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Mekkora volt a Corvina-könyvtár? 

Talán nincs is más olyan kérdés, amit a Corvina-könyvtár iránt érdeklő
dők gyakrabban vetnének föl, mint az, hogy vajon hány kötetből állt MÁTYÁS 
király gyűjteménye. Mégis, érdekes módon, ezt a problémát még eddig egyetlen 
önálló tanulmány sem tűzte ki tárgyául. Odavetett, alig indokolt megjegyzése
ken túl még az összefoglaló Corvina-történetek közül is csak CsoNTOSinak 
a Pallas Lexikon X. kötetének mellékleteként megjelent kis munkája próbált 
különböző adatok számbavételével valamennyire alátámasztott véleményre 
jutni. Pedig lehet-e egy könyvtár létezésének, történetének alapvetőbb problé
mája mint az, hogy 50 000 kötetből álló, minden egykorú gyűjteményt messze 
túlszárnyaló könyvtár volt-e, vagy csak 500 kötetet számlált s így pusztán 
helyi viszonylatban volt jelentős ? — A Corvina-könyvtárra vonatkozólag ilyen 
nagyok a becslési különbségek ! 

Vélemények a Corvina-könyvtár nagyságáról. ,,Ez a hérosz óriási költ
séggel hatalmas könyvtárt hozott létre, amelyben több mint 50 000 nyomta
to t t könyvet és kéziratot őriztek". Ezt olvassuk LOMEIER 1669-ben megjelent 
könyvtártörténeti munkájában.1 Állítását nem indokolja, de ezóta két száza
don át ez a szám uralkodott a szakirodalomban. A Corvina első történetírója, 
J . PFLTJGK 1688-ban azzal közli ezt az adatot, hogy „egyesek szerint legalább 
50 000 kötetből állt."2 F . X. SCHIER 1766-ban is úgy vélekedett, hogy az 
adatot el lehet fogadni.3 Ő utánuk, kezdve UGOLETO életrajzírójától, Ireneo 
AFFOTÓL4 SÁNDOR Istvánon keresztül5 EDWARDS nagy könyvtártörténeti mun
kájáig6 szinte kivétel nélkül ott találjuk a mesés számot, hazai és külföldi 
íróknál egyaránt. Az egyetlen ellenvéleménnyel FABRI 1756-ban megjelent 
kis Corvina-történetében7 találkozunk, de ez részben félreértésen alapszik, 
mert LOMEIER szavait úgy értelmezi, hogy csak a nyomtatott könyvek száma 
50 000 volt, annyiféle nyomtatvány pedig MÁTYÁS haláláig összesen sem 
jelent meg. 

A fantasztikus 50 000-es szám akkor kezdett csökkenni, amikor a magyar 
kutatók rendszeresen hozzáfogtak a Corvina múltjának föltárásához. RÓMER 

1 LOMEIER, J.: De bibliothecis. Zutpaniae 1669. 188. 1. 
2 PFLUGE:, J.: Epistola ad Vitum a Seckendorf, praeter fata Bibliothecae Budensis. 

Jenae 1688. 18—19. 1. 
3 S[CHÍER] F. X.: Dissertatio de regiae Budensis Bibliothecae Mathiae Corvini ortu, 

lapsu, interitu et reliquiae. Vindobonae 1766. 24.1. 
4 AFFÖ, I.: Memorie di Taddeo Ugoleto. Parma 1781. 60. 1. 
5 SÁNDOR István: Sokféle. 6. Győr 1799. 10—11. 1. 
6 EDWARDS, E.: Memoirs of libraries. 1. London 1859. 394. 1. 
7 FABRI, P.: De augusta Budensi bibliotheca commentatio. Lipsiae 1756. XVI. 1. 
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Flóris már 1870-ben fölhívta a figyelmet arra, hogy a kódexeknek a XV. szá
zadban szokásos elhelyezése miatt (nem fölállítva, hanem lapjukra fektetve) 
elképzelhetetlen, hogy a budai várban ilyen óriási könyvmennyiség elhelye
zésére lett volna mód.8 Néhány óv múlva ugyanezen az alapon már számot 
is mond: közelebb járunk a valósághoz, ha csak 5000 kötetre gondolunk.9 

Kortársa, PULSZKY Ferenc is kétségét fejezte ki, hogy ha VESPASIANO sze
rint a vatikáni könyvtárnak V. Miklós pápa korában 9000 kötete volt, akkor 
túlzottnak látszik a Corvina 50 000-es nagysága.10 IPOLYI Arnold szerint 
„legalább nyolc-tíz ezer kötetre tehető" az állomány.11 Az egyes kutatók 
véleménye azonban még a XIX. század végén is nagyon különböző. Ugyan
abban az évben, 1895-ben, mond CSONTOSI 16 000 kötetet,12 mikor a huma
nista könyvtárak kiváló ismerője, FRAKNÓI Vilmos szerint a Corvinában 
1000 kötetnél talán több volt, de a 3500-at aligha érte el.13 FÓGEL József 
1913-ban szintén 3000 kötetre szállította le a becsült számot.14 Innen már csak 
egy lépés volt a mélypontig, amennyiben ugyanő az 1927-ben megjelent 
Bibliotheca Corvinában már azt mondja: „nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy MÁTYÁS király könyvtárának kötetszáma félezer körül lehetett."15 Vele 
párhuzamosan GULYÁS Pál is 1916-ban 500 — 1000 kötetről,16 1923-ban 1000 kö
tetről ír.17 A külföldi szakirodalomban a legutóbbi időkben csak odavetett 
megjegyzésekként 1000 és 3000 közti számokat találunk.18 

Ilyen különbségek láttán, amikor az egyik szélső érték mindössze 1 %-a 
a másiknak, nem csoda, ha HOFFMANN Edit meg se próbált véleményt mondani, 
mert: „sem a korabeli más könyvtárakkal való összehasonlítás, sem szem
tanúk feljegyzései nem jogosítanak fel arra, hogy akárcsak hozzávetőleges 
véleményt mondjunk erről, mert az adatok bizonytalanok és egymásnak 
ellenmondóak."19 

Mit mondanak az egykorú források? Meglepő dolog, hogy a Corvina
könyvtárról magának MÁTYÁS királynak életéből aránylag milyen kevés tudó
sításunk van. BONFFNI, RANSANUS, FONTIXJS és POLITIANUS szűkszavú meg
emlékezései mellett az egyetlen részletes leírás Naldus NALDITJS műve. 
A könyvtár nagyságáról azonban ő is csak általánosságban beszél: MÁTYÁS 
máris több könyvet gyűjtött össze, mint a régi görögök és latinok külön-

8 RÖMER F. : Egy könyvtár a reformatio idejéből. Areh. Ért . 1870. 163—164. 1. 
9 RÓMEB F.: Mátyás király budai könyvtáráról. Magyar Tud. Akadémia Évkönyvei 

XV. 1877. 34. 1. 
10 PULSZKY F.: A Corvina maradványai. Magy. Könyvszle. 1877. 151. 1. 
11 IPOLYI A.: Mátyás király könyvtára maradványainak felfedezése 1862-ben. Magy. 

