallal néz szembe. 

A kezdeti időkben nem volt sem tartalomjegyzék, sem oldalszámozás, nem voltak fejezetek, 
bekezdések, sem hasábok – az egész egyetlen folyamatos szövegnek tűnt. A szöveg kezdetét 
az incipit, végét az explicit szó jelölte. 

Az idézeteket sem különböztették meg. A 12. századtól kezdték alkalmazni a fejezetekre, 
alfejezetekre, bekezdésekre, versekre és a hasábokra bontást. A kötés segítésére minden ív 
utolsó versojának jobb alsó sarkába írták a következő ív kezdő szavait – ez a reklamáns vagy 
őrszó. Később számokkal vagy betűkkel jelölték meg az oldalakat. A foliálás esetén csak a 
folio recto oldala kapott számot, a paginálásnál mindkét oldal – utóbbi a 13. századtól kezdett 
terjedni.  

Az esetleges idézés megkönnyítése végett, egyes liturgikus kódexekben a több hasábra 
tördelve írt szöveg hasábjait, sőt, néha a sorokat is megszámozták. A felső margót az 
élőfejhez használták: ez vagy helyettesítette, vagy másolta a fejezetcímeket. A szélső 
margókon magyarázatokat, hivatkozásokat, utalásokat helyeztek el. Mindezekhez más-más 
írástípust használtak. A margón lévő jegyzetekhez tartozó rész kezdő szavait a főszövegben 
litterae nobiliores-szel emelték ki. A szöveget iniciáléval, lapszéldísszel, miniatúrával 
élénkítették. 

Az első évezredben Európában szinte csak a kolostorok falai közt, a scriptoriumokban folyt 
kódexírás, -másolás, kivéve Bizáncot, ahol állami intézményekben is. A 12. századtól mind 
nagyobb lett az ezzel foglalkozó világi intézmények száma. Itáliától  Németalföldig léteztek 
ilyen műhelyek, céhek. Emelkedett az igényes, művészi kódexek száma és színvonala. 
Mindez több ember: a másoló scriptor, a szöveget részekre tagoló, címeket kiemelő 
rubricator, a kódex aranyozását végző illuminátor, az iniciálékat festő miniator, a korrektor, 
a könyvkötő összehangolt munkájának eredménye volt. 

Magyarországon a 16. századig, a könyvnyomtatás elterjedéséig virágzott a kódexírás. 
Az országtól délre és keletre még századokig megőrizte fontosságát 
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A Hess-féle nyomda 

A könyvtár mellett Budán működött a kor új keletű vívmánya, a nyomda is. Hess 
András nyomdája bár rövid ideig működött, jelentőségét mégis talán annak fényében 
értékelhetjük igazán, hogy ezzel megelőztük a mégoly fejlett Angliát is. 

 

„Finita Bude anno Domini MCCCCLXXIII in vigilia penthecostes: per Andrea Hess” 
(Befejeződött Budán az Úr 1473. esztendejében pünkösd előestéjén Hess András által.) 
Ezzel a mondattal kezdődik a magyarországi nyomdászat története. 

 A kétsoros szöveg az első Magyarországon nyomtatott mű kolofonja, mely napra pontosan 
(1473. június 5.) adja meg a Chronica Hungarorum nyomtatásának idejét (pontosabban a 
nyomtatás befejezésének időpontját) és megörökíti a nyomdász nevét. 
A kis folio formátumú, 133 nyomtatott lapot tartalmazó műből tíz példány maradt fenn az 
utókor számára. Maga a krónika – mely Budai Krónika néven ismert – Magyarország 
történetét tárgyalja, eredetije több kódexből ismeretes.  

