
1.

Vitéz János (ca. 1408–1472) a magyar humanizmus kezdeteinek legmegha-
tározóbb alakja. A jelenség
nagyságát és meglepő vol-
tát találóan jellemzik a
klasszika filológus és hu-
manizmuskutató Huszti
József szavai: „aki Vitéz
János humanista egyéni-
ségének kialakulását meg
tudja magyarázni, az
egyúttal megtalálta a kul-
csot a magyar Quattrocen-
to titkához is” – írja Huszti
a Pier Paolo Vergerióról
szóló posztumusz tanulmányában2, éppen a Zsigmond udvarában élő nagy
isztriai humanistában sejtve meg ezt a kulcsot. Vitéz pályája korszakok ter-
mékenyítő keresztmetszetében zajlott3, és olyan térben, a Zsigmond-, majd a
Mátyás-kori Magyarországon, amely a történelmi együttállások következtében
lehetőséget kapott friss szellemi áramlatok befogadására, és erre nyitva is
állt. Mégis bámulatos az az érzékenység, amelynek segítségével a politikus
és főpap kiválasztotta a követendő tendenciákat. Minden bizonnyal ez csupán
részben történt tudatosan. Lévén korának gyermeke, törekvései, az antik
irodalom és vele együtt a műveltség napvilágra hozása, megőrzése és ter-
jesztéseakár spontán is formálódhattak, s megvalósításukhoz adekvát meg-
oldásokat az új itáliai minta kínált.

Vitéz János személyének és tevékenységének kutatása a hazai huma-
nizmuskutatás mindenkori kiemelt területe. Ám a Vitéz-filológiában van egy
szinte feltáratlan forráscsoport, a főpap saját kezű margójegyzetei kódexei-
ben.4 Ezek azért különösen fontosak, mert minden csekélységük ellenére el-
árulnak valamit bejegyzőjük gondolkodásmódjáról, a világról és a dolgokról
alkotott felfogásáról. [1. kép] Vitéz János fennmaradt levelei és beszédei
ugyanis ebből a szempontból rendkívül tartózkodók, bennük csakis az állam-
férfi szólal meg. Önálló, saját maga által gondozott korpusza, a Leveleskönyv5

például majdnem kizárólag olyan levelekből áll, amelyeket Hunyadi János
kormányzó nevében írt politikai és államigazgatási kérdésekben.

Pedig Vitéz gondolkodásmódja nagyon összetett és különleges kel-
lett, hogy legyen, kiegészülve az említett finom intuícióval. Hiszen valószí-
nűleg éppen ezért tudott „az első magyar humanista” rangjára emelkedni.
A legújabb kutatások hangsúlyozzák tevékenységnek komplexitását, újabb,
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korábban nem ismert területeket is felmutatva, amelyek eszközzé váltak a
főpap kezében a műveltség feltárásához, megőrzéséhez és terjesztéséhez.6

A programszerűen felépített könyvprodukció főként kéziratos módszerekkel
történt környezetében, de később nyomdászt is hívott Magyaror-
szágra, így kerülhetett Budára Hess András. Az elkészült kéziratokat
– a nyomda első két kiadványát Vitéz valószínűleg már nem láthatta,

majd Hess hamarosan be is zárt – olykor személyesen korrigálta, miként az
Itáliában vásárolt kódexeket is. Ő állt a pozsonyi egyetem alapítása mögött
is, ahova jeles tudósokat hívott meg professzornak, köztük a korszak legje-
lentősebb csillagászát, Johannes regiomontanust (1436–1476). Az eszter-
gomi obszervatóriumnak és az asztronómus jelenlétének köszönhetően új,
fontos művek születhettek.

