
MÁTYÁS KIRÁLY ÁLLÍTÓLAGOS 
MINIÁTORAI. 

A Korvina történetíróit és művészettörténészeinket egyaránt 
sokat foglalkoztatta két olyan nevük szerint is ismert egyén, akit 
egykorú — kétségkívül hiteles — okmányok latin szövege 
„miniator"-nak nevez. Az egyik valami BLANDIUS, akit MÁTYÁS 
király 1471-ben POMPONIO LETÓIIOZ intézett levelében „minia-
torem nostmm"-nak nevez,* a másik a neve szerint sokáig isme
retlenül maradt madocsai apát, aki viszont II. ULÁSZLÓ 1495. 
évi számadáskönyvének egyik tételében ekként szerepel: „Abbati 
de Madocha, Miniatori librorum regiorum, ex coone Re Mtis in 
Cottu Tholnensi d. s. 60."1 

BLANDiusról ma sem tudunk többet, mint amennyi MÁTYÁS 
leveléből kiderül, hogy t. i. éppen akkor (1471-ben) tért vissza 
kéziratokkal megrakodva Budára. Egészen másként áll a dolog 
a madocsai apátot illetően. Kiléte dolgában sokáig a legnagyobb 
zavar uralkodott. CSONTOSI JÁNOS — E. VoGELre hivatkozva — 
1879-ben megtette FüLÖpnek2 s bár ezt a mivel sem indokolt állí
tását 1885-ben visszavonta,3 a FÜLÖP név újra meg újra vissza^ 
tért, így 1911-ben HEVESY ANDORnál4 s 1912-ben SÖRÖS PON-
GRÁcnál,5 aki GERGELY Kommendátor és ANTAL fia JÁNOS közé 
helyezi. HEVESY egy újabb dolgozatában6 pedig kettős feltevéssel 
szolgál s GYULAY GERGELYÍ vagy JÁNOS apátot gondolta a miniá-
tornak. A kérdést szokott pontosságával HOFFMANN EDIT tisz
tázta,7 aki kimutatta, hogy a „miniator" csakis a hazai okleve-

* MKSzle, 1878 : 1. 1. 
1 ENGEL, J O H . C H R . VON: Gesch. d. ungarischen Reichs u. seiner 

Nebenländer. Halle, 1797. 1:152. I. 
2 MKSzle, 1879:43 . 1. 
3 U. o. 1885 :253. 1. 
* Rev. de l'Art Chrétien, 1911 : 120. 1. 
5 Az elenyészett bencésapátságok. Bp., 1912 : 333. 1. 
6 Gazette des Beaux Arts, 1923 :296. 1. 
7 MKSzle, 1926 : 238. 1. 



12 GULYÁS PÁL 

lekben JOANNES vagy JOANNES ANTONIUS néven szereplő mado
csai apát lehetett. Az apát teljes nevét azután BALOGH JOLÁN 
derítette ki milánói oklevelek alapján.8 Ezek szerint JOANNES 
ANTONIUS CATTANEO de MEDiOLANÓnak hívták, dömés szerze
tes volt s már 1487-ben élén állott az eredetileg bencés apátság
nak. A JOANNES ANTONIUS magyarországi szerepére vonatkozó 
adatokat a magunk részéről még egy jelentékeny adattal egé
szíthetjük ki. HARSÁNYI ANDRÁS9 IVÁNYI BÉLÁnak a domonkos
rend központi levéltára magyarvonatkozású regesztáiból készült 
kéziratos gyűjteménye alapján megemlékezik egy „fráter Joannes 
abas(!)"-ról, aki 1482. május 18-án engedélyt kapott, hogy apát
sága szolgálatára két önként vállalkozó rendtársát is magával 
vihesse, föltéve, hogy ez nem lesz valamelyik dömés konvent 
kárára. Egészen kétségtelen, hogy ez a fráter JOANNES ANTO
NIUS senki más, mint a mi madocsai apátunk, aki ilyenformán 
már 1482 nyarán Magyarországba jött, hogy rendbehozza a zül
lésnek indult bencés apátság ügyeit. HARSÁNYI, aki a madocsai 
apátról mit sem tud, a regeszta azon szavaiból, hogy apátunk a 
rend könyörgéseiben miként eddig, ezentúl is részesül, azt követ
kezteti, hogy JOANNES ANTONIUS már hosszabb idő óta betöl
tötte az apáti tisztet. Szerintem ez téves következtetés. Ez a ki
tétel inkább arra vall, hogy JOANNES ANTONIUS csak a mondott 
időben került a rendjétől idegen apátság élére s a rend gene
rálisa megnyugtatja, hogy a rend továbbra is imáiba foglalja, 
ami eladdig, mint a rend működő tagját természetszerűen meg
illette. Tekintve, hogy HOFFMANN a madocsai apát könyvfestő 
szerepét a nyolcvanas évek végére helyezi, feltűnőnek kell tar
tanunk, hogy a budai műhely olyan kiváló művészt, aminő a 
CASSIANUS mestere, miért nem foglalkoztatott évekig? Magya
rázatot persze erre is találhatunk: bizonyára azért nem, mert 
itt tartózkodásának első idejét teljesen lekötötte a madocsai apát
ság megreformálása. 