Könyvszle. 1878. 118—120. 1. 
12 CsoNTOSinak a bevezetőben id. müve. 
13 Magyar nemzet története. Szerk. SZILÁGYI S. 4. Bp. 1895. 536. 1. 
14 FÓGEL J.: II. Ulászló udvartartása. Bp. 1913. 105. 1. 
15 FÓGEL J.: A könyvtár története az 1471-i összeesküvés után. ( = Bibliotheca Corvina) 

20.1. 
16 GULYÁS P.: Mátyás király könyvtára. Bp. 1916. 13. 1. (Olcsó Könyvtár 531— 

532.) 
17 GULYÁS P.: A könyv sorsa Magyarországon. Magy. Könyvszle. 1923. 49—51. 1. 
18 KIRCHNER, J.: Bibliothekswissenschaft. Heidelberg 1951. 169. 1. LANGE, W. H.: 

Das Buch im Wandel der Zeiten. Wiesbaden 1951. 241. 1. MUMMENDEY, R.: Von Büchern 
und Bibliotheken. Bonn 1950. 215. 1. MILKAU: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 2. 
Aufl. 3/1. 1953. 523. 1. THOMPSON, J.: The médiéval library. New York 1957. 473.1. Lexikon 
des gesamten Buchwesens. Hersg. v. J. KIRCHER. Stuttgart 1952. 

19 HOFFMANN F . : Mátyás király könyvtára. (—Mátyás király emlékkönyv. 2. 
Bp. 1940.) 253. 1. 
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külön, hiszen Ő egyformán gyűjti ezeket, sőt a keresztény szerzőket is.20 

A kortársak közül RANSANUS az egyetlen, aki a könyvtár méreteiről közelebbi 
megjegyzést tesz, de ő is csak egészen futólagosan: „Mikor az elmúlt napok
ban [1488] Bécs felé utaztam Tehozzád [Mátyáshoz], azt hallottam, hogy 
most egy hatalmas és minden tekintetben kiváló s csodálatosan díszes könyv
tár t állítottál föl, amelybe Te, — amint mondják, — sokezer, nem csekély 
és nem megvetendő értékű, kívül-belül nagyon szép és szépen írt kódexet 
akarsz összegyűjteni és ezt már meg is kezdted."21 

A sokezer persze itt megint nagyon bizonytalan fogalmazás. Mindenesetre 
nem igen jelenthetett kevesebbet 5000-nél. Csakhogy egyrészt ne felejtsük el, 
hogy a szövegben az van, hogy ,,aiunt", azt mondják, tehát RANSANUS ekkor 
még nem látta a könyvtárt , csak szóbeszédre támaszkodik. De még fontosabb 
a jövőidő alkalmazása. A sokezer kötet csak a szándék, a jövendő célja, nem 
a jelenlegi állapot. Ha tehát RANSANUS számadatát egyáltalán komolyan 
vehetjük, azt kell következtetnünk belőle, hogy ekkor még nem állt sokezer 
kötetből a Corvina. 

A jövőben elérendő nagyság képe tűnik ki PoLiziANOnak Mátyáshoz írt 
datálatlan leveléből is: „Látom, hogy már régóta készítesz egy könyvtárt, 
amely, mint várjuk, mindegyik közt nemcsak a legdíszesebb, hanem a leggaz
dagabb is.22 A jövőben minden mást fölülmúló könyvtárról beszél FONTIUS, 
MÁTYÁS könyvtárosa is, 1489. szept. 16-i levelében.23 Ennyi és nem több az, 
amit a Mátyás-kori források mondanak nekünk a Corvina nagyságáról. 

A könyvtár azonban nem semmisült meg Mátyás halálakor, bár gyara
podása hamarosan megszűnt, később meg elkezdődött fokozatos elherdálása,24 

meg kell tehát vizsgálnunk azokat a forrásokat is, amelyek a hanyatlás korá
ban számolnak be a könyvtárról. 

Számadatot csak egy mond ezek közül a források közül, Pierre CHOQUE 
beszámolója 1502-ből, amikor I I . Ulászló feleségét, Anna királynét kísérte 
Magyarországra. Levelében csodálattal ír a látottakról: „Aussy y a grande et 
belle librairie jusque au nombre de troys ou quatre cens livres escript en latin, 
grec et hongre et la plus grant part hystoriez."25 A szerző szemtanú, jó meg
figyelő és egyébként is elragadtatással szól mindenről. A könyvtárról se azt 
mondja, hogy csak 3 — 400 kötetes, hanem ellenkezőleg, hogy olyan nagy. 
Csakhogy ne felejtsük el, hogy még könyvtárosnak is nagyon nehéz rápillantás 
alapján könyvek mennyiségét megbecsülnie, s i t t még hozzá pultokon, fekve 
elhelyezett könyvekről van szó. Pierre CHOQUE pedig nem volt könyvtáros, 
mégcsak humanista se, hanem fegyvernek, akinek nem volt kenyere a köny
vekkel való foglalkozás. Mondott tehát egy számot, amit igen nagynak gon
dolt ilyen viszonylatban. De arról se feledkezhetünk meg, amit NALDUS 
mond, hogy ti. a könyvek nem voltak mind a pultokon, hanem ami ott nem 
fért el, az a pultok alatti zárt szekrényekben volt. Ezekről egy futólagos 

20 Naldus NALDIXJS: Epistola de laudibus augustae bibliothecae. L.: Irodalomtörténeti 
emlékek. 2. Bp. 1890. 286—288. 1. 

21 JUHÁSZ, L.: Monumenta Latina. Litt. Hung. illustr. IV. I. I. 13. 1. 
22 Á B E L — H E G E D Ű S : Analecta nova. Bp. 1903. 425. 1. 
23 FONTIUS, B.: Epistolarum libri. Ed. L. Juhász. Bp. 1931. 36—37. 1. 
24 CSAPODI CS.: Mikor pusztult el Mátyás király könyvtára ? Magy. Könyvszle. 1963. 

27—42. Ua. önállóan: A Magyar Tud. Akad. Könyvtárának Közleményei 34. 
25 MABCZALI H.: Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból. Magy. Tört. Tár. XXII I . 

97—113. 1. 
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szemlélő nem is szerezhetett tudomást. Hogy a könyvtárra vonatkozó meg
jegyzése nem hozzáértésen és alapos vizsgálaton alapszik, abból is látszik, 
hogy a latin és görög könyvek mellett magyar könyvekről is beszél. Egy-
kettő ha volt is ilyen, nem valószínű, hogy ezeket látta, hanem talán inkább 
a héber könyveket nézhette ilyeneknek, mert azokat nem is említi, pedig 
tudjuk más adatokból, hogy sok volt belőlük. Ennek a forrásnak a számadata 
tehát egyáltalán nem tisztázza az állomány mennyiségének problémáját. 

1526-ig van ugyan még két forrásunk, amely részletesen emlékszik meg 
a Corvináról, de számadatot egyik se mond: a velencei követ, Francesco 
MASSBRO 1520-ban Budáról keltezett levelében lenéző hangon írja, hogy 
egyetlen valamirevaló könyvet se talált a könyvtárban, mert a jó könyveket 
már elhordták onnan.26 Nem a könyvek mennyiségéről szól, hanem tartalmi 
értékükről. Persze, ha valami szokatlanul nagy gyűjteményt látott volna, 
bizonyosan kevésbé megvetően fogalmaz. Csakhogy 1520-ban, egy egész gene
rációval MÁTYÁS halála után, a könyvnyomtatás rohamos terjedése folytán 
a két-háromezer kötetes könyvtár már nem ritkaság. MASSEROnak tehát, aki 
hozzá volt szokva saját hazája, Velence nyomdáinak hatalmas könyvtermelé
séhez, az olasz könyvtárak rohamos gyarapodásához, meg ahhoz, hogy a kódex 
már elvesztette a versenyt a nyomtatot t könyvvel szemben, nem túlságosan 
imponálhatott az elhanyagolt, por- és féregette kódexgyűjtemény.27 De sza
vaiban sok a fölényeskedés is. 