Jelen tanulmányban azonban nem célunk a teljes spektrum bemu-
tatása. Csupán hangsúlyozni szeretnénk, hogy Vitéz esetében ezek a nagy
és összetett lépések a legtöbbször apró, finom jelek alapján kutathatók és
ragadhatók meg. Szó szerint sokszor egy-egy tollvonásból vonhatók le kö-
vetkeztetések.7A Leveleskönyv előzéklapját egy rontott oldal képezi, a rajta
álló szöveget – egyébként a mű kezdetét – piros vonalak húzzák át. Ez utób-
biak Vitéz János kezétől származnak. A különbség a hibás és az újrakezdett
oldal és szöveg között csupán annyi, hogy a rontott változatot gótikus, a
véglegeset pedig már humanista betűtípussal írták. Vitéz maga felügyel-
hette a másolót, és időben felszólíthatta írásmódjának megváltoztatására.
Apró, de nagyon tudatos és határozott lépés ez, amely alapvető szemlélet-
váltásról árulkodik. Az eset s általa az itáliai humanizmus tudatos recepci-
ója – mint cseppben a tenger – európai viszonylatban is nagyon korán,
1451-bentörtént.8

A „források” e csoportjába tartoznak az említett margináliák is. De
most koncentráljunk a reneszánsz gondolkodás egyetlen területére, az ember
és az épített környezet viszonyára!

A művészettörténész Feuerné Tóth rózsa bizonyította, hogy Hunyadi
Mátyás udvari történetírója, Antonio Bonfini a budai és a visegrádi paloták,
valamint Vitéz János esztergomi palotájának leírásához részben az ifjabbik
Plinius terminológiáját használta fel.9Méghozzá elsősorban azt, amellyel a
tudós római politikus saját, az etruriai Laurentumban található villáját mu-
tatta be.10Feuerné Tóth rózsa az antik villaleírások terminológiájának átvé-
telében azonban a gyakorlati kivitelezés elméleti hátterét is látta, amelyet
szerinte egy tudós humanista közvetíthetett az építésznek. Következtetései
felett – nem vitatva az alapfelfedezés, a pliniusi terminológia kimutatásának
jelentős voltát – Mikó Árpád gyakorolt kritikát,aki szerint erről aligha lehetett
szó. Véleménye szerint sem az a körülmény, hogy a Corvina Könyvtárban szá-
mos humanista építészeti munka megvolt (pl. Alberti, Filarete), sem pedig
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Bonfini főként Pliniust követő terminológiája nem bizonyíték arra, hogy a
budai és visegrádi, valamint esztergomi építkezések valóban ezen minták
alapján zajlottak.11

A fenti dilemma jól tükrözi az ifjabb Plinius szövegei és a rene-
szánsz építészet kapcsolatának egyik fő problematikáját, a pliniusi ha-
tások jellegét és mértékét. Közismert tény, hogy a reneszánsz
villakoncepció antik előképek alapján formálódott ki, Plinius leírásai pedig a
legfontosabb közvetítőszövegek közé tartoztak.12 Leon Battista Alberti De re
aedificatoriájában jelenlétük már jól kimutatható (pl. V.14, a villáról). Kérdés
azonban, hogy hatásuk konkrét esetekben hogyan valósult meg. Lud-
wig Heydenreich Leon Battista Alberti működésén keresztül kísérelte
meg kimutatni a pliniusi előképek tudatos alkalmazását. Véleménye
szerint pliniusi reminiszcenciák figyelhetők meg Alberti V. Miklós pápa
vatikáni palotája számára készített terveiben. Hasonlóképpen a pienzai
építkezéseknél is, ahol az építész, Bernardo rossellino mögött való-
színűleg szintén Alberti állt. A pienzai tervek jelentős hatást gyakorol-
tak az 1465 és 1482 között zajló urbinói építkezésekre is.13 Szintén
Heydenreich mutatott rá az urbinói palota magánlakosztálya és a lau-
rentumi villa diaetája közötti esetleges rokon vonásokra.14