Ennél lényegesen fontosabb dokumentum a mű ajánlása, mely kétségkívül Hess András, a 
nyomdász írása. Ennek szövegéből következtethető, hogy valóban ez a mű az első magyar 
földön készült nyomtatvány, valamint ez ad kiinduló támpontot Hess András budai 
működésének okaira és körülményeire. Az általánosan elfogadott álláspont szerint Karai 
(Kárai) László budai prépost lehetett az a személy, akire az ajánlás utal („ad Ladislaum 
prepositum ecclesie Buden”). A kor történetének ismeretében valószínűsíthető, hogy Vitéz 
János esztergomi érsek volt az, aki megbízta Karait egy budai nyomda felállításának 
előkészítésével. 
Hess András nyomdájában a Chronica mellett csak egy kiadvány készült (pontosabban egy-
két művet tartalmazó kolligátum). Ez BasiliusMagnus: De legendis poetis, és Xenophon: 
Apologia Sokratis (Szokratész védőbeszéde) című munkáját tartalmazza. A 20 levél 
terjedelmű, negyedrét méretű könyv ugyanazzal a betűkészlettel készült, mint a Chronica, 
kolofonja pedig csak ennyi: Bude A. H. 
Az első magyarországi nyomda rövid élete a kor egymást gyorsan követő eseményeivel 
magyarázható, amennyiben elfogadjuk azt, hogy a nyomda megrendelője és a munka 
finanszírozója Vitéz János volt. Az általa szervezett Mátyás elleni összeesküvés 
sikertelensége – mely után ugyan rövid időre kibékült a királlyal – majd 1472-es újbóli 
fogságba vetésével és augusztusi halálával a nyomda megrendelő és mecénás nélkül maradt. 

 Hess András életéről nagyon keveset tudunk és azt a keveset is jórészt csak 
következtetésekből. Betűinek típusa leginkább a római Lauer-féle műhely betűire hasonlít, 
ezért feltételezhető, hogy a mesterséget ott tanulta. A budai nyomda bezárása után neve és 
betűi sehol sem bukkannak fel újra egyetlen európai nyomdában sem. 
Évszázadokon keresztül úgy tudta a magyar művelődéstörténet, hogy Hess András budai 
műhelyén kívül nem volt másik magyar ősnyomda. Az utóbbi évtizedek kutatásai alapján 
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azonban bizonyítottnak tekinthető még egy nyomda létezése, amelynek azonban sem 
nyomdászát, sem székhelyét nem ismerjük. Valószínűleg Budán működött 1477. és 1480. 
között és a szakirodalom a Confessionale nyomdája néven ismeri. Betűinek azonossága 
alapján három termékét sikerült meghatározni: a nevét adó Confessionale-t, Laudivius Vita 
beati Hieronymi című munkáját és egy egyleveles búcsúcédulát.  

E két ősnyomda megszűnte után ötven esztendőn keresztül nem működött nyomda 
Magyarországon. A magyar könyvkiadás azonban nem szűnt meg, de termékei külföldi 
műhelyekben készültek. 

 Ezek közül kiemelkedik a rendkívül sikeres kiadásnak nevezhető – több tucat példány maradt 
fenn a mai napig – a dolgozatomban tárgyalt Thuróczy-krónika, amelynek első, Brünnben 
1488-ban nyomtatott kiadását még ugyanazon évben követte az augsburgi Ratdolt 
nyomdában készített második kiadás. 

 
A magyarországi nyomdászat csak a XVI. század közepe táján indult újra, már az ország 
három részre szakadása után. A 29 ismert nyomdahely vagy az erdélyi fejedelemség vagy a 
királyi Magyarország területre esett, a török által megszállt országrészeken nem lehetett 
nyomda. 
 

A korvinák külső megjelenéséről 

A külső kiállítás szempontjából a Corvin-kéziratok nagy változatosságot tüntetnek föl; de a 
festészeti díszítmények minősége szerint három nagy osztályba csoportosíthatók:  

• Elsőrangúaknak azokat nevezzük, amelyekben egész lapokat elfoglaló, figurális, 
architektonikus és tájkép-kompozíciók vannak hírneves festőktől; s emellett lap-
széldíszítményekkel és festett kezdőbetűkkel gazdagon vannak díszítve. 