Világosan kiderül ez az öt évvel később, 1525-ben Budán járt BRASSICA-
NUS beszámolójából,28 amely nem győzi magasztalni a Corvina gazdagságát: 
„Annyi volt i t t a görög, valamint a héber kötet . . . a régi és újabb latin 
könyv . . . mint tudomásom szerint sehol máshol." Ha MASSERO becsmérlését 
a maga értékére szállítottuk le, BRASSICANUS lelkesedését sem kell kritika 
nélkül fogadnunk. Mégis a nagy tudású humanista könyvgyűjtő szavait sokkal 
komolyabban kell vennünk, hiszen saját írása szerint a könyveket egyenként 
vizsgálta át. 

Végeredményben tehát az egykorú forrásokban megbízható számszerű 
adatokat nem találunk. Már a könyvtár pusztulása utáni időkből, de még félig-
meddig kortársnak munkájában, SZÉKELY István világkrónikájában olvassuk 
azt, hogy MÁTYÁS király a budai bibliotékába ,,eg' nehan' ezer könueket mind e' 
szeles világról be giüttetöt vala, Görögül, Sidoul, es Deákul meg iratakat."29 

(A XVII. századi utazóknak a Corvináról szóló megemlékezéseiről már más 
alkalommal bizonyítottuk, hogy nem az egykori királyi könyvtárra vonat
koznak.)30 

Következtetés más, egykorú könyvtárak állományából. A kódexek korának 
két legfontosabb könyvtártípusa a kolostori ós a humanista könyvtár. Mind
kettő mai fogalmainkhoz mérten kisszámú könyvgyűjtemény. Érdekes, hogy 
bár a nagy kolostorok gyűjteményeiben már a X—XII . században meglepően 
sok könyvvel találkozunk, évszázadok folyamán se fejlődnek többezer kötetes 
könyvtárakká. Két oka van ennek. Az egyik az, hogy az új kódexek másolá
sával párhuzamosan a régibbek a használat folytán fokozatosan elpusztul-

26Magy. Tört. Tár. XXV. 171—172. 1. 27 Analecta nova. 93. 1. 28 SALVIANUS: De verő iudicio. Cura J. A. Brassicani ed. Basileae 1530. ajánlásában. 29 SZÉKELY István: Chronica ez vilagnac y éles dolgairól. Craccoba 1559. 219. f. 
30 CSAPODI i. m. 
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nak. A másik ok pedig az, hogy a kolostorok számára rendelkezésre álló egész 
irodalom nem volt valami nagyszámú. Gondoljunk csak arra, hogy a könyv
nyomtatás félszázados fejlődésének eredményeként is mindössze kb. 35 000 
különféle nyomtatványról van tudomásunk, de az legföljebb 5 — 6000 művet 
jelent. Pedig akkorra már szenvedélyesen kutató-gyűjtő humanisták teljes 
erővel igyekeztek minden fönnmaradt klasszikus auktort, illetőleg művet 
hozzáférhetővé tenni, s ebben a szakmában benne vannak saját munkáik, 
a XV. század irodalma is. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kódexek 
igen nagy százaléka nem egy művet tartalmaz. 

Új szín jelent meg a könyvtártörténetben a humanisták, főleg az itáliai 
humanista uralkodók könyvgyűjteményeinek létrejöttével. MÁTYÁS király 
könyvtárának vizsgálatában ezekben kell keresni az analógiákat, nem a kolos
tori könyvtárakban. Mert a kolostori könyvtáraknak nemcsak a céljuk volt 
más, hanem azért is teljesen más jellegűek voltak, mert évszázadok változatos 
sorsában fejlődtek-hanyatlottak. Ezzel szemben a világi könyvtárak egyes 
személyekhez fűződnek. Egy élet, legföljebb két-három generáció művei, 
amelyek hamar, többnyire az alapító személy halálával szétbomlanak.31 Állo
mányuk összehozásában sokféle tényező játszott szerepet: öröklés, hódítás, 
elkobzás, mégis a könyvek legnagyobb része rendszeres gyűjtő és másoltató 
tevékenység eredményeként sorakozott egymás mellé. A nyomtatot t könyvek
nek még csak másodrangú szerep jutot t bennük. 

A legkorábbi állományjegyzék humanista uralkodói könyvtárról Filippo 
Maria VISCONTI páviai könyvtáráról maradt fönn 1426-ból: 988 kézirat. Halála 
(1447) után a gyűjtemény valószínűleg nagyrészt szótszóródott, mert az utódja, 
Francesco SFORZA számára 1459-ben készült jegyzék csak 824 tételt tartalmaz. 
A következő tíz óv gyarapodása mindössze 126 tétel. Harminc óv múlva, 
XI I . Lajos francia király hadjárata idején a könyvtár elpusztult.32 Francia 
hódítás lett az oka a nápolyi aragon könyvtár pusztulásának is, de ennek 
a könyvtárnak a méreteiről nincsenek adataink.33 

Az EsTEk ferrarai könyvtáráról az első jegyzék 1436-ból való: 274 mű, 
ebből 170 latin, 56 francia, 21 olasz, 1 görög, 1 német, 25 vegyes és bizony
talan.34 Az 1467-i leltár csak 240 tételt tartalmaz, de ez nyilvánvalóan nem 
a teljes állomány. A ferrarai reneszánsz tetőfoka I. Ercole uralkodása. Bár 
a könyvnyomtatás ekkor már Itáliában erősen elterjedt, Ercole továbbra is 
fényes kódexekkel gyarapította könyvtárát. Dolgozószobájában külön sze
mélyi könyvtárt is létesített, amely 1495-ben 512 darabból állt. A két könyv
tár együttes állománya ekkor 700 kötet körül lehetett.35 A gyarapodás tehát 
hatvan év alatt 430. Jóval nagyobb volt ennél az urbinói gyűjtemény. Federigo 
de MOÜSTTEFELTRO herceg 30 000 dukátot fordított könyvtára gyarapítására, 
s így 1482-ben 1120 kódexszel rendelkezett. De hogy ebből mennyi volt az, 
amit már örökölt, nem tudjuk.36 

31 D Ö R R E R , A . : Fürstliche Bibliotheken der Renaissance. Zent rb l . f. Biblw. 1955. 
265. 1. 

32 P E L L E G R I N , E . : La bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XVe 

siècle. Pa r i s 1955. 
33 M A Z Z A T I N T I : La bibliotheca dei re d'Aragona in Napoli. R o c c a S. C. 1897. M A -