A magyarországi helyzet azonban egészen más. A szóban forgó
várak, paloták teljes pusztulása eleve nem teszi lehetővé a megfelelő
összehasonlítást, az ásatások során előkerült falmaradványok, épü-
letrészek pedig csupán nagyon óvatos következtetések levonását 
engedik. Bonfini leírásai és az egykori valóság valószínűsíthető kap-
csolatát Mikó Árpád fogalmazta meg találóan említett tanulmánya ár-
nyalt konklúziójában: „Bonfini magyar történetének «épületleírása»
mindig kétsíkú: valóságos épületelemeket ír le s ugyanakkor antik for-
dulatokat vet papírra. Ez a két sík nem fedi egymást. Bonfini vagy leír
valamit, antik áthallások nélkül; vagy antik terminusokat alkalmaz – találóan
vagy kevésbé találóan – valamire; vagy az antik terminust üres stílusfordu-
latként használja föl. Ezeknek a terminusoknak a valóság és a fikció határán
billegő funkciói sokszor meghatározhatatlanok, maga a kettősség azonban
pontosan érzékelhető. Bonfini két dologra ügyel: egyfelől arra, hogy az épü-
let többé kevésbé felismerhető legyen, vagyis leírása legyen hiteles; másfelől
arra, hogy az épület méltó legyen, hasonló legyen a vágyott antikvitáshoz s
expressis verbis versenyre keljen véle.”15

Plinius levelei ugyanakkor egészen más síkon is szemlélhetők. Az épületleírás
mellett legalább olyan fontosak azok a mondatok, amelyekkel a római poli-
tikus villái funkciójáról és saját, bennük folytatott életmódjáról szól. Felte-
hetőleg ez az a pont, ahol az antik gyökerű villa-gondolat, azon belül pedig

Ú
j Forrás 2018/7 –

Zsupán Edina: Plinius laurentum
i villájának leírása 

Vitéz János kódexében –
(Bécs, ÖNB. Cod. 141)1*

23

ufo18_7.qxp_Layout 1  02/08/18  15:06  Page 23



Plinius szóban forgó levelei csatlakoznak a reneszánsz uralkodói rezidencia
eszmeiségéhez, amelyet az (ideális) uralkodó személye és tevékenysége ala-
kít. Az otium és a negotium, a vita activa és contemplativa szabályos ritmusa

szabja meg az uralkodó hétköznapjait és ennek megfelelően lakhelyé-
nek kialakítását. rezidenciáján az otium tereiből merít erőt, ott csi-
szolja tudását és erényeit, hogy azokat a negotium óráiban alattvalói

üdvére tudja fordítani. A leveleknek ez a rétege az érzékeny és az új eszmék
iránt fogékony olvasó számára az épített valóságtól függetlenül is kifejthette
hatását. Az antik alapokon nyugvó és a villa sajátosságaival vegyített rene-
szánsz rezidencia gondolata átjárhatta a rezidencia urának elképzeléseit. Ez-
által az épület metamorfózisa– ha másképpen nem is, vagy csupán alig
–szellemi síkon mindenképpen megvalósult, függetlenül az épített valóságtól
és az építkezési lehetőségektől.

Az utolsó sorok természetesen akár már Vitéz Jánosról, az esztergomi
Várhegyen található rezidenciauráról is szólhatnak, aki érsekként az 1465 és
1472 közötti esztendőket töltötte ott, és építkezéseket folytatott.16

2.

Térjünk vissza röviden Feuerné Tóth rózsa soraihoz: „Bonfini – írja – … Vitéz
János esztergomi építkezéseinek leírásánál következetesen él az ifjabb Pli-
nius jellegzetes építészeti kifejezéseivel. Ez azt is jelentheti, hogy Vitéz
János, aki mint a klasszikus irodalom kiváló ismerője, olvashatta Plinius le-
veleit, és mint humanista építtető, maga vette figyelembe a laurentumi pél-
dát.”17 Mikó Árpád nyomán magam sem gondolom, hogy önmagában Bonfini
leírása bizonyítaná, hogy Vitéz a laurentumi villa alapján építkezett, de mégis
– ettől függetlenül is – nézzük meg, hogy Vitéz ismerhette-e, olvasta-e Lau-
rentum leírását, és ha igen, hogyan.