• Másodrangúak azok, amelyeknek a festészeti dísze a lapkeretekre, lapszélekre és a 
kezdőbetűkre szorítkozik 

•  a harmadrendűek pedig azok, amelyeknek minden ékessége néhány aranyozott vagy 
színes kezdőbetűből áll. 

A Corvin-kéziratok festészeti díszével összhangzásban állott kötésük. A Nemzeti 
Múzeum könyvtárában a szent Ágoston munkáját tartalmazó kézirat vörös bársonnyal 
bevont tábláin részben még megvannak az aranyozott ezüst csattok és boglárok, melyeket 
Mátyás zománcozott címere ékesít. A kéziratok részint vörös, kék, zöld bársonyba vagy 
selyembe, részint bőrbe vannak kötve. A bőrkötésű táblákon rendszerint aranyozott 
arabeszkek között elöl Mátyás címere, hátul a könyv címe van préselve; az erlangeni könyvtár 
bibliájának bőrkötésén, domborművű díszítések között, Mátyás medaillonszerű arcképét 
szintén domborműben, a négy sarokban a gyűrűs hollót találjuk. A kéziratok többnyire arany 
metszéssel vannak ellátva, amely színes lapfüzérek között a könyv címét mutatja. 

Ugoleto könyvtárosságának érdemeként említettük a korvináknak címerrel való ellátását. A 
megrendelt, de főleg ajándékként készült kódexek első lapjának keretdíszébe már régóta 
szokás volt belefesteni a tulajdonos címerét is. Vitéz Jánosnak is számos ilyen kódexét 
ismerjük. Ettől az esetleges címeralkalmazástól azonban - amivel már egy-két korai korvinán 
is találkozunk - egészen eltérő, újszerű jelenség az, hogy a Corvina Könyvtár számára az 
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eredetileg címer nélkül készült kódexeket is tömegesen, akciószerűén látták el a tulajdonos 
címerével, mintegy ex librisével. 

A fönnmaradt korvináknak jelentős részében azonos kéztől származó, egységes típusú címer 
látható: négyosztatú címerpajzs, amelynek első és negyedik mezejében a vörös-ezüst 
magyar vágásos címer, a második és harmadik mezőben, vörös alapon a koronás, 
kétfarkú, ezüst cseh oroszlán, középen a szívpajzsban kék alapon fekete holló van, a 
Hunyadi család címere. Az oroszlán teste vaskos, zömök, fején az aranykorona aránytalanul 
nagy, a címerpajzs fölött a korona széles, lapos. A címer köré festett kisebb-nagyobb díszek 
többnyire erősen elütnek a kódex eredeti festésétől. Ezeknek a címereknek és díszeknek a 
mestere a „Mátyás király első címerfestője" nevet kapta a művészettörténeti 
szakirodalomban. Ismerünk olyan korvinákat is, amelyeknek bár szerény, de egész díszítése 
az ő kezétől származik. 

Egy másik címerfestő egységes munkája állapítható meg a korvinák egy másik nagy 
csoportjánál. Ezek a címerek ugyanolyan összetételűek, mint az előbb említettek, de ezüst 
helyett fehér szín van bennük, az oroszlán pedig rendkívül karcsú, finom vonalú. A pajzs 
fölötti korona keskenyebb, de magasabb, mint a másik típusnál. Ezek az utóbbi címerrel 
ellátott kódexek többnyire azonosak azokkal a színes (vörös, kék, lila, zöld) selyem- és 
bársonykötésűekkel, amelyeknek színes virágdísszel gazdagon tarkított aranymetszésük van, 
olyan, amilyet csak korvinákon látni. 

Gyakori még ezzel a címertípussal kapcsolatban az, hogy a pajzs két oldalán az M és A betű 
látható. Ezeket a betűket „Mathias Augustus "-ként, Mátyás császári címzéseként oldották föl 
régebben, és ezen az alapon készítésük idejét 1485 (Bécs elfoglalása) utánra tették. 