R I N I S , T . de : La biblioteca Napoletanea dei re d'Aragona. 1—4. Milano 1947—1952. 
M F A V A , D . : La Biblioteca Estense. Modena 1925. 7. 1. 
35 U o . 86—94. 1. B E R O N T , G.: La Biblioteca Estense e la cultura Ferrarese ai tempi 

dei duca Ercole I. Tor ino 1903. 235—253. 1. 
3 6 M H , K A T J i. m . 526—527. 1. 
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Különleges helyet foglal el a kor könyvtártörténetében a MEDICI család. 
Cosimo megalapítja Itália első nyilvános könyvtárát a firenzei San Marco -
kolostorban, azután a Fiesole melletti Badia-kolostort látja el nevezetes 
könyvtárral,37 de saját magánkönyvtára nem lehetett jelentékeny. Még fia, 
Piero idejében is csak 158 kötete van a családi könyvtárnak.38 Ennek fia 
Lorenzo (1449 — 1492) a magyar királyéhoz hasonló fejedelmi könyvtárt léte
sített. Elfogadhatjuk FONTIUS állítását, hogy az alapító szeme előtt görög
latin könyvtára létesítésekor valóban MÁTYÁS példája lebegett.39 Érdekes 
ebben a tekintetben, hogy míg a legtöbb itáliai fejedelmi könyvtárban a görög 
nyelvű kódexek száma egészen minimális volt, addig MÁTYÁS király könyvtá
ráról a szemtanúk a görög könyvek sokaságát emelik ki. Ugyanez jellemezte 
Lorenzo MEDICI könyvtárát is. A fönnmaradt jegyzék szerint a könyveknek 
közel egyharmada volt ilyen.40 Az 1495-ben készült könyvtárj egy zék 1017 
tételt tartalmaz, bár ekkorra a könyvtár már veszteségeket szenvedett.41 

Valamennyi itáliai könyvtár fölött messze kiemelkedett méreteivel a vati
káni könyvtár, amelyet a gyarapodás rendkívül gyors üteme jellemez. Tulaj
donképpeni megalapítója, V. MIKLÓS pápa, mindössze 350 kötetet örökölt előd
jétől 1443-ban. Mikor nyolc év múlva meghalt, könyvtára 1209 kötetből állt 
(795 latin, 414 görög). Az évi gyarapodás üteme tehát meghaladja a százat. 
1475-ben 2527 az állomány, a gyarapodás húszéves átlaga 66. Tekintve azon
ban, hogy 1475-ben már négy éve az a IV. SIXTTJS uralkodott, akinek idejéből 
átlagosan 162 kötetes évi gyarapodásról van tudomásunk, 1455 és 1471 közt 
a növekedés sokkal kisebb volt. 148l-re az állomány elérte a 3499 kötetet, 
mert IV. SIXTTJS hat év alatt 972 kötettel gyarapította a könyvtárt.42 

Mindezek az adatok egyenetlenek és hiányosak, mégis alkalmasak arra, 
hogy a Corvina-könyvtárral kapcsolatban egyformán intsenek mind a túlzottan 
alacsony, mind a túlzottan magas becsléstől. A Vatikáni Könyvtárnál nem 
lehetett nagyobb a Corvina, viszont azt is láttuk, hogy nem egy olyan akadt 
az itáliai fejedelmi könyvtárak közt, amely MÁTYÁS korában meghaladta 
az ezres számot. Fejlődésének előrehaladottabb fokán MÁTYÁS könyvtára sem 
lehetett kisebb ezeknél, különben nem lett volna példaképe Lorenzo MEDICI-
nek és nem mondta volna a „világ legszebb könyvtárának" birtokosa, Federigo 
de MONTEFELTEO, hogy ő csak utánzója Mátyás királynak.43 

A könyvtár helyisége. Nagy segítségünkre lehetne a könyvtár nagyságára 
vonatkozó számításokban, ha a könyvtár helyiségei fönnmaradtak volna. Saj
nos, ezek a palotával együtt elpusztultak 1686-ban, mégis bizonyos következ
tetéseket az ásatások eredményeiből levonhatunk. Tudjuk, hogy a könyvtár 
a várkápolna közvetlen közelében volt, tehát a ma is meglevő kápolnától 
délre kellett lennie, csakhogy az elpusztult első emeleten. Ezen a helyen 

37 U o . 516. 1. 
38 P I C C O L O M I N I , E . : Bicerche intorno alle condizioni e alle vicende della libreria 

Medicea Privata. Arehivio Storico I t a l i ano . Serie 3. I . X X I . 1875. 107—112. 1. 
39 FONTIXJS i. m . 36—37. 1. 
4 0 M Ü L L E R , K . K . : Neue Mitteilungen über Johannes Lascaris. Zent rb l . f. Bib lw. 

1884. 337. 1. 
41 P I C C O L O M I N I , E . : Inventario della Libreria Medicea Privata compilato nel 1495. 

Archivio Storico I t a l i ano . Serie 3. X X . 1874. 51—94. l . U a . : Eicherche i. m . 102—112, 
2go 296 1 

4 2 MILKATJ i. m . 520, 526, 527. 1. 
4 3 ABSTEMIXJS: De quibusdam locis obscuris. Venezia [1485-nél n e m előbb, G W 129.] 

I r o d a l o m t ö r t . emlékek. 2. 256. 1. 
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egy legalább 8 — 10 méteres terem és egy 5—6 méteres másik helyiség férhe
te t t el.44 Föltételezhető, hogy a nagyterem volt a NALDUS leírásából ismert 
könyvtárhelyiség, a kisebbik pedig MÁTYÁS uralkodásának utolsó évei óta 
a görög és keleti kódexek külön terme, amelyről OLÁH Miklósnál olvasunk. 
Ezen kívül rendelkezésre állhatott még a palota más részén ,,pótraktár' ' is, 
mert OLÁH Miklós azt is írja, hogy „Ezenkívül a vár különböző részein még 
két könyvtár is volt, az előbbinél jelentéktelenebbek."45 H a ezek egyike a vár
beli papi testület könyvtára volt, akkor is lehetett a másik a Corvina-
könyvtár valamilyen tartozéka. 

Hogy ekkora termekben mennyi könyvet lehetett elhelyezni, az természe
tesen függött a könyvek nagyságától, de főleg a berendezéstől. Arra nem 
gondolhatunk, hogy pultokkal, padokkal telezsúfolt helyiség volt, mint a cesa-
nai könyvtár, vagy a későbbi Laurenziana. Ennek ellene mond NALDUS 
leírása.46 A falak mentén elhelyezett polcokon nem néhány ezer, hanem csak 
néhány száz könyv fekhetett (esetleg a majdnem dísztelen görög kódexek szo
bája lehetett másfajta berendezésű). Ez egybevágna Pierre CHOQUE beszámoló
jával. De a polcok alatti szekrényekben meglehetősen sok könyv kaphatot t 
helyet. Nincs okunk föltételezni, hogy ezek a különlegesen nagy alakú könyvek 
lettek volna, mint egyesek47 gondolták. NALDUS nem azt mondja, hogy a szek
rényekbe a nagyságuk, hanem a sokaságuk miatt el nem férő könyvek kerül
tek. A reprezentatív, nagy köteteket valószínűleg inkább asztalokra helyez
ték, úgy, ahogyan a nápolyi könyvtárban történt. 

Mindenesetre, ha többet nem, de annyit elmondhatunk a helyiségekre 
vonatkozó gyér ismereteink alapján, hogy ezek a halvány vonások nincsenek 
ellentétben azzal a képpel, ami a többi adatokból kezd kialakulni. A követ
kezőkben azt próbáljuk megvizsgálni, hogy a könyvtár történetének egyes 
periódusaiban, az adott körülmények közt mekkora volt a fejlődés lehetősége 
és valószínűsége. 