A véletlen úgy hozta, hogy a főpap könyvtárából fennmaradt egy igen
értékes kódex az ifjabb Plinius leveleivel és a Traianus-panegyricussal.18

Értékes abban a tekintetben, hogy Vitéz alaposan végigjegyzetelte, saját kezű
margináliáival látta el. A kódex valószínűleg Ferrarában készült 1464 előtt,
Vitéz ugyanis ebben az évben olvasta a kötetet, miként ezt saját kezű bejegy-
zése is tanúsítja.19 Az illumináció feltehetőleg Guglielmo Giraldi20 munkája. 
A kódexből számos következtetés levonható Vitéz János szöveggondozói,
emendátori, filológusi eljárásaival kapcsolatban, de a kötet főként három te-
rületen szolgál revelatív, új információkkal: hogyan használta a tudós főpap a
margó felületét, milyen kapcsolatban állt a görög nyelvvel, és a Vitéz-filológi-
ában teljesen új jelenségként szótárhasználat nyomait fedezhetjük fel benne.

Vitéz esetében két margófelületet különíthetünk el, a hivatalos sávot
és a szorosan vett lapszélt. [2. kép] A hivatalos sávban, gondos írásmóddal
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tünteti fel a levelek számozását, a foliálást és a fejléc elemeit. Ezen belül a
szövegtükörhöz igen közel kerülnek a sorszámok, valamint gyakran a szö-
vegkritikai megjegyzések is. Nagyjából a margó közepére, tehát a fő sávba
írja azokat a szavakat, amelyekkel a tartalmilag fontosnak vagy érde-
kesnek tartott részeket jelöli. A tartalmi utalások mellett ezek főként
rétorikai jellegűek. ugyanide, a fő áramba kerülnek a legkülönfélébb
nota-jelek (a „nota”, „jegyezd meg” jelentésű szóból formált ligatúrák). Fon-
tos, hogy csupán a mélyvörös bejegyzések származnak Vitéztől, a halvány
vörös margináliákat a főszöveg scriptora másolta be. Ezek a bejegyzések
többnyire együtt hagyományozódtak a főszöveggel. Ú
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A nem hivatalos sáv körben a lapszél melletti kb. 2 cm-es csíkot jelenti,
és ide tartozik a teljes belső margó is. Ebben a kódexben Vitéz a margónak
ezt a részét mindenekelőtt a szótározáshoz, a szótározás szükségességének

jelzéséhez, új szavak „kiírásához”, szómagyarázatok megadásához
használja fel. A más minőséget saját kézírásával is jelöli, amely most
jegyzetszerűbb, hanyagabb, a betűméret kisebb, a tollat alig nyomja

rá, a vonalak halványabbak, hajszálvékonyak. A legtöbb esetben a „vocabu-
lum”/„vocabularium” szó rövidítését tünteti fel csupán azon sor mellett,
amelyben az ismeretlen új szó található. A sorközben azonban nem jelzi,
hogy melyik szóról van szó, csupán nagyon ritkán. Olykor „kiszótározza” a
szövegből az új szavakat, azaz kiírja a margószélre őket. Egy estben egy görög
szót „szótározott ki” az alsó margó legszélére latinul. („receptor mune-
rum”,„aki elfogadja az ajándékot”, azaz „akit megvesztegetnek”) Egyszer
pedig magyarul írja a lap szélére egy számára ismeretlen kifejezés, a „grae-
culus magister” jelentését, ami annyit tesz, hogy „gladiátorok vívómestere”).

Az etruriai Laurentumban található villát a korpuszban két levél mu-
tatja be. A Gallushoz szóló első levél (II.17)21 – miként a kódex görög mar-
gójegyzete is jelzi–egy adott helynek a rétorikai szabályoknak megfelelő
bemutatása. Jelen esetben egy házé, amely szerves része az őt magába fog-
laló tájnak. A második levelet (V.6)22 – ez Apollinarishoz szól – az írásművé-
szet kérdéseivel tudatosan is foglalkozó ifjabb Plinius kifejezetten rétorikai
szakmai fogások demonstrálására készítette. Azt kívánta illusztrálni, hogy
bármely tárgyról, bármely részletességgel lehet úgy írni, hogy a végeredmény
sem terjengős, sem pedig unalmas ne legyen. Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy
a szerző tartózkodik az oda nem illő kitérőktől. És valóban: ezt a kis remek-
művet a krimiolvasó mohóságával olvassuk végig. Esztétikailag, rétorikailag
feltehetőleg valóban ez az utóbbi levél volt a sikerültebb alkotás, és ezt talán
Vitéz János is így érezhette. ugyanis csaknem az egész szöveget végig kije-
lölte a margón vörös hullámvonalával mint fontos, megjegyzésre méltó ol-
vasmányt.

