
MÁTYÁS KIRÁLY „ÁLLÍTÓLAGOS" 
MINIÁTORAI 

— Válasz Gulyás Pálnak. — 

A Magyar Könyvszemle folyó évi első számában GULYÁS PÁL 
Mátyás király állítólagos miniátorai címmel cikket írt, amelyet 
korábban a Magyar Tudományos Akadémia ülésén olvasott fel 
(1942. február 9-én). Tanulmányában MÁTYÁS három miniáto-
rával, BLANDiussal, ZOAN ANTONIO CATTANEO madocsai apát
tal és FELIX PETANCIUS RAGusANUssal foglalkozik. BLANDiust és 
a madocsai apátot az egykorú források „miniator"-nak emlege
tik, s irodalmunk is mindezideig ellentmondás nélkül elismerte 
mindkettőjük miniátor voltát. GULYÁS PÁL azonban most kódex
festő voltukat megtagadja. 

GULYÁS azt állítja, „hogy a miniátor szó a középkori nyelv
használatban sokáig pusztán a rubricator szinonimája volt s oly 
egyént jelentett, aki míniumfestékkel írt" s így „sem BLANDIUS, 
sem a madocsai apát nem volt modern értelemben vett miniátor, 
hanem rubrikátor, emendátor, szóval nem művészi, hanem filoló
giai képzettségű egyén". Tételét azzal támogatja, hogy BALBI 
Catholiconja szerint miniátor az „qui minio describit vei préparât", 
továbbá, hogy a „miniatúra szót kéziratok díszítményeinek és 
képeinek megjelölésére" HENRY MARTIN szerint 1645-ben LEONE 
ALLACI használta először az irodalomban. GULYÁS mindkét adata 
HENRY MARTIN Les miniaturistes français című művének jegyzetei
ben szerepel, de korántsem annak bizonyítására, hogy a miniátor 
nem az illuminátorral, hanem a rubrikátorral lett volna azonos. 
MARTIN a Catholicon ^adatát annak bizonyítására közli, hogy a 
miniatúra szó a míniumfestésből származik, míg az ALLACi-féle 
adattal azt igazolja, hogy a miniatúra szó használata legkorábban 
az olaszoknál jelentkezik. De MARTIN maga sem állítja határozot
tan, hogy a miniatúra szó ALLACI előtt ne lett volna használatos. 
(„Je n'oserais affirmer que le mot miniature n'était pas déjà en 
usage au XVI e siècle; mais à ma connaissance, le premier auteur 
qui l'employa fut Leone Allaci . . .")* Nem szabad figyelmen kí-

1 MARTIN, H E N R Y : Les miniaturistes français. Paris, 1906. 186, 187. 1. 



1 5 4 BERKOVITS ILONA 

vül hagynunk azt sem, hogy HENRY MARTIN, a francia miniatúra-
művészet kitűnő ismerője e művét 1906-ban és nem 1942-ben 
írta. MARTIN könyve egyike volt a legkorábbi szakmunkáknak, 
s a miniatúraművészettel foglalkozó nagy kiadványok csak ké
sőbb jelennek meg egyre növekvő számban. A mai tudományos 
eredmények alapján bizonyára már MARTIN sem vállalná azt, 
amit a század elején írt. 

GULYÁS állításával szemben le kell szögeznünk, hogy eddigi 
ismereteink alapján Olaszországban már a XIII . században (de 
minden bizonnyal már korábban is) a „miniator" azonos volt az 
illuminatorral, és könyvfestőmuvészt, nem pedig „filológiai kép
zettségű egyént" jelentett. — FRA SALIMBENE, pármai ferences, 
kitűnő krónikaíró a XIII . század második felében írja HENRICUS 
PiSANUsról: „ . . . Item sollemnis predicator et gratiosus clero et 
populo fuit. Item sciebat scribere, miniare — quod aliqui illumi-
nare dicunt, pro eo quod ex minio liber illuminatur —, notare, 
cantus pulcherrimos et delectabiles invenire, tam modulatos, id 
est fractos, quam firmos.. ."2 A leghitelesebb források, a közép
kori oklevelek, kódexbejegyzések és művész-szignatúrák tömege 
igazolja hogy Olaszországban a XIII . századtól a miniator min
dig miniator, a miniatura mindig miniatúra volt és a miniare ige 
a kódexeknek miniatúrákkal való díszítését jelentette. Időrendben 
közlök néhány érdekesebb adatot: 