Az M A betűk ilyen értelmezését és az 1485 utáni datálást azonban nem lehet elfogadni. 
Először is Mátyás király címei közt nem használta az „augustus" kifejezést 

Régebben a kutatók hajlandók voltak ezekben az aranyozott kötésekben valami előzmények 
nélküli és utóbb nyomtalanul, hatástalanul elmúló egyéni alkotást látni. Ma már az új, egzakt 
kutatások alapján világos, hogy az először vaknyomásos, azután teljes pompájukban 
aranyozott, sőt olykor még festett kötések pontosan beleillenek a magyar 
könyvkötőművészet fejlődésébe. Az előzmények nyomon követhetők Vitéz János és Janus 
Pannonius, valamint a kolostorok könyvein: gótikus elemek (levélmotívumok) centrális 
reneszánsz elrendezésben. Az aranyozott kötések fölhasználtak velencei, talán firenzei és 
keleti hatásokat, de ezekből egységes, eredeti könyvkötőművészet alakult ki a budai királyi 
műhelyben. Minden darab a legváltozatosabb, egyedi tervezés eredménye, még két hasonló 
sincs köztük. Nem úgy, mint a nápolyi könyvtár körülbelül egykorú, egyszerű, vonalas 
„típuskötései". 

 Az aranyozott kötések díszét fokozta a poncolt aranymetszés és főleg az, hogy mindegyiknek 
első és hátsó tábláján, középen ott látható a király négyes osztású magyar-cseh címere 
(általában szívpajzs nélkül). A selyem- és bársonykötéseket pedig zománcozott címerrel 
ellátott aranyozott ezüstcsatok díszítették, és ezüstlánc fűzte őket a pultokhoz. 
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A betűk 

Petrus Cenninius, aki a könyvtár első korszakában igen sok kódexet másolhatott, 
mivel jelenleg nyolc hiteles, általa szignált, vagy kétségtelenül neki tulajdonítható kódexet 
ismerünk a budai könyvtárból. Az általa használt írástípus kalligrafikus, kurzívba hajló írás, 
szaknyelven humanista kurzív könyvírás. Ezt az írást használták általában véve azok a 
másolók, akik nemcsak scriptorok voltak a szó mesterségbeli értelmében, hanem maguk is 
rendelkeztek bizonyos humanista műveltséggel.  

A kódexek egész sora készült átmeneti írástípussal, vagyis félig kurzív, félig 
könyvírással. De leggyakrabban mégis két egymáshoz igen hasonló írástípussal találkozunk: a 
humanista gotiko-antikvával és a humanista antikva rotundával. Mindkét írás 
megegyezik abban, hogy az egyes betűk különállóak, összekapcsolás nélkül. A különbség 
csak annyi köztük, hogy a gótiko-antikva betűk még némi szögletességet mutatnak, az antikva 
rotunda pedig teljesen kerek. A legszebb antikva rotunda írású másolók betűit vették át a 
könyvnyomtatók, és ez a betűtípus lett a ma is használt nyomtatott, „latin" betű őse. 

Szám szerint a legtöbb korvina antikva rotunda írással készült, de persze ezek sem 
tökéletesen egyformák, hanem a másolók szerint különbözőek 

. 

Maradtak fönn egészében gótikus írással - az előző korszak jellegzetes írástípusával - készült 
korvinák is, mégpedig nemcsak a korai, a Mátyás uralkodása előtti időkből, hanem a később 
Budán készült vagy Budára került teológiai tartalmú és liturgikus kódexek közt is 

A görög nyelvű kéziratok nagy része a XI-XIV. századból való, írásuk megfelel a korabeli 
görög minuscula cursivának 