Az elődök öröksége. Talált-e MÁTYÁS király, uralkodásának kezdetén 
a budai palotában valamilyen könyvgyűjteményt, amit azután továbbfejlesz
te t t? FRAKNÓI föltételezte, hogy volt már magyar királyi könyvtár, „mely
nek eredete a magyar kereszténység szervezésének idejére esik."48 De ez a föl
tevés teljesen alaptalan. Hogy a könyv iránti érdeklődés időnként nem hiány
zott középkori királyainkból, annak legbeszédesebb emléke KÖNYVES Kálmán 
neve, aki a krónikás szerint ,,ab Hungaris Cunues Caïman appellatur, eo 
quod libros habebat", de mindjárt hozzáteszi, ,,in quibus horas canonicas 
u t episcopus persolvebat".49 Tehát papi múltjának emlékei ezek, nem szóra
koztató olvasmányul, vagy tanulmány céljára, hanem a zsolozsma végzésére. 
Sőt a KÖNYVES név inkább arra vall, hogy a többi királyok könyv nélkü
liek voltak. 

44 GEREVICH L.: A budai várpalota története 1541-ig. (Magyarország műemléki 
topográfiája. 4. Budapest műemlékei.) Bp. 1955. BALOGH J. : A budai királyi várpalota 
rekonstruálása történeti források alapján. Művészettört. Ért . 1952. 29—49. 1. GEREVICH L.: 
A budai vár feltárása. Bp. 1966. 112—113. 1. 

45 OLÁH, N.: Hungária. L.: Bél, M.: Adparatus. Parma 1735. 8—9. 1. 
46 NALDUS i. h. 
47 LTTX K.: A budai várpalota Mátyás király korában. Bp. 1920. 107—108. 1. 
48 FRAKNÓI V.: A Corvina könyvtár alapítása. (= Bibliotheca Corvina.) 11. 1. 
49 Képes Krónika. 1.: SZENTPÉTERY: Scriptores rerum Hungaricarum. I . Bp. 1937. 

432—433. 1. 



Mekkora volt a Corvina-könyvtár? 129 

Királyi könyvtárról valószínűleg még jóval későbbi időkben sem beszél
hetünk. Ennek semmi nyoma, de meg a könyvszerzés a középkorban sokkal 
inkább személyhez fűződő valami, semhogy az egyházi könyvtárakon kívül 
századokon át folyamatosan fönnálló könyvtárakról beszélhetnénk. Az egyes 
királyok, királynék birtokában lehetett egy-egy könyv (imádságoskönyv), 
azoknak a sorsa esetlegességeknek volt kitéve. A krónikákat, legendákat pedig 
mint levéltári anyagot őrizte a kancellária;50 nem volt szükséges azok számára 
könyvtár. Legkorábban az Anjouk korában lehet föltételezni királyi-családi 
könyvtárt . Nagy LAJOS az első, akinek birtokából hiteles, olvasmány-jellegű 
könyvet ismerünk. Föl lehet tehát tételezni, hogy neki volt bizonyos mennyi
ségű saját könyve, s talán azt is, hogy ezek fönn is maradtak királyi tulajdon
ként Mátyás koráig. De mindez csak föltételezés. 

Biztosabb talajra érkezünk ZSIGMOND korában. A királyi székhely is 
ekkor állandósul Budán. ZSIGMOND atyja, IV. KÁROLY császár a prágai egye
tem alapítója. Bátyja, VENCEL német és cseh király ,,a könyvek nagy szerel
mese,"51 akinek könyvtárát ő örökölte. 1455-ben a I I I . FRIGYES gondnoksága 
alól fölszabadult V. LÁSZLÓ kérte a császártól azokat a „szép könyveket", 
amelyek „néhai Vencel királyéi voltak és azután Zsigmond császártól a mi 
urunkra, Albert királyra szálltak és Bécsben, a várkapu fölötti toronyban 
fekszenek".52 110 könyvről van szó ebben a forrásban, csak azt nem tudjuk, 
sikerült-e csakugyan visszaszereznie V. LÁSZLÓnak ? Vannak adatok, amelyek 
ellene szólnak, a VENCEL birtokából eredő és fönnmaradt két korvina mellette 
szól. ZSIGMOND különben nem tartozott a könyvek iránt érdeklődő ural
kodók közé53 s így semmiképpen sem kell azzal számolnunk, hogy MÁTYÁS 
király már valamilyen jelentősebb királyi könyvgyűjteményt örökölt volna, 
amit csak folytatni, fejleszteni kellett volna. 

Királyelődeitől örökölt könyveihez járultak még azok a könyvek, ame
lyek atyjától szálltak rá és amelyeket ő maga kapott fiatal korában. Hunyadi 
„illitteratus" ember volt, vagyis nem tudot t latinul. Viszont arra is van 
megbízható adatunk, hogy legalábbis életének vége felé érdeklődéssel for
dult a humanista irodalom felé. Könyvei is voltak, van olyan, amit cím sze
rint is ismerünk. Ha tehát maga nem is tudta olvasni a latin szövegeket, 
a szövegek tolmácsoltatásának nem volt akadálya. Ezeket a könyveket bizo
nyos, hogy MÁTYÁS örökölte. Az sem lehet vitás, hogy neki magának is vol
tak könyvei már fiatal éveiben. Hogy latinul jól tudot t már akkor, azt GALEOTTI 
bizonyítja, mikor arról emlékszik meg, hogy HUNYADI a pápai követekkel 
való tolmácsolásra fiát használta föl.54 Ifjúkori olvasmányairól MÁTYÁS maga 
emlékszik meg 1471-ben Pomponius LAETUSIIOZ írt levelében.55 

Mégis, ha valamennyi fölsorolt lehetőséget számba vesszük: Nagy LAJOS, 
ZSIGMOND, H U N Y A D I János kódexeit, MÁTYÁS saját könyveit, akkor se való
színű, hogy száz kötetnél többre lehetne becsülni azt a szerény alapot, amelyre 
a Corvina nagyszerű állománya fölépült. 

50 MÁX.YUSZ E.: Thuróczy János krónikája és a Corvina. Filol. Közi. 1966. 300 1. 
51 HOFFMANN E.: Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 29. 1. 
53 GrOTTLiEB, Th.: Die Ambraser Handschriften. 1. Büchersammlung Kaiser Maxi

milians I. Leipzig 1900. 5. 1. 
53 HOFFMANN E. i. m. 29—36. 1. 
54 CSAPODI Cs.: Hunyadi János és Poggio Bracciolini. Filol. Közl. 1965. 155—158.1. 
55 TELEKI J.: Hunyadiak kora. Pest 1855. XI . 454—455. 1. 
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A könyvtár fejlődésének első szakasza, 1472-ig. Nincs olyan forrásunk, 
amely megmondaná, mikor kezdte meg MÁTYÁS a tudatos könyvgyűjtést, 
nem ismerjük a könyvtár alapítási évét. Valószínűleg nem is lehet szó formális 
alapításról: az egyszerű könyvgyűjtemény a király magyar és olasz humanis
táinak befolyása alatt szinte észrevétlenül fejlődött igazi könyvtárrá. Az első 
forrás, amely már rendszeres könyvgyűjtésről, egy királyi könyvmásolónak 
vagy könyvfestőnek működéséről ad hírt, MÁTYÁsnak Pomponius LAETUS-
hoz 1471-ben írt, gyakran idézett levele.56 Ez azonban, mint tartalmából 
kiderül, nem a kezdet időpontját jelöli. A kezdetet jóval korábbra kell ten
nünk. A jelek arra mutatnak, hogy már 1467 óta folyt az itáliai könyvmásol-
tatás és beszerzés. 