Egy elveszett, régebben a ferrarai karmeliták könyvtárában 
volt XII. századi miniatúrákkal ékes Vergilius-kódex explicitje a 
következő : „ . . . Scriptum per me Ugolinum de Lentio . . . 
MCXCIII . . . miniaturas fecit elegantissimas egregius magister 
Johannes de Aligherio monacus."3 

NERI DA RIMINI XIII . századi miniaturista egy kódextöre
dékén, díszes, trónoló Krisztust ábrázoló iniciálé alatt egy-egy 
tekercset tartó férfi ábrázolása látható. Az egyik tekercs felirata 
így szól: „Opus Neri miniatoris de Ariminio MCCC."4 

2 Cronica Fratris Salimbene de Adam Ordinis Minorum. Monumenta 
Germaniae Historica. Tomus XXXII . 181. 1. 

3 T H I E M E — B E C K E R : Kiinstlerlexicon I. kt. 289. 1. 
4 ToESCA, P.: Monumenti e Studi per la Stória della Miniatura Ita-

liana, Milano, 1930. 31. 1. — SALMI, MARIO: Intorno al miniatore Neri da 
Rimini. „La Bibliofillá" 1931. 265. 1. 
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ROMOLÓ LODOVICI XIV. századi firenzei miniaturista egy 
festett iniciálékkal ékes Dante-kódexet a következő szavakkal 
fejezett be: „Hoc opus scrixit et miniavit Romolus Lodovici. . ."5 

MATTEO DI SER CAMBIO DI BETTOLO, híres perugiai miniatu
rista és aranyműves 1377-ben festi a COLLEGIO DEL CAMBIO pom
pás matriculáját. Itt a széles lapkeretdísszel gazdag címlapon, a 
perugiai griffet ábrázoló miniatúra alatt lévő szövegkezdő ini
ciáléba saját képmását festette a művész, míg a lapszélre ezeket 
írta: 

„Io Mateo di ser Cambio orfo 
che qui col sesto in manó me figurai 
quisto libro scrisse dipinse et miniai."6 

Ugyancsak egy másik perugiai miniaturista, ARNALDO DA 
COLONIA egy 1426-ban kelt oklevél szerint fizetést kap „per sua 
fatiga de la scriptum miniatúra et robricatura . . .".7 

A kitűnő veronai medailleur, szobrász és építész, MATTEO 
DEI PÁSTI egy 1446-ban írott adat szerint miniatúrafestészettel is 
foglalkozott: „A di VII marzo (1446) Matio di Pásti da Verona 
aminiatore de avère duc. trenta zinque doro per sua fatura e 
spexa de avere aminiato quinterni dixe lo Breviario che aminia 
Zorzo etc."8 

GUINOFORTE DE VlCHOMERCATO, LlÖNELLO D'ESTE m i l á n ó i 

miniaturistája nem kis önbecsmérléssel írja egy iniciálé köré: 
„Guinofortus de Vichomercato da Milano 1449: ego enim sum 
minimus omnium miniatorum", míg egy másik iniciáléban „Guino
fortus de Vichomercato Mediolanensis hoc opus miniavit anno 
Domini 1449 die p. decembris" olvasható.9 

5 BRADLEY, G. W.: A Dictionary of Miniaturists . . . London, 1887/89. 
I I ; 218. 1. 

6 GNOLI , U M B E R T O : Pittori e Miniatori nell'Umbria. Spoleto, 1923. 196. 
1. A címlap képét közli. 

7 GNOLI , U-: id. m. 40. 1. 
8 CAMPORI, G.: I Miniatori degli Estensi. „Atti e Memorie délie RR. 

Deputazioni di Storia Patria per le Provïncie Modenesi e Parmensi". Modena, 
1872. 247, 268. 1. — MüNTZ, E.: Matteo dei Pásti miniaturiste, „Archives 
des Arts", Paris, 1890. I. 52. 1. 