Az illuminálás és a mesterek 

Bécs elfoglalása a Corvina Könyvtár életében is fordulópont. Soha korábban olyan 
tervszerűség és aktivitás nem látszik a könyvtár fejlesztésében. Megjelennek a lapszéli díszek 
közt a korvinákban korábban ismeretlen emblémák, a homokóra, méhkas, hordó, ékköves 
gyűrű, sárkány, kút, csillagászati éggömb, mint Mátyás király uralkodói jellemvonásainak 
szimbólumai. Ugyancsak újság az újabb kódexekben Mátyás és Beatrix arcképének gyakori 
előfordulása. Leggazdagabban Firenze művészete van képviselve a budai könyvtár ismert 
darabjai közt. Természetesen egyik sem szignált, hiszen ez még nem illusztráció, csak 
könyvdíszítés, és bizonyosra vehető, hogy ezeknek egy részét maga a szöveg másolója 
készítette. Ezt főleg azokról a másolókról tételezhetjük föl, akiknek írása is kalligrafikus, 
illetve akik már írásuk révén is nagyobb kézügyességet árulnak el. Elsősorban Petrus 
Cenniniusra gondolunk, akinek összes ismert kódexét azonos, jellegzetes, firenzei indafonat 
díszíti. 

Cherico egyik legszebb munkája a párizsi Petrarca -Dante-kódex. Ezt minden bizonnyal 
Mátyás király készíttette Beatrix számára esküvői ajándék gyanánt. 
 
Legnagyobb számban a harmadik nagy firenzei mesternek, Attavanténak a kódexei maradtak 
ránk a korvinák közt. Úgy látszik, Mátyás király különösen kedvelte az Attavante által 
díszített kódexeket, mert a budai könyvtár maradványai közül több mint harminc fűződik 
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nevéhez, illetve művészi irányához, beleértve azokat is, amelyek csupán az ő stílusához, 
iskolájához tartoznak. Attavante korának egyik legnépszerűbb miniátora volt. Hoffmann 
Edit szerint Attavante „egyik legnagyobb mestere az akkori magas színvonalon álló flórenci 
könyvdíszítésnek". 

Majdnem minden Attavante által díszített kódexnek kettős címlapja van. Ezek közül a bal 
oldali általában egyszerűbb, rajta a mű vagy művek címe található díszes keretben. A 
jobb oldali címlappal kezdődik a szöveg. A szövegkezdő iniciáléban ott látjuk a szerző - 
valóságos vagy képzeletbeli - portréját, mellképét. A szövegtükröt négy oldalon körülvevő 
keret sémája azonos: stilizált akantuszlevelekből és ötszirmú virágokból áll, hol magára a 
pergamenre, hol színes alapra festve. A leírt növényi díszítmény olykor monochrom, olykor 
polichrom. Ebbe az alapba egymástól szabályos távolságra, különböző méretű és alakú 
keretekbe mellképek kerülnek. Az ábrázolt személyek arckifejezése, ruhaviselete 
összefüggésben van a szöveggel.  

A „puttók"-nak nevezett, az ókori falfestészetből átvett meztelen gyermekalakoknak 
Attavante nagy szerepet juttat címlapjai élénkítésében. Igen gyakran és nagy számban 
láthatjuk őket, és megfigyelhetjük, hogy nincs közöttük akár csak két egyforma mozdulatú 
sem. Hol ülve, hol állva, hol térdelve kapaszkodnak az akantuszlevelekbe és virágokba, hol 
virág- és gyöngyfüzért tartanak, hol éppen fölötte lebegnek. Néhol bájos mozdulattal keretbe 
foglalt címerrészleteket vagy Mátyás emblémáit tartják. 

Legkövetkezetesebben az Attavante által díszített korvinákon fordulnak elő a korábban 
említett, un. Mátyás-emblémák: a kút, a hordó, a sárkány, az éggömb, a kova-tapló, az 
ékköves gyűrű, a homokóra és a méhkas. Ezek a királyi palotából fennmaradt padló- és 
kályhacsempéken is előforduló szimbólumok kétségkívül Mátyásra, Mátyás tulajdonságaira 
vonatkoztathatók 

A kor divatját követte Mátyás is, amikor a maga számára is emblémákat készíttetett. 
Ezek a jelképek a kortársak előtt világosan érthetők voltak. Számunkra problémát jelentenek, 
de nem fejthetjük meg őket, ha mai gondolkodásunkból kiindulva keressük magyarázatukat. 
Szerencsére Bonfini a Mátyás uralkodása vége felé lefordított Averulinus-kódexben felsorolja 
a király erényeit, szám szerint éppen nyolcat, mint amennyi az emblémák száma: fides (hit), 
sapientia (bölcsesség), prudentia (okosság), fortitudo (bátorság), magnitúdó (nagylelkűség), 
tolerantia (mértékletesség), iustitia (igazságosság), benignitas (szelídség 