De vájjon csakugyan, a madocsai apát festette-e a párizsi 
CASSIANUSÍ s a vele díszítésükben rokon kódexeket és nyom
tatványokat? Egyikük sincs szignálva, de minthogy II . ULÁSZLÓ 
1495. évi számadáskönyvében a madocsai apát mint „a királyi 

8 Henszlmann Lapok, 1927 : j . sz. 
9 A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Bp., 1938. 98. 1. 
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könyvek miniâtora" szerepel, HOFFMANN benne látja CASSIANUS 
mesterét, úgy okoskodva, hogy csakis a Budán festett kódexek 
legszebbikének, a CASSiANUsnak a művészét illetheti meg „a ki
rályi könyvek miniâtora" díszítő jelzője. Persze, ez az okosko
dás nem egészen meggyőző. Abból, hogy a madocsai apát a szá
madáskönyvben mint „a királyi könyvek miniâtora" szerepel, 
az apát úr művészi képességeire következtetni egyáltalában nem 
lehet, hanem csak arra, hogy miniatori minőségben került a szá
madáskönyvbe, vagyis nem epitheton ornansszal van dolgunk, 
aminek egy számadáskönyvben semmi értelme, hanem egyszerű 
ténymegállapító kvalifikatívummal. 

S vájjon MÁTYÁS király, amikor BLANDIUSÎ, mint az 6 
miniatorát említi, s a számadáskönyv, amikor a madocsai apá
tot a királyi könyvek miniatoraként szerepelteti, azt értette-e a 
miniatoron, amit mi? Minden esetre furcsa, hogy a nagy király 
könyvek vásárlására könyvfestőt s nem képzett filológust kül
dött s hogy egy kiváló egyházi férfiú, akire egy züllésnek indult 
apátság rendbehozatalát bízták, nem tartja méltóságán alólinak, 
hogy drága idejéből hónapokat szenteljen a pepecselő miniatura-
festesnek s tegye ezt nem valami műkedvelő módjára, hanem 
a hosszú gyakorlatot feltételező legnagyobb technikai készültség
gel, mesterségbeli tudással? Igaz, hogy a könyvfestőket manap
ság rendszerint miniátoroknak, műveiket pedig miniaturáknak 
nevezzük, azonban az is igaz, hogy a „miniator''' szó a középkori 
nyelvhasználatban sokáig pusztán a „rubricator" szinonimája volt 
s oly egyént jelentett, aki míniumfestékkel írt. így BALBI Catbo-
/jconjában* ezt olvassuk: „Miniator. toris, qui minio describit vei 
préparât" A könyvfestőket a középkori latin nyelvhasználat 
rendszerint az „illuminátor", „illuminista" névvel jelölte meg. 
A szó a „lumina" elnevezésű festékkeveréktől vette nevét, mely-
lyel az arcok fényfoltjait állították elő.10. A kéziratok kifestésé-

* A Catbolicon a középkor egyik legnépszerűbb latin grammatikája 
és lexikona volt. Nálunk is igen elterjedhetett. Rczgonyi György pozsonyi 
főispán és rokonai 1450-ben, a pozsonyi vár kifosztása alkalmával nagy
mennyiségű könyvet is veszítettek, köztük a Catbolicon egy példányát. A mű 
népszerűsége a XV. század második felében sem csökkent s Gutenberg és 
társai legott a Biblia, a Psalterium és a Canon Missae kinyomtatása után 
a Catholicon-t hozták ki. 