9 GRUYER, GUSTAVE: L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Esté. 
Paris, 1897. IL 423. 1. 
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FRANCO DI GIOVANNI DE' Russi-nak, BORSO D'ESTÉ híres 
miniaturistájának egyetlen művész-szignatúrája maradt fenn a 
British Múzeumban őrzött kódexében: „Opus Franchi minia-
toris".10 

A ferrarai karthausi kolostorban 1475-ben készült díszes 
Psalterium egy bejegyzése így szól: ,,Ego fráter Mattheus de 
Alexandria, monacus professus domus sancti Cristophori ordinis 
Carthusie prope Ferrariam, librum hunc scripsi anno domini 
1475 miniatumque per magistrum Gulielmum, civem Ferrarien-
sem et Alexandrum, ejus nepotem."11 

GiACOMO BALSAMO i486—1498 között a bergamói katedrá
lis kóruskönyveit készítette. A katedrális archivumában őrzött 
reá vonatkozó adat így hangzik: „Datis Magistro Jacobo de Bal
samo pro miniatura litterarum Antiphonarii Magni et Médiocris 
cum figuris et auro 56 1. 10. s."12 

BARTOLOMMEO NERONI, XVI. századi sienai festő és építész 
miniatúrát is festett, egy kódexbejegyzés tanúsága szerint: „F. 
Adeodadus de Modoetia scripsit. R. Pater Angelus Albinganensis 
Generalis Abbas facére fecit anno Domini MDXXXII . Magister 
Bartholomäus dictus Riscus senensis miniavit."1'' 

APOLLONIO DE' BONFRATELLI, IV. Pius pápa miniátora egyik 
kódexében a Három Királyok imádását ábrázoló címlap díszes 
kerete ezt a feliratot tartalmazza: „Apollonius de Bonfratellis de 
Capranica Capellae et Sacristiae Apostolicae Miniator fecit Anno 
Domini MDLXIV . . ."14 

CESARE DI ORGANTINO festőről ez az adat ismeretes: „1587, 
19 Dec. A Cesare d'Organtino pittore per pittura e miniatura del 
privilegio de Monsig. Malvasia."15 

A fentiekből világosan kitűnik, hogy a „miniator" szó tehát 
már a legrégibb időkben kódexdíszítő művészt s nem filológiai 

10 D 'ANCONA, PAUL: La Miniature Italienne du X" au X V I e siècle. 
Paris, 1925. 67. 1. 

1 1 D 'ANCONA, P.: id. m. 68. 1. 

12 TASSI : Vite de'Pittori, Scultori e Architetti Bergamaschi. Bergamo, 
1793. I. 28. 1. 

13 MiLANESi, G.: Sulla Storia dell'Arte Toscana. Siena, 1873. 75. 1. 
14 D 'ANCONA, P.: id. m. 92. 1. A címlsp képét közli. 
1 5 GNOLI, U.: id. m. 83. 1. 
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képzettségű egyént jelentett. Természetesen a miniaturista gyak
ran maga másolta a kódexet is, s így egy személyben lehetett 
scriptor, rubricator és miniator: ez esetben filológiai képzettség
gel is rendelkezett. De a rubricator, avagy a scriptor, még kevésbbé 
az emendator szó sohasem jelölhetett miniátorművészt és a rubri
cator szó a miniator-nak szinonimája nem volt. így BLANDIUSÍ és 
CATTANEO madocsai apátot továbbra is kódexdíszítő művésznek, 
azaz miniátornak kell tekinteni, és az adatok tanúsága szerint 
semmiképen sem foszthatjuk meg kódexfestő voltuktól művésze
tünk történetét. 

A madocsai apátnak magyarországi szerepére vonatkozó 
adatokat GULYÁS PÁL még egy adattal egészíti ki, t. i.: 
fráter Joannes abbas „1482. május (!) 18-án engedélyt kapott, 
hogy apátsága szolgálatára két önként vállalkozó rendtársát is 
magával vihesse, föltéve, hogy ez nem lesz valamelyik dömés 
konvent kárára". — Közölhetjük, hogy már három ízben is fog
lalkoztunk ez adatnak egy részletesebb változatával, amelyből 
azt is megtudjuk, hogy a madocsai apát honnan érkezett Budára. 
— CATTANEO még 1482. február 21-én kéri elbocsátását a ferra-
rai Santa Maria degli Angeli konventtől, és ugyanez év június 
18-án jött Budára.16 

Ezek után MÁTYÁS harmadik „állítólagos" miniátorával, 
FELIX pETANCiusnak FELIX RAGusANUSsal való azonosságával kell 
foglalkoznunk, amit GULYÁS PÁL nézete szerint csakis „bizonyos 
túlélénk fantáziájú kutatók" fogadnak el, akik „regényírók mód
jára a föltevések színes birodalmába" kalandoznak. 