A kérdést az teszi különösen nehézzé, hogy egyetlen olyan kódexet sem ismerünk, amelynek 
kolofonja megmondaná, hogy Budán másolták, ugyanúgy nincs bennük bejegyzés arról sem, 
hogy Budán illuminálták Mátyás király számára. 

A korvinák másik csoportja észak-olasz hatást mutat Jellegzetes motívumkincsük: 
haditrófeák, kos- és lókoponya, delfinek, tritonok és más tengeri lények, lecsüngő virágkosár, 
bőségszaru, vázák, kandeláberek.  
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Korvinák a hálón, avagy a BCD program 
 
"A Bibliotheca Corviniana Digitalis program célja, hogy digitális eszközökkel virtuálisan 
visszaállítsa Mátyás király egykori könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianát vagy korabeli 
nevén Bibliotheca Augustát. A virtuális rekonstrukció mellett célül tűzi ki a könyvtár 
tudományos feldolgozását és az eredmények internetes publikálását és a könyvtár 
népszerűsítését" - olvashatjuk az Országos Széchényi Könyvtár honlapján. 

A Bibliotheca Corviniana Digitalis program összefoglaló neve mindazoknak a 
részprojekteknek, amelyek Mátyás király könyvtárának rekonstrukciójára vagy annak 
feldolgozására irányulnak. 

Mátyás virtuális könyvtára  

2001 őszén indult a nagyszabású terv, hogy Corvin Mátyás egykori könyvtárának 
megmaradt példányait digitalizálják. Kezdetben az OSZK, az MTA és a Győri 
Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár corvinái, majd egy évvel később, 2003-ban a 
budapesti Egyetemi Könyvtár és az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár corvináit is 
digitalizálták. Még idén tervezik a cseh, horvát és lengyel gyűjteményekben őrzött kódexek 
további felvitelét a világhálóra. 2004-re tervezik más európai nagy gyűjtemények corvináinak 
digitalizálását. 

A digitalizálás folyamata 

Olvashatunk a digitalizálás folyamatáról, és megtaláljuk a technikai adatokat is az 
OSZK honlapján. 

Az előkészítő munkák során, a digitalizálás előtt minden egyes könyv állapotát 
állományvédelmi szakemberek ellenőrzik. 

A jelenleg látható corvinák digitalizálása DigiBook 6000 RGB szkennerrel történt. 
Az átlagos felbontás az eredetire vonatkoztatott 300 dpi. Az eredeti képeket TIFF 
formátumban RGB színrendszerben tárolják. 

Az optikai torzítások csökkentése a BookRestorer program segítségével történt. A 
képfeldolgozás fő munkafolyamatai a következők: forgatás, vágás, retusálás, színkorrekció, 
konverzió. 

A feldolgozott képeket CD-n archiválják. Az ún. archív képek őrzik a legnagyobb 
felbontású, adatvesztés nélküli változatot. Egy-egy kép tárolóhely igénye elérheti a 20 MB-ot. 
Ezeket a képeket kizárólag helyben szolgáltatják a kutatóknak. 

Publikálásra különböző konvertált változatokat használnak. A publikálásra szánt 
fájlok méretben és felbontásban kisebbek, mint az archív képek. Tárolásuk tömörített 
adatvesztéses JPG formátumban történik. A méretváltoztatás és tömörítés módját a 
felhasználás igényei határozzák meg.  
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A digitalizálás, képfeldolgozás és publikálás során folyamatosan ellenőrzik a képek 
bibliográfiai hitelességét és technikai színvonalát. 