10 H . MARTIN: Les miniaturistes français. Paris, 1906, I 8 J / 6 . 1. 
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nek műveletét WATTENBACH11 szerint elvétve a „lineare, titulare, 
fioriture" és „paginare" igékkel is kifejezték. A „miniatura" szót 
kéziratok díszítményeinek és képeinek megjelölésére HENRY MAR
TIN12 szerint LEONE ALACCI használta először De libris ecclesiasti-
cis Graecorum (Paris, 1645) című művében. Ezek alapján tehát 
bízvást kimondhatjuk, hogy sem BLANDIUS, sem a madocsai apát 
nem volt modern értelemben vett miniátor, hanem rubrikátor, 
emendátor, szóval nem művészi, hanem filológiai képzettségű 
egyén. S ez sokkal jobban meg is felel az egyik olaszországi kül
detésének s a másik történelmileg ismert egyéniségének. Könyvek 
rubrikálása, emendálása igazi tudós feladat volt, aminek a mado
csai apát csak úgy, mint egy emberöltővel ő előtte VITÉZ JÁNOS 
szívesen és méltósága sérelme nélkül hódolhatott. 

Ha már most felvetjük a kérdést, mik lehettek azok a kirá
lyi könyvek, amelyek rubrikálására, emendálására, szóval szö
vegbeli hűségének ellenőrzésére II . ULÁSZLÓ oly nagy súlyt helye
zett, hogy egyik legkiválóbb főpapját bízta meg vele, úgy vél
jük, erre is meg tudunk felelni. Azt hisszük, eltaláltuk az igaz
ságot, amikor annak a véleményünknek adunk kifejezést, hogy 
azok a „libri regii", melyeket a madocsai apát emendált, BONFINI 
Rerum Ungaricarum Decadesti voltak, amelyek letisztázásán 
éppen ez időtájt dolgozott az a JÁNOS nevű másoló, aki meg
bízható és csinos munkájáért („fidèles elegantesque labores") ma
gyar nemességet kapott. 

De hát ki festette a párizsi CASSiANUSt és a Korvina sti
lisztikai szempontból vele rokon darabjait? Talán FELIX PETAN-

TIUS, II . ULÁSZLÓ diplomatája, ahogy ezt újabban BERKOVITS 

ILONA13 bizonyítgatta? Aligha. Hiszen PETANTIUS könyvfestői 
tehetségéről az egykorú források egy árva szót sem mondanak. 
Ha ilyen tehetséges könyvfestő lett volna, arról CUSPINIANUS, 
aki levelezésében többször megemlékezik róla s aki egyik mun
káját ki is adta, bizonyára ejtett volna egy-két szót. Mi indí
totta tehát BERKOViTsot arra, hogy benne lássa CASSIANUS mes
terét? Két XIX. századi horvát tudós, KUKULJEVI6 és MATKOVIC" 
egy föltevése, melyet újabban a FLORIO BANFI álnéven írogató 

11 D. Schriftwesen im Mittelalter. Lpz., 1896. 362., 366/7. 1. 
12 I. h. 
13 Feiice Petanzio Ragusino, capo della bottega di miniatori di Mattia 

Corvino. Bp., 1941. Különnyomat a Corvina 1940. ávf.-ából. 
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HoLiK FLÓRIS1& elevenített fel s amely FELIX PETANTIUSÎ azzal a 
FELIX RAGUSANUssal azonosítja, akinek emléke OLÁH MIKLÓS egy 
meglehetősen kései (1510—16 tájáról származó s csupán 1536-ban 
papírra vetett Hungáriájában felhasznált) adatában maradt az utó
korra. OLÁH a régiekre való hivatkozással azt állítja, hogy MÁTYÁS 
király a dalmát származású FELIX RAGUSANUS vezetése alatt har
minc a festésben is jártas segédet (servos amanuenses) foglalkoz
tatott, akiknek feladata a görög és latin kéziratok másolása volt. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy még a nápolyi király sem tartott 
egyszerre nyolcnál több scriptort s hogy VESPASIANO DA BISTICCI 
1453-ban Firenzében 45 másolóval 22 hónap alatt 200 kötetet 
volt képes előállítani, úgy OLÁH 30 másolóját túlzásnak kell 
minősítenünk még akkor is, ha föltesszük, hogy a másolók a 
kódexek leírásán kívül a kancellária írásbeli munkáit is végez
ték. Mert ne feledjük, hogy nagyszabású másolói tevékenység 
csak régi kéziratokban gazdag helyeken fejlődhetett ki igazán. 
Budán, legfeljebb MÁTYÁS humanista főpapjainak könyvei szol
gálhattak mintául, mert nem valószínű, hogy e célra a távoli 
olasz udvarok kölcsönözték volna ide kincseiket. Erre látszik 
vallani az is, hogy egyetlen Budáról datált Korvin-kódex sem 
maradt reánk. A műhelyben inkább miniátori munka folyt s 
talán ott készültek a Korvinára jellemző aranyozott bőrköté
sek is. A műhely állítólagos vezetője, FELIX RAGUSANUS neve 
egyébiránt egyetlen kéziraton s egyetlen korabeli okmányon sem 
szerepel. Amit tudunk róla, azt egy húszéves gyermekifjú két év
tizeddel utóbb papírra vetett futólagos megjegyzéséből tudjuk 
s ez csak annyi, hogy FELIX RAGUSANUS maga is járatos volt a 
festésben s a görögön meg a latinon kívül a kaldeus és az arab 
nyelvet is bírván, főfeladata abban állott, hogy a másolók szöveg
leírásának helyességére ügyeljen, életkorára nézve pedig annyit, 
hogy amikor OLÁH őt II . ULÁSZLÓ udvarában látta, az ő húsz
éves szemével nézve már idősnek tűnt fel, ami egykép lehetett 
40—60 vagy még több esztendő! Arról OLÁH egy árva szóval 
sem emlékezik meg, hogy mikor került FELIX MÁTYÁS udvarába 
s így a Korvina-kutatók egy részének az az állítása, hogy FELIX 