16 A budai renaissance miniatúraművészet kialakulásában Ferrara jelen
tőségét hangoztatva írtuk, hogy Mátyásnak két milánói származású miniátora 
érkezett Ferrarából: a madocsai apátnál írásbeli adat bizonyítja ezt, Fran
cesco de Castellonál pedig minden írásbeli adatnál ékesebben művészete. 
Utaltunk egyúttal Andreas Pannonius közvetítő szerepének lehetőségére, aki 
annak a ferrarai karthausi kolostornak volt priorja, ahol Borsó d'Esté híres 
Bibliája íródott, s amelyet Ferrara legelső miniaturistái díszítettek. (V. ö. 
BERKOVITS E.: La miniatura nella corte di Mattia Corvino. Ferrara ed il 
Rinascimento Ungherese. Biblioteca della Mattia Corvino Nr. 10.) — A ma
docsai apátra vonatkozó újabb adatokat közli BANFI, FLORIO: Fra Giovanni 
Cattaneo in Ungheria. Memorte domenicane. Firenze, 1936. 305—315. 1., — 
1938. 12. 1. 
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Még a múlt század végén P E T A R M A T K O V I C S azonosította 

FELIX PETANCiust, ezt a ki tűnő humanistát és török történészt az 
O L Á H által említett FÉLIX RAGUSANUS miniaturistával, a budai 

miniatormuhely vezetőjével, mivel P E T A N C I U S Í ugyanazon követi 
küldetéseikor más és más források RAGUSAI FELIX néven is emle

getik.17 így érthetővé vált, hogy FELIX RAGUSANUS miért volt oly 
titokzatos és rejtélyes személyiség, s miért nem találkoztunk O L Á H 
MIKLÓS munkáján kívül sehol másutt a nevével. Egyszerűen azért, 
mert a források PETANCIUS néven nevezték. (GULYÁS P Á L 

PETANCIUS nevét következetesen PETANTiusnak írja. PETANCIUS 

Genealógia Turcorum Imperatorum című művében világosan 
PETANCIUS olvasható. Orsz. Széchényi Könyv tá r Cod. Lat . 378.) 

M A T K O V I C S cikke, amely magyar vál tozatban MARGALICS E. 

Horvát történeti repertóriumában (1900) „Utazások a Balkán
félszigeten a XVI. században" címmel jelent meg, a magyar ku
tatók előtt ismeretlen maradt . Mentségül szolgálhat a tanulmány 
keveset sejttető címe. De már furcsább, hogy a H A N S A N K W I C Z 
von KLEEHOVEN által is hangoztatot t azonosság például GULYÁS 

P Á L figyelmét elkerülte. H A N S A N K W I C Z von K L E E H O V E N a 

„Zentralblatt für Bibliothekswesen" 1913. évfolyamában „Magis
ter Johannes Gremper aus Rheinfelden, ein Wiener Humanist und 
Bibliophile des XVI. Jahrhunderts" című tanulmányában hossza
sabban foglalkozik PETANCIUS irodalmi munkásságával, akit 
M A T K O V I C S nyomán FELIX RAGUSANUSsal azonosnak tar t . — 

Még 1914-ben a GULYÁS P Á L szerkesztette Magyar Könyvszemlé
ben a 90. lapon részletesebb ismertetés jelent meg A N K W I C Z e 
munkájáról, de a névtelen ismertető a magyar udvarban élő 
PETANCIUS irodalmi munkásságával való foglalkozást érdemes
nek nem tartot ta , amint PETANCiusnak RAGUSANUSsal való .azo
nossága is nyi lván elkerülhette a figyelmét. — Viszont GULYÁS 
P Á L Mátyás király könyvtár-alcímű tanulmányában (Olcsó k ö n y v 
tár 551—552. sz. Bp. 1920.) bár hivatkozik A N K W I C Z cikkére, sőt 
a Magyar Könyvszemlében megjelent ismertetésre is 1(61. lapon) 
az azonosság kérdésével nem foglalkozik, pedig tagadása mar 
ekkor módjában állott volna. — H A N S A N K W I C Z von K L E E H O V E N 

különben 1934-ben CUSPINIANUS leveleinek kiadásakor ismét han -

17 MATKOVICS, PETAR: Putovanja po balkanskom poluotoku XVI . 
vieka. Rad. 1879. 163—165. I. 
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goztatja az azonosságot, majd utóbb FLORIO BANFI és KARDOS 
TIBOR is.18 