A számadatok is árulkodóak. A 2003. szeptemberi állapotot rögzítik: 

• A digitalizált corvinák száma: 53. 
• A digitalizált oldalak száma: 8200 
• A digitalizált képek száma: 16400 
• A honlapon feldolgozott kódexek száma: 36. 
• A honlapon működő fájlok összmérete: 30 GB 

Tájékoztatást kapunk a program támogatóiról is: Nemzeti Kultúrális Örökség 
Minisztériuma, XEROX Hungary, UNESCO, Európai Unió - Cultura 2000. 

Találunk „Általános ismeretek„rövid történeti összefoglalót a téma szakértője, 
Csapodi Csaba tollából, valamint  rajzos ismertetőt a kódexekben előforduló címerekről. 

Az „Adattár” tartalmazza a magyarországi, az olaszországi és az ausztriai 
digitalizált korvinákat. A magyarországi a részletesebb. Tovább bontották gyűjtemények 
szerint:OSZK, MTA Könyvtára,ELTE Egyetemi Könyvtára,Győr Egyházmegyei 
Kincstár és Könyvtár, Esztergom Főszékesegyházi Könyvtár. 

Az OSZK gyűjteményében levő korvinák tekinthetők meg digitalizált formában, 
a többi gyűjtemény kódexeiről csak leírást olvashatunk, valamint a legfontosabb 
könyvészeti adatokat. 

Az Adattárban kedvünkre böngészhetünk a bőséges korvinákhoz kapcsolódó 
szakirodalomban is. A teljesség igénye nélkül néhány tanulmányíró neve: Madas Edit, 
Mikó Árpád, Földesi Ferenc, Monok István, és a már említett Csapodi Csaba. 

Az elmélyülni szándékozó olvasót egy részletes Bibliográfia is segíti a további 
munkában. 

Az Adattárban találjuk az Impresszumot is, mely információval szolgál a főszerkesztő 
(Monok István), a szerkesztők (Karsay Orsolya, Káldos János) személyét illetően és a 
szerkesztőbizottság tagjairól(Földesi Ferenc, Madas Edit,Pajorin Klára,  Pócs Dániel, 
Rozsondai Marianne,  Tóth Péter).Valamint megtudjuk, hogy a tervezést, kivitelezést az  
Infograf BT. végzi. 
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A Thuróczy- krónika 

Latin nyelvű krónika eredeti címe: Chronica Hungarorum. 

Thuróczy János (1435?– 1489?) 15. századi magyar történetíró életéről kevés 
információnk van. Turóc vármegyei birtokos családból született. Szerény társadalmi rangját 
mutatja, hogy közpályára kerülve nem birtokáról, hanem megyéjéről kapta családnevét. Nevét 
1459-ben említik először a források. Tanulmányairól semmit nem tudunk, latin ismereteit 
valamelyik hazai egyházi iskolában szerezhette. Világi írástudói pályát futott be: 1467-től az 
országbírói irodában, majd 1470-től a sági hiteles helyen, 1475-től újra az országbíró mellett 
volt jegyző, végül 1486-1488-ban Drági Tamás ítélőmestere lett. Utoljára könyve megjelenési 
évében, 1488-ban találkozhatunk vele a forrásokban, ezért valószínű, hogy 1489 nyara előtt 
meghalt.  

 1475 körül kezd a  krónikaírásba. Előbb megírta II. (Kis) Károly történetét Monaci 
Lőrinc művéből merítve, majd (főleg nyelvileg) átdolgozta a magyarok történetéről szóló 14. 
századi korábbi krónikát, és hozzácsatolta a II. Károly-történetet, valamint Küküllei János 
munkáját I. Lajos királyról. Az 1386-1458közötti esztendők történéseit ezután önállóan 
dolgozta fel, s az így létrejött szöveghez végül függelékként hozzácsatolta Rogerius mester 
Siralmas énekét.  

Művét, amely a Chronica Hungarorum címmel 1488. március 20-án Brünnben és 
Augsburgban fametszetekkel illusztrálva kinyomatta. A Budai Krónika után ez a második 
nyomtatásban is megjelent történeti mű, mely a magyarok történetét taglalja. Az első kiadást 
Drági Tamásnak, a másodikat Mátyás királynak ajánlotta. 