3.

És itt elérkeztünk egy fontos ponthoz. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy
milyen szempontból érdeklődött a főpap e szövegek, a laurentumi villa leírása
iránt. Nézzük meg, hogy miről árulkodnak a margójegyzetek!

A levelek mellett Vitéz János részéről alapvetően kétféle jelzést látha-
tunk. A margón futó hullámos, függőleges vörös vonalakat, amelyek a számára
fontos részeket jelölik, valamint igen sok esetben a „vocabulum” vagy „voca-
bularium” („szótár”) szó rövidítését. (Valójában a kutatás során éppen e le-
velek segítségével sikerült megfejtenem a „vocabulum” vagy „vocabularium”
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szót jelölő rövidítést, amely sokáig kérdéses volt számomra. E levelek mellett
ugyanis ez a rövidítés – éppen a speciális építészeti terminológia, a ritka sza-
vak miatt – nagyon sokszor feltűnik.)

Mivel Vitéz általában nem jelölte a soron belül, hogy mely 
szavak jelentettek számára nehézséget, csak találgathatunk, hogy
pontosan mire is gondolt. Ha a megjelölt sorokban található legkülö-
nösebb, legritkább szavak alapján ítélünk, akkor a következő szavakról és ki-
fejezésekről lehet szó.

Az első levélben (II.17):23

Cavaediumhilare: „barátságos kis helyiség”. Apsida”: Ez a kódexben „as-
pida” fomában olvasható. Vitéz megjegyzi a margón, hogy „máshol ap-
sida”. A szövegben ez a szó a „cubiculum in hapsidacurvatum”, azaz
„félkör alakú szoba” kifejezés része.„ballinei cellafrigidaria”: „hideg vízű
fürdőszoba”. A következő sorban Vitéz vagy az „unctuarium” vagy pedig
a hypocaustum” szót jelölheti meg. Az „unctuarium” szó jelentése „ke-
nőszoba” a fürdőben, a „hypocaustum” pedig itt a fürdő fűtőszobáját
jelenti.„sphaeristerion”: „labdázóterem”. Egy következő sorban vagy
az „apotheca” vagy a „horreum” szó jelentése lehetett számára isme-
retlen ebben a kontextusban. Előbbi Pliniusnál a borraktárat, utóbbi a
gabonás kamrát jelenti. Ezt követően a „gestatio” „sétaút” lehetett az
ismeretlen szó, esetleg a „buxus”, „puszpáng” is. A következő szakasz-
ban Vitéz valószínűleg a „zeta” szót jelöli meg. Ez a „diaeta” „szoba”
szónak egy változata, ugyanazt is jelenti.Ezért a kiadások később „dia-
eta”-ra javítják. A 15. században Itáliában cirkuláló Plinius-kódexekben
azonban a „zeta” alak általános lehetett. Ezért használhatja Bonfini is
az Averulinus-fordítás előszavában egy olyan ponton, ahol egészen biz-
tosan Plinius szövegéből merít. Ezt követően Vitéz új szóként jelöli meg
a „heliocaminus” „déli fekvésű szoba” és az „andron” „folyosó” szavakat.

A második levélben (V.6) a következő ismeretlen szavak találhatók
Vitéz számára:„heliodrominemus” Ez egy romlott kifejezés, amelyet a kiadá-
sok „hippodromi nemus”-ra javítanak. Jelentése: „a lovaglópálya ligete”.
„Sipunculi” „csövek” (ezek a forrásvizet vezetik egy medencébe).Vitéz beje-
löli az „ypodyterium” szót, amelyet a kiadások később „apodyterium”-ra ja-
vítanak. Ez az öltözőt jelenti.„metulae” „korlátok”.Ezt követően talán az
„acanthus”-t jelöli be, majd végül a „stibadium”-ot, ami „pad”-ot jelent.