A könyvtár fejlődésének első szakaszát 1472-ig, VITÉZ János és Janus 
PANNONIUS bukásáig, illetve haláláig számíthatjuk, s ennek a korszaknak 
a végén már jelentékenyebb könyvtárral kell számolnunk. Igaz ugyan, hogy 
nagyon kevés olyan könyvről van biztos tudomásunk, amelynek a könyvtárba 
kerülését pontos adattal erre a korszakra tudnánk rögzíteni, mégis meglepő, 
hogy a fönnmaradt hiteles korvináknak kb. egyharmada 1470 előtt készült, 
egyszerű díszítésű kódex.57 Igaz ugyan, hogy a kódexek készítésének és a könyv
tárba kerülésének időpontja nem okvetlenül azonos, mégsem valószínű, hogy 
MÁTYÁS király számára elsősorban régi kódexeket vásároltak volna. 

A gyarapodás a fejlődésnek ebben a kezdeti szakaszában nem lehetett 
gyors. A szórványos magyarországi beszerzés, a meginduló firenzei és budai 
másoltatás 1467 és 1472 közt együttvéve se igen hozhatott egy-kétszáz kötet
nél többet. Még akkor se, ha a királyi könyvtárra vonatkoztatjuk Janus 
PANNONIUS GALEOTTIIIOZ írt datálatlan levelének elkeseredett kifakadását, 
hogy minden könyvét elszedik, pedig volna ennél a könyvszerzésnek tisztessé
gesebb útja is.58 Ne felejtsük el, hogy az itáliai könyvtárak se gyarapodtak 
rohamosan. A SronzA-könyvtár 1459 — 1469 közt évi átlagban 12,6, az E S T E -
könyvtár 1436 — 1495 közt 7,3, a MEDicieké 1456 — 1492 közt 23 darabbal 
gyarapodott. Kivételesen rohamos gyarapodása ekkor még csak a vatikáni 
könyvtárnak volt. MÁTYÁS könyvtára, kezdeti szakaszában semmi esetre se 
gyarapodhatott gyorsabban az említetteknél. 

A fehér indafonatos kódexek sokasága még más magyarázatot is kíván 
a vásárláson és másoltatáson kívül: valószínű, hogy MÁTYÁS király VITÉZ 
János és Janus PANNONIUS bukása után könyvtáraiknak legalább egy részét 
lefoglalta a maga számára. Erre vall az, hogy a nagyon is töredékesen fönn
maradt Corvin a-állományban is föltűnően sok az olyan darab, amelyben 
VITÉZ János szignált emendálásaival találkozunk. A könyvtár később olyan 
föltűnően nagyszámú görög állományának első rétegét, és az indítékot a görög 
kódexek további erős beszerzésére szintén a legvalószínűbben Janus PANNO
NIUS lefoglalt görög könyveiben láthatjuk.59 

Mindezeket figyelembevéve föltehetjük, hogy 1471 —72-ig a Corvina állo
mánya 2 — 300 kötetre emelkedhetett, s ekkor a lefoglalások útján egyszerre 
5—600 kötetes, tekintélyes könyvtárrá válhatott. 

56 Uo. 
57 Z O L N A I K . — F I T Z J . : Bibliographia bibliothecae regis Mathiae Corvini. B p . 1942. 

106—108. 1. 
58 G A L E O T T I M.: Epistolae. E d . L. J u h á s z . 7—8. 1. 
59 A nápolyi k i rá lyok hasonló el járásáról 1. MAZZATESTTI i. m . 
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A fejlődés második szakasza, 1473—1484. VITÉZ János és Janus PANNO
NIUS bukása, MÁTYÁS király átmeneti kiábrándulása a humanistákból60 bizo
nyosan éreztette a hatását a könyvtár sorsában is: alig van olyan fönnma
radt, vagy legalább adatból ismert korvina, amelyet biztosan a VITÉZ halála és 
a BEATBixszal kötött házasság közti korszakra tudnánk datálni. Van ugyan 
egy adat nagyobb könyvvásárlásról, amely korvina-irodalmunkban mindun
talan fölbukkan és minél több kézen megy át, annál határozottabbkónt szere
pel, de ez tévedésen alapszik. CSONTOSI közölte ti. azt a hírt, hogy MALAGOLA 
bolognai egyetemi tanár azt az adatot találta, hogy MÁTYÁS király ,,1475 
táján megvette Manfredini herceg bolognai magánkönyvtárát."6 1 Az adat 
pontosabb közlése azonban elmaradt, de Hoffmann Editnél már úgy érvénye
sül, hogy MÁTYÁS király VITÉZ és Janus PANNONIUS halála után ,,a könyv
gyűjtést nagyban űzte. Et től fogva már zárt könyvtárakat is vásárol, például 
1475-ben a bolognai MANFREDINI könyvtárt, a szükséges összeget pedig 
újabb és újabb adókból teremti elő".62 Mintha MÁTYÁS a könyvtár gyarapí
tása céljából folytatta volna erőszakos és taktikázó küzdelmét a rendek ellen
állásával szemben a mindig újabb és újabb rendkívüli adóért. A kérdés csak 
a legutóbbi időben tisztázódott: MÁTYÁS megbízottai Gr. MANFREDINI faenzai 
herceg hagyatékából vásároltak könyveket. A herceg pedig 1488-ban halt 
meg.63 Tehát nem egész könyvtárakról és nem 1475-ről van szó. 

Bizonyos nagyon mérsékelt gyarapodás után az 1476. év jelentett megint 
fordulópontot a könyvtár életében. A Nápolyból hozott szép könyvek, a pom
pás AEAGON-könyvtár híre ismét fokozhatta a király érdeklődését saját könyv
tára iránt is. Tudjuk, hogy a házasságkötés és az olasz befolyásnak ezzel járó 
megerősödése MÁTYÁS király egész életstílusát átalakította, s éppen ez az erős 
itáliai humanista kapcsolat az, ami a könyvtár következő fejlődését előrelendí
tette, nem pedig magának BEATRixnak a könyvtárra való személyes befolyá
sa.64 Ezt bizonyítja, hogy a könyvtár életének ebben a szakaszában se a nápolyi, 
hanem a firenzei humanista kapcsolat, a firenzei kódex-beszerzés és másoltatás 
a döntő, s az is, hogy a könyvtár fejlődésének tetőfoka csak 1485-tel kezdő
dik, a fejlődés tehát akkor a legrohamosabb, amikor CORVIN János és a trón
utódlás kérdése mindig több ellentétet halmoz föl a királyi pár közé. Nem 
BEATRIX, hanem Marsilius FICTNUS, Francesco BANDINI és a könyvtáros 
UGOLETO jelentőségét kell i t t hangsúlyoznunk. 

Naldus NALDIUS írásából tudjuk, hogy ebben a korszakban rendszere
sen folyt a firenzei kódexmasoltatás, hogy ekkor már elkészült a Könyvtár 
pompás berendezése és hogy a Corvina már ekkor szokatlanul gazdag volt 
görög kódexekben, a görögországi kódexbeszerző akciót tehát szintén erre 
a korszakra kell datálnunk. Ha már most megpróbálunk arra következtetni, 
mekkorára nőhetett a Corvina fejlődésének második szakaszában, talán nem 
alaptalan az a feltételezés, hogy a tizenkét óv alatt az évi gyarapodás mély
pontjáról a legerősebb fejlesztés küszöbéig érkezik el a gyűjtemény, mondjuk 

60 L. a Carbo-korvina (CSAPODI Csaba—CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára—SZÁNTÓ 
Tibor: Bibliotheca Gorviniana. Bp. 1967. 3. sz.) bevezetését. 