 

A két kiadásról részletesebben 

A brünni kiadás 

Brünnben 1488.március 20-ánjelent meg nyomtatásban, 66 fametszettel illusztrálva. 
Körülbelül 20x29 cm méretű, 168 folióbólálló kötet, az egyes lapokra – két nagyméretű 
betűtípussal – 36 sort szedtek. Az iniciálék helyét üresen hagyták és a fametszeteket sem 
színezték ki, a legtöbb példányban ezeket utólag sem pótolták. A többit kézzel kifestették.  

A műnek - mint a 15. században született ún. ősnyomtatványoknak általában - nincsen 
címlapja, ám az első levél verzóján található oldalnagyságú fametszet lenyűgözi a szemlélőt: a 
magyarok bejövetelének ábrázolása később a Képes Krónika miniatúrájában ölt 
reprezentatív formát. A krónika szövegét további 41 magyar vezér és király portréja díszíti. 
Minthogy öt metszetet - olykor kissé átalakítva - kétszer is felhasználtak, a 41 képmást 36 
fadúcról állították elő. A portrék egyébként nem hiteles képmások, sőt az 1488-ban 48 éves 
Mátyás királyt gyermekarcú ifjú jeleníti meg, ám az ábrázoltak attribútumait gyakorta 
pontosan feltüntették. 
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Az augsburgi kiadás 

  Ugyanezen év június 3-án Feger Theobald Budai könyvkereskedő ismét kiadatta 
Augsburgban. Ehhez a képeket újrametszették, a példányok többségében kézzel ki is 
színezték azokat. A 160 foliós, 15x20x3 cm-es, 38 soros, papírra nyomtatott könyvet 55 
fametszet ékesíti. A kiadó személyesen Mátyás királynak ajánlotta. A pergamenre 
nyomtatott díszpéldány ajánlása aranyfesték felhasználásával készült. Ugyanezt a festéket 
használták a Szent László legenda egyik jelenetét ábrázoló kép és a címertábla 
illuminálásához. A krónika a magyarok történetét kíséri végig egészen Mátyás királyig, 
szövegét 41 magyar vezér és király portréja, számos csatajelenet, valamint Szent Lászlónak a 
kunnal vívott harcát és a tatárjárást bemutató képek díszítik. 

Ma ez az első ismert aranyfestékkel készült nyomtatvány! Az Augsburgi kiadás 
érdekessége, hogy politikai okokból két változatban jelent meg. Az egyikben hiányzik a király 
címerei közül Ausztriáé, a szövegből pedig Bécs és Bécsújhely elfoglalása. Úgy látszik ezt 
terjesztették a Német-római Birodalomban. A Budai Krónika után ez a második nyomtatásban 
is megjelent történeti mű, mely a magyarok történetét taglalja.  

 

A Chronica a BCD-én  

            A digitális korvinák közt ez utóbbi, augsburgi  kiadást találjuk meg. A kötet Jankovich 
Miklós gyűjteményéből került a nemzeti könyvtárba. 

A dolgozat mellékleteként ízeltőt kívánok adni a pazar kiállítású kódexből. 
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Melléklet 

A kódex arca: 

 
Domborított bőrkötés. 
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Bejegyzés a korvina elején  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 20

 
 
 
 
A Jankovich gyűjtemény pecsétje 
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Mátyás pompás címere a korvina elején 
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A legszebb metszetek a korvinából 
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Csatajelenetek 
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Alakos metszetek 
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A kódex első írott, gazdagon díszített (indafonatos, aranyozott) lapja 
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Aranyozott iniciálék 
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„kolofon” 
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A kódex gerince 
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Utószó 

A BCD - én való könyvtörténeti kalandozás nagy esztétikai élményt jelentett számomra. A 
digitalizált krónikák középiskolai tanórán való bemutatása nagy lelkesedést váltott ki az 
egyébként nehezen motiválható 10. évfolyamos diákok körében is. 
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