Ezek a bejelölt új szavak gyakran olyan pontjain találhatók a leveleknek, ame-
lyeket Vitéz a margón is megjelölt mint érdekes részeket. Az új szavak és a
bejelölt részek együttes figyelembevételével kirajzolódnak olyan jelenségek,
amelyek Vitéz érdeklődését valóban felkelthették. Ezek a következők.
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Az első levélben legelső helyen áll – mi más? – a könyvtár. Az említett
félkör alakú szobában vagyunk. A bejelölt hely a következő: „Ennek a falánál
könyvtárul is szolgáló írópolc áll, megrakva nem egyszeri olvasásra, hanem

komolyabb tanulmányozásra szánt könyvekkel.”
Több új szót talál a fürdőszobák leírásánál, de itt plusz érdek-

lődésre utaló jelzést nem helyez el.
A következő bejelölt rész a cryptoporticus bemutatásánál található.

Ez Pliniusnál egy olyan fedett folyosó, amelynek mindkét oldalán ablakok
nyílnak részben a tengerre, részben pedig a belső kertre. Plinius hosszan
ecseteli, hogy milyen kellemes tartózkodás esik benne, hiszen árnyékot ad,
télen pedig megfékezi a szeleket. Vitéz figyelmét a folyosó következő tulaj-
donsága ragadja meg: „A cryptoporticusba akkor sem süt be a nap, amikor a
legtöbb meleg ontva éppen delelőn áll.”

Vitéz figyelmét különösen felkeltette két kis hálószoba is. Az egyik
szoba ugyanis fűthető volt, egy alulról fűtött kis helyiség csatlakozott hozzá,
„amelynek kis nyílása a feltörő meleg szükség szerint zárja ki vagy engedi
be”. A másik szoba pedig tökéletes nyugalmat biztosított. Plinius így fogal-
maz: „Igen kellemes az itt tartózkodás, különösen ha Saturnalia van, amikor
a ház többi része csak úgy visszhangzik a zsivajtól ... Mert itt én sem zavarom
a háznépem szórakozását, ők sem az én tanulmányaimat.”

A második levélből hasonló érdeklődési csomópontok bontakoznak ki. Vitéz
ismét elidőzik a fürdő leírásánál – ezt mutatják a bejelölt ismeretlen szavak –,
de amit kifejezetten érdekes részként emel ki, azok megint a fedett folyosó-
ról, a cryptoporticusról szóló sorok. Ismét a fedett folyosó klímája nyűgözi
le: „Ez különösen nyáron nagyon hűvös, megelégszik a benne lévő levegővel,
sose kíván és sose enged be újat.” 

Vitéz tetszését igen megnyerte az a hippodrom ligetében található,
lugasszerű, fedett, de oldalt nyitott helyiség, amelyet teljesen befut a szőlő:
„Úgy érzed itt magad, mintha liget közepén hevernél …” – írja Plinius. Már-
ványpadok, források és épített medrekben csordogáló patakok díszítik még
az érdekes építményt. Igazi locusamoenus, ahol a természet és az épített
környezet tökéletes találkozása valósul meg.

Könyvtár, fürdő, fedett folyosó, fűtött helyiség, nyugodt tanulmányok
az első levélben; ismét fedett folyosó és fürdő, valamint lugasszerű kert a
másodikban. Ezek ragadták meg legfőképpen Plinius e kulcsfontosságú le-
veleiben Vitéz János figyelmét.

A teljes képhez hozzátartozik azonban, hogy nem csak e tárgyi tényezők tar-
tottak számot Vitéz érdeklődésére. Miként említettük, az Apollinarishoz írt
levelet Vitéz az elejétől kezdve egészen a közepéig kijelölte a margón fontos
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szövegként. A levél – és a kijelölés – kezdeténél pedig feltüntette a „desc-
riptio” „leírás” szót. Ez arra utal, hogy a szöveg első fele főként rétorikai
szempontból érdekelhette. Emiatt jelölhette be a levelek záróformuláját, és
az írásművészettel tudatosan foglalkozó humanista ért egyet Plinius-
nak a fölösleges kitérők kerülésére vonatkozó figyelmeztetésével is.