61 CSONTOSI. Pallas Lexikon X. köt. i. h. 
62 HOFFMANN E. i. m. 75. 1. 
63Magy. Könyvszle. 1963. 291. 1. 
64 CSAPODI Cs.: Beatrix királyné könyvtára. Magy. Könyvszle. 1964. 201—224. 1. 

Ua. önállóan: A MTA Könyvtárának közleményei 41. CSAPODI CS: La biblioteca di Beat
rice d'Aragona. ( = Itália ed Ungheria. Bp. 1967.) 113—133. 1. 
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évi 5 kötetről 50-re. Ha ehhez hozzáadjuk, hogy BEATRIX is hozhatott a könyv
tár számára könyvajándékokat Nápolyból, arra következtethetünk, hogy 
a növekedés 2—300 latin és 200 görög kódex. (LASCARIS János is 200 kódexet 
hozott keleti útjáról a Medici-könyvtárnak).65 1484-re tehát a könyvtár állo
mánya elérhette az ezres számot. Olyan állomány volna ez, ami már méltán 
keltette föl a firenzei humanisták csodálatát is, de még mindig nem múlta 
felül átlagos itáliai kortársait. A fejlődés legnagyszerűbb szakasza, amely 
a Corvina-könyvtár maradandó hírét megalapozta, még csak ez után követ
kezett. 

Á fejlődés tetőfoka 1485—1490. Dicsősége tetőpontján MÁTYÁS 1485. 
június 1-én bevonult Bécsbe. Bécs elfoglalása a Corvina-könyvtártörténetében 
is fordulópont. De éppen úgy, mint a BEATBixszal kötött házasság esetében 
se Beatrix személyes befolyása változtatta meg a könyvtár sorsát, hanem 
a vele együtt járó életformaváltozás, az 1485-i fordulatban sem arról van 
szó, mintha valami bécsi hatás érződnék a Corvina fejlődésében. MÁTYÁS 
könyvtára messze előtte járt a Habsburgok könyvgyűjtésének, a magyar
országi humanizmus megelőzte az ausztriait. Mégis megérezte a Corvina
könyvtár is a tekintélygyarapodást, politikai súlynövekedést, a nagyszabású 
erőfeszítéseket, amivel Bécs bevétele és az utána következő évek jártak. 

Soha korábban nem látható olyan aktivitás a könyvtár fejlesztésében, 
mint 1485-től kezdve.66 Ezóta változik meg a kódexek külső megjelenése is. 
A korábbi túlnyomóan egyszerű kódexeket most váltják fel tömegesen a leg
pompásabb mesterművek. MÁTYÁS ebben az alkotásában is valami rendkívülit, 
valami szokatlanul hatalmasat, a legnagyszerűbb könyvtárt akarta létrehozni. 
Mint a könyvtáros, FOÍSTTIUS, alig félévvel a király halála előtt írta: ,,A király
nak az a szándéka, hogy amint minden más dologban, úgy ebben a könyv
tárban is fölülmúlja a többi uralkodókat."67 Miben állt volna ez a fölülmúlás ? 
Nem pusztán a külsőségekben, hanem a tartalmi teljességben is, a fölkutatható 
klasszikus irodalom minél teljesebb megszerzésében. Mert ez a humanista 
könyvgyűjtés eszménye és célkitűzése, nem pedig az új irodalom állandó, válo
gatott beszerzése, mint a mai tudományos könyvtáraké. 

Ebből az időből van a legtöbb fönnmaradt adatunk olaszországi könyv-
másoltatásról, erre a szakaszra teszik művészettörténészeink a budai királyi 
könyvfestőműhely igazi virágzását, ekkor van szó a bécsi kódexmásoltatás 
megindulásáról, s ebben az időszakban folyt már Budán is görög auktoroknak 
latinra fordítása. 

Mekkora lehetett a könyvtár a fejlődésnek ezen a tetőfokán, MÁTYÁS 
király halálakor ? Az utolsó korszak mindössze jó öt év, s a gyarapodás üteme 
még az utolsó időpontban se igen lehetett túl az évi 150-en. Mert még ha az 
a harminc személy, akikről OLÁH Miklós emlékszik meg, hogy MÁTYÁS király 
számára dolgoztak, valóban mind Budán dolgozott, azok se lehettek mind 
scriptorok, hanem könyvfestők is voltak, s így együttesen se igen készíthettek 
többet évente 50 könyvnél, s talán ugyanennyi dolgozott Firenzében is. 
Persze az is lehet, hogy együttvéve ennyi embert dolgoztatott MÁTYÁS. 
Hozzá kell vennünk ehhez, hogy nem lehetett csekély az évente készen vásá
rolt új, illetve a felkutatott régi kódexek száma és hogy egyre több humanista 

6 5 M Ü L L E R i. h . 
66 C S O N T O S I J . : Mátyás és Beatrix arcképei. Arch . É r t . 1888. 209—210. 1. 
67 FONTIUS i. h . 
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ajándékozta meg a királyt saját művével. Bizonyosra vehető, hogy ebben 
az időben is folyt a görög területekről való kódexszerzés. Mindent számbavéve 
se mernénk azért a könyvtár gyarapodását az utolsó szakaszban többre tenni, 
mint 6 — 800 kódex és nagyobb számú nyomtatot t könyv. A kódexek maximális 
számát tehát 1600 — 1800-ra tehetjük, s ebben a számban benn vannak már azok is, 
amelyek Budán munkában voltak ekkor, de csak ULÁSZLÓ uralkodásának 
első éveiben készültek el. A nyomtatott könyvek összes számát nem tennénk 3 — 
400 kötetnél többre, mert minden jel arra mutat, hogy ezeknek csak alárendelt 
szerepük volt MÁTYÁS király könyvtárában, nagy részük valószínűleg csak 
alappéldányként szolgált a budai másolóknak. 2000 kötet körül kereshetjük 
tehát a Corvina kötetszámát a fejlődés végső pontján. Virtuálisan természetesen 
hozzá kell számítanunk ehhez azt a mintegy 200 kötetet, ami munkában és 
beszerzés alatt volt külföldön (tudjuk hogy csak Firenzében 150 kifizetetlen 
kötet maradt) .68 Mert ha ezek már nem is kerülhettek be a könyvtárba, a meg
rendelés, készíttetés idején már oda voltak szánva. Minthogy azonban vizsgá
lataink során inkább mindig a valószínű alsó határ t vettük tekintetbe, tehát 
mint maximális felső határ elképzelhető a 2500 kötet is, több aligha. 

Hátra van még, hogy eddigi föltételezéseinket összevessük azokkal 
a következtetésekkel, amelyeket magának az állománynak ismeretére vonat
kozó adatokból vonhatunk le. 

Következtetés az állományból.6d MÁTYÁS király haláláig befejezett, fönn
maradt, hiteles korvinát eddig 154-et ismerünk. Ehhez járul 8 olyan, amelyet 
MÁTYÁS király számára kezdtek el, de már Ulászló címerével fejeztek be. 
Lappangó (állítólagos) korvináról 12-ről tudunk, megbízható adatunk van 
138 elveszett korvináról. Ez már maga 304. Azoknak a műveknek a száma, 
amelyeknek meglételét a könyvtárban joggal föltételezhetjük (megvolt a budai 
I I . gyűjteményben, VITÉZ János tulajdonában, THURÓCZY, RANSANTJS hasz
nálták műveik megírásához stb.), 139. A kétes korvinák száma 35. Ha a föl
tételezetteknek és a kéteseknek csak a felét számítjuk hozzá a fenti szám
hoz, 391-et kapunk. 