A kétségtelennek tekinthető azonosság vizsgálóinak eredmé
nyeiből kiindulva, az adatok és a budai termékek tanulmányo
zása és összhangbahozása által jutottam arra a következtetésre, 
hogy PETANCIUS a CASSiANUS-imesterrel azonos, s mivel a hetvenes 
évek végén már Budán élt, igyekeztem az ismert kódexek alapján 
művészi fejlődését felvázolni.19 A pETANCius-probléma ezzel még 
korántsem záródott le. Meglepetéseket tartogathat PETANCIUS 
irodalmi munkásságának részletesebb földerítése, és a Corvinák 
díszeinek folytatólagos tanulmányozása. 

GULYÁS, FELIX PETANCiusnak FELIX RAGusANUSsal való azo
nosságával a legélesebben!szembehelyezkedik, és bár a kutatóktól 
százszázalékosan hiteles adatokkal alátámasztott bizonyításokat 
igényel, ő maga megelégszik — ellenbizonyító adatok hijján — a 
puszta tagadással, és lélektani szempontból írott cáfolattal. 
Vizsgáljuk meg sorjában GuLYÁsnak az azonosság ellen felhozott 
érveit. 

. 1. PETANCIUS „sohasem is dicsekedett azzal, hogy ő lett volna 
a Corvina vezetője — pedig még az üres címeket sem vetette meg 
s állandóan mint cancellarius Segniae szerepelt (neve egyetlen 
zenggi okmányon sem fordul e l ő ) . . . " — Ezzel szemben tudomá
sunk szerint PETANCIUS azzal sem dicsekedett, hogy II. ULÁSZLÓ 
diplomatája volt, avagy hogy például Konstantinápolyban béke
tárgyalásokat folytatott, vagy török történeti munkákat írt. Mind
ezt a rá vonatkozó forrásokból és fennmaradt emlékekből tud
juk. Hogy miért kellett volna megvetnie a Mátyás által adomá
nyozott ízenggi kancellárságot, és ennek címét nem viselni, ezt nem 
értjük. Különben MATKOVICS hangoztatta, hogy mivel a zenggi 

18 ANKWICZ VON KLEEHOVEN, H A N S : Johann Cuspinianus Briefwechsel. 
Veröffentlichungen der Komission zur Erforschung der Reformation und 
Gegenreformation. Humanisten-Briefe, vol. II . München, 1934. — BANFI, F L O 
RIO : Feiice Petanzio da Ragusa, Prefetto della Corviniana di Buda. Archivio 
Storico per la Dalmazia. vol. XXIV; Roma, 1937/38. 362—384. 1. — Száza
dok, 1938. évf. 389. 1. — KABDOS, T I B E R I O : II Codice Kálmáncsehi di nuovo 
in Ungheria. Corvina, 1939. 257—258. f. — KARDOS T I B O R : Dalmácia, a 
magyar humanizmus kapuja. Apollo, V. évf. 35 1. 

19 BERKOVITS E.: Felice Petanzio Ragusino, capo della bottega di 
miniatori di Mattia Corvino. Corvina, 1940. Archivio 53—84. 1. Klny. is. 
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okmányokon neve nem szerepel, valószínű, hogy PETANCIUS kan
cellári minőségben nem működött. MATKOVicsnak ezt a tagadását 
GULYÁS viszont elismeri. 

2. GERÉB LÁSZLÓÍ is tévesen azonosították KARAI LÁszLÓval. 
— Itt azonban nem erről, hanem a RAGUSAI FÉLixnek nevezett 
pETANCiusnak RAGUSAI FÉLIXSZCI való azonosságáról van szó. 

3. GULYÁS szerint feltűnő továbbá „hogy olyan kiváló ember
ismerő, mint Mátyás király, parlagon hevertette volna műhely
vezetője diplomata képességeit s egyetlen egyszer sem bízott rá 
olyan feladatot, mint Ulászló". — Viszont tudjuk azt, hogy 
MÁTYÁS számos kitűnő olasz diplomatával volt körülvéve s ezért 
a humanista miniaturistára inkább a Corvina műhely vezetését 
bízta. ULÁSZLÓ uralkodása alatt köztudomású, hogy az olasz 
diplomaták és tudósok elhagyták az udvart és a miniátor mű
hely is sokkal kevesebbet termelt. így természetes, hogy ULÁSZLÓ 
diplomáciai megbízatásokkal is felruházza a még a MÁTYÁS 
udvarában élt olasz iskolázottságú humanista nyelvtudóst és 
miniátort. 