A tárgyi elemekhez visszatérve azonban azt kell mondanunk –
anélkül, hogy bármiféle közvetlen kapcsolatot feltételeznénk Plinius szövege
és az esztergomi építkezések között, hiszen tudjuk, hogy ezek a 15. században
jórészt a Vitéz előtti érseknek, Széchy Dénesnek tulajdoníthatók – hogy ezek
az esztergomi vár Vitéz Jánoshoz is köthető rétegében mind megtalál-
hatók voltak: könyvtár, fedett folyosó, fürdő, fűtött szoba, visszavo-
nulásra alkalmas szoba, kert. (A különlegesen fűtött helyiségről
Galeotto Marzio is ír.) Mindazonáltal az a körülmény, hogy Vitéz ezeket
a pontokat valóban maga jelöli be ezekben a levelekben, talán egy hal-
vány esélyt kínál arra, hogy feltételezzük: az általa irányított eszter-
gomi építkezések/átalakítások idején esetleg valóban felötlött benne
a laurentumi villa fedett folyosójának vagy a hippodrom kerti lakának
a képe. Még akkor is, ha csupán egyetlen díszes ajtókerettel járult
hozzá az adott helyiség kialakításához vagy funkciójának átminősíté-
séhez. Ebből a szempontból egyébként a kódex olvasásának pillanata
is érdekes. Vitéz 1464. május 23-án, Budán fejezte be az olvasást, 
Mátyást pedig két hónappal korábban, március 29-én koronázták meg
a Szent Koronával. Vitéz a koronázás idején olvasta Pliniust, maga
pedig 1465-ben, egy év múlva lett esztergomi érsek. Az inspiráló ol-
vasmány tehát fogékony, lendülettel teli időszakban érkezett, amely
azt is valószínűbbé teszi, hogy valamiféle hatással volt.

Ha röviden visszatérünk Bonfinihez, azt látjuk, hogy a törté-
netíró ugyanezeket az elemeket sorolja fel a Vitézhez köthető eszter-
gomi építkezések leírása során: könyvtár, fedett folyosó, fürdők, épített kert
stb. A textológiai megfeleltetésekkel természetesen nagyon óvatosan kell
bánni, és Bonfini leírása a konkrétumok szintjén tökéletesen független attól,
hogy Vitéz mit gondolt az ideális lakóhelyről. Bonfini leírásának és Vitéz at-
titűdjének, amellyel helyeket jelölt meg Plinius szövegében, azonban van egy
nagyon fontos közös háttere, ez pedig az ideális humanista életforma. Ennek
az életformának a leglényege, szinte szakrális fókuszpontja az elmélyült ta-
nulás, egyik fontos– valós és szimbolikus –helyszíne pedig a studiolo. De akár
az egész rezidencia is kifejezhette lakójának ezt a minőségét. Az antik villa
mint elmélyülésre alkalmas hely ilyen alapon is részét képezte a humanista
építészeti felfogásnak. Vitéz bejelöli Plinius e mondatait: „Itt üdül fel tes-
tem-lelkem leginkább. Szellememet az olvasgatás, testemet a vadászgatás
köti le. Bonfini így összegzi a leírását Esztergomról: „Bölcselkedésre és 
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elmélyedésre valóban nagyon alkalmas hely volt.” Ez a leírás (Bonfinié) tehát
nem annyira Vitéz építkezéseiről, hanem inkább magáról Vitézről, a huma-
nistáról szól. A vár pedig a humanista avagy a filozófus méltó lakhelye, a stu-

diolo mikrokozmoszának makrokozmosza.

* Előadásként elhangzott a 2017. május 9-10-én, az Esztergomi Vármúzeumban rendezett
The RenaissanceStudiolo in Europe c. nemzetközi konferencián. A tanulmány az MTA-OSZK
resLibraria Hungariae Kutatócsoport valamint a K 120495 és a K 112283 sz.NKFIH-programok
támogatásával készült.
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