Ismerve a Corvina-könyvtár történetét, pusztulásának menetét és mér
tékét, nem lehet kétségünk aziránt, hogy a ma ismert, fennmaradt korvinák, 
valamint az egykori állomány összetételére, az elveszett kódexekre vonat
kozó adataink meg se közelíthetik az eredeti mennyiséget. Ez a meggondolás 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az irodalomban alsó határként szereplő 500 kötet 
nagyon távol áll a valóságtól. Hiszen akkor azt kellene gondolnunk, hogy 
míg MÁTYÁS király korának minden emléke túlnyomó többségben nyomtalanul 
megsemmisült, addig éppen könyvtárának állományát szinte teljes egészében 
ismerjük. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az egykori állomány egész nagy 
csoportjairól alig vannak ismereteink. így a hitelesnek vehető, kétes és 
adatból ismert görög kódexek együttes száma 27, héber korvináról pedig csak 
egy kétes adatunk van, pedig ezek töltötték meg a könyvtár két helyisége 
közül az egyiket, s BEASSICANTTS mint szemtanú úgy nyilatkozott, hogy annyi 
görög és héber kódexet látott itt, mint sehol máshol.70 De a latin kódexek közül 

68 KTTMOROVITZ L. B.: II. Ulászló levélváltása Firenzével a Mátyás halála után ott 
rekedt korvinák ügyében. Magy. Könyvszle. 1956. 294—296. 1. 

69 Az adatokat kéziratban levő munkánkból (A Corvina-könyvtár állománya) 
vettük. 
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is természetszerűleg inkább csak a tartalmilag értékesebbek maradtak fönn, 
mert ezeket szerezték meg a könyvtárból a külföldi humanisták, s ezekről 
jegyeztek föl adatokat. (Jellemző ebben a tekintetben az is, hogy viszont 
az egykorú irodalomból milyen kevés korvináról tudunk. Ezek lelőhelye
ként nem kellett a Corvinát fölkeresni.) Alig maradt ránk korvina-ősnyom
tatvány is, pedig, ha másként nem, ajándékként, vagy a budai másoltat ás 
alappéldányaiként sok ilyennek kellett lennie. Azt se szabad gondolnunk, 
hogy ma már minden fönnmaradt hiteles korvinát ismerünk, hiszen még most 
is elég gyakran bukkannak föl eddig nem ismert darabok, s a világ kódex
állományának rendszeres föltárásáról még egyáltalán nem beszélhetünk. 

Mi derül ki a fenti számadatoknak az előzőkben kifejtettekkel való 
összehasonlításából? Azt mondtuk, hogy a kódexek száma 1600 — 1800 körül 
lehetett. Ha ezt úgy vesszük, hogy közülük legkevesebb 300 esik a görög 
és keleti kódexekre s 1300—1400 a latinokra, akkor ma az eredetinek egyne
gyedét ismerjük, eredetiben, vagy adatokból, ami legalábbis nem látszik 
valószínűtlennek. 

* 

Eredményünk nem több, mint nagyon halvány körvonalak: az 500 kötet 
körüli becslés éppen olyan távol jár a valóságtól, mint a régebbi túlbecsülé
sek a sokezer kötettel. De még a 3000 kötet is irreálisan nagynak tűnik. 
Kódexek és nyomtatott könyvek mennyiségeként a 2000 kötet körüli szám, 
felső határként, főleg ha beszámítjuk a Mátyás halálakor már készülő, de 
végleg külföldön maradt köteteket, a 2500 látszik olyannak, mint ami a való
ságot legjobban megközelíti. 

CS. CSAPODI: THE STOCK OF THE CORVINA LIBRARY 

Unfortunately no reliable data eoncerning the magnitude of the bookstock of 
King MATTHIAS' library are at our disposai, as a catalogue of the royal library did not 
survive. Estimations made by the special literature vary between 50.000 and 500 
volumes. The fabulous number of 50.000 appeared in 1669 in the work of LOMEIER De 
bibliothecis and from that time on it was generally accepted during 200 years. A much 
more reasonable attitude emerged when Hungárián researchers set to the systematic 
disclosure of the history of the Corvina Library. In the course of the researches the 
estimation feil to 500 volumes. 

The présent study deals at first with the surviving contemporary sources, thèse, 
however, do not contain any certain information relating to the size of the collection. 
Then follow the data of humanist libraries of potentates in Italy in the 15th Century. 
The study raises the possibility of analogies, which equally warn against over- and un-
derestimation, and takes into considération the presumable sizes of the late library 
rooms based on the information given by the excavations of the destroyed Royal Castle 
in Buda, then it attempts to draw conclusions mainly from the probable course and 
différent phases of development. The collection of books which King MATTHIAS might 
hâve inherited from his predecessors (LAJOS the Great, ZSIGMOND, LÁSZLÓ V.) could not 
hâve been of a great quantity. Even if we add to this the Codices inherited from his fa-
ther, János HUNYADI and the books of his youth, the basis of the library could not hâve 
been greater than 100 volumes. The first phase of development of the Corvina Library 
ended in 1472. The rate of acquisition in that time had not been of a rapid pace, not 
even by the unfolding copying in Florence and in Buda, which enriched the collection 
by an estimated quantity of 100—200 volumes. Thus the bookstock of the Corvina Lib
rary amounted to 200—300 volumes by 1472, when after the downfall of János VITÉZ and 
Janus PANNONIUS the confiscation of great part of their books increased the hol
dings of the Corvina to 5—600 volumes. At that time King MATTHIAS' transitionary 
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disappointment in the humanists unfavourably effected the development of the Library. 
His marriage with BEATRIX of Aragónia in 1476 gave an impulse to the extension of the 
library. Not as if BEATRIX had had any rôle in the development of the library; in generál 
it was the strengthening of the cultural relations with Italian humanists (not in Naples, 
but mainly in Florence) and the Italianlike life in the Court of Buda that made f lourish-
ing the library. The activity of FICTNO, BANDINI and UGOLETO, Librarian of the Corvina 
was of immense importance in that period. The large-scale acquisition of the Greek 
Codices might have been effected in this second phase lasting tili 1484. The collection 
of the Corvina Library attained presumabely 1000 volumes by 1484. The meridián of 
the Library was in the period between 1485 and 1490. I t was at that time that the royal 
book-painting in Buda flourished most and the most attractive Codices in Florence 
were prepared. Similarly to the other territories of life, immense efforts were made to 
develop the library in the last years of King MATTHIAS' life. Taking into account the 
yearly possibilities in copying, the holdings of the Library amounted approx. to 1600— 
1800 Codices and 3—400 printed volumes at the time of King MATTHIAS' death. The 
large number of Codices having been made but not yet ready may be added to the above 
quantity. These hypothèses are confirmed by the information obtained from the exa-
mination of the quantity of the surviving Codices, of the lost Codices known from desi 
criptions, and the quantity of the alieged Corvin Codices. In conclusion the lowest limt-
of the Corvina Library's bookstock may be estimated to approx. 2000 volumes and 
the highest limit to 2500 volumes. 