4. „Lélektani szempontból" kizárt — írja GULYÁS —, „hogy 
ULÁSZLÓ az általa rútul rászedett királyné meghitt emberét tegye 
meg a maga bizalmasává, s küldje el többek között leánynézőbe 
Franciaországba!" — A renaissance udvari műveltség idején min
dennapos volt, hogy a humanisták és a diplomaták más és más, 
gyakran egymással ellenséges uralkodónak is szolgálatába sze
gődtek, stb. 

5. Mivel Ragusa anyakönyveiben a XV. század második 
felében valószínűleg egész sereg FÉLixre lehetett volna akadni, 
így tehát a budai udvarban is két RAGUSAI FÉLIX élt. 

PETANCIUS a hetvenes években jelenik meg Budán, 1480-tól 
zenggi kancellár. MÁTYÁS uralkodása alatt egyéb szerepléséről 
nem tudunk: a budai műhely élén állt. II. ULÁSZLÓ meg
bízásából gyakran utazott külföldre. Ragusában, Velencében, 
Rhodusban, Franciaországban járt diplomáciai úton. 1509-ben 
Spanyolországban volt. 1512-ben, majd 1513 augusztusában 
Konstantinápolyban a török szultánnal békeszerződést készít. 
1502-ben nyújtja át ULÁsZLÓnak „Dissertatio de hineribus 
aggregiendi turcam" című memorandumát. Irodalmi művei több 
másolatban forogtak közkézen, így még életében külföldre is 
eljutottak. Két II. ULÁsZLÓnak ajánlott török történeti műve 
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maradt fenn miniatúrákkal díszes kéziratban: a budapesti Genea
lógia Turcorum Imperatorum és a nürnbergi História Turcica.20 

Mintegy negyven éven át élt a budai udvarban. 1522-ben, 
amikor CUSPINIANUS PETANCIUS egy művét kiadja, már halott
ként emlegeti. — Viszont OLÁH MIKLÓS, aki az 1510—1516. 
években élt Budán, személyesen is ismerte MÁTYÁS miniátor 
műhelyének vezetőjét, a már öreg, a görög és latin nyelv mel
lett kaldeusul és arabul is beszélő, továbbá a festészetben is 
nagy gyakorlattal bíró RAGUSAI FÉLixet, 

Annak feltételezéséhez, hogy a budai udvarban két RAGUSAI 
FÉLIX élt volna, — akiknek mindegyike egyaránt öregember az 
1510-es években, továbbá hogy mindkettő nagy tudós és keleti 
nyelvész, az egyik kitűnő török historikus, a másik pedig 
kaldeusul és arabul beszél, — ahhoz sokkal élénkebb fantázia 
szükséges, mint annak hangoztatására, hogy a kettő egy és 
ugyanazon személy,* 

B E R K O V I T S ÏLONA 

20 A Geneologia Turcorum Imperatorum érdekes, rotulus kézirat. PETAN
CIUS RAGUSANUSnak bizarr műve. I t t a török szultánokat és vezéreket ábrá
zoló miniatúrák a legközelebbi kapcsolatban állnak II . ULÁSZLÓ egy másik 
török tárgyú kódexével a nürnbergi História Turcica díszítéseivel; mindkét 
kódexet azonos miniátor díszítette. így jutottam arra a következtetésre, hogy 
a nürnbergi kódexnek nemcsak a miniatúráit festette PETANCIUS RAGUSANUS, 
hanem ő a szerzője is e török történelmi munkának. — A nürnbergi kódex 
miniátcrát a Cassianus mester tanítványának tekintették, én azonban a kéz
irat díszítéseit a Cassianus mester legkésőbbi művének tartom; így azonosí
tottam PETANCIUS RAGUSANUSÎ a Cassianus mesterrel, stb. (V. ö. BEBKOVITS 
E.: Felice Petanzio Ragusino . . . id. m.) 

* E cikk már ki volt szedve, mikor KARDOS TiBORtól arról értesültem, 
hogy Törökországban ez időben a diplomák, békeszerződések stb. hivatalos 
nyelve az arab volt; alkalmanként használták a bulgár nyelvet is. PETANCIUS-
nak így feltétlenül ismernie kellett az arab nyelvet is. 
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