14 V. ö. MARGALICS E D E : Horvát történeti repertórium. Bp., 1900. 
I : 510/11. 1. 

15 Századok, 1938 : 390. 1. és nagyképű bőbeszédűséggel Archivio Sto-
rico per la Dalmazia. Roma, 1937/8, X X I V : 362/84. 1. 
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1480-ban került a műhely vagy pláne a könyvtár élére (erről 
OLÁHnál szó sincs!), a XVII . századi Vossius16 egészen önké
nyes feltevése s az is marad, ha mégannyi kései történész írja is 
ki egymásból! 

Ezt a mindenkép rejtélyes FELIX RAGUSANUSÎ próbálták az 
említett horvát tudósok s az ő nyomukon HOLIK FLÓRIS azzal 
a FELIX PETANTius-szal azonosítani, aki a XVI. század legele
jén tűnt fel, mint II. ULÁSZLÓ diplomatája s CUSPINIANUS sze
rint, aki őt raguzainak s II. ULÁSZLÓ idejében a budai könyv
tár vezetőjének nevezi, 1522-ben már nem volt az élők sorában. 
PETANTIUS ugyan nem tudott sem kaldeusul, sem arabul, de 
tudott törökül, sohasem is dicsekedett azzal, hogy ő lett volna 
a Korvina vezetője — pedig még az üres címeket sem vetette 
meg s állandóan, mint cancellarius Segniae szerepelt (neve egyet
len zenggi okmányon sem fordul elő) —, de akár csak a másik 
FELIX, ő is raguzai származású volt s ennyi bizonyos túlélénk 
fantáziájú kutatóknak úgy látszik elég. Hogy a puszta névazo
nosság milyen gyönge alap a személyek azonosítására, azt kár 
hosszasan bizonyítanunk. Teljesen elegendőnek véljük, ha rá
mutatunk HESS ANDRÁS „Ladislaus praepositus ecclesiae Buden-
sis"-ére, akit sokáig GERÉB LÁsZLÓval azonosítottak, mígnem ki
derült, hogy — KARAI LÁSZLÓ! Nem tudjuk, megvannak-e 
Raguza anyakönyvei a XV. század második feléből, de annyit 
vaktában is megkockáztathatunk, hogy bizonyára egész sereg 
FELixre akadnánk bennük. Az mindenesetre feltűnő, hogy olyan 
kiváló emberismerő, mint MÁTYÁS király, parlagon hevertette 
volna műhelyvezetője diplomataképességeit s egyetlen egyszer sem 
bízott rá olyan feladatot, mint ULÁSZLÓ. Arról sincs semmi
féle egykorú adat, hogy PETANTIUS mielőtt ULÁSZLÓ szolgála
tába lépett BEATRIX özvegy királyné kancellárja lett volna. 
HOLIK magáévá teszi a horvát tudósok ez állítását, habár 
ISTVÁNFFY MiKLÓsnak az az írása, melyre hivatkoznak, máig 
sem került elő s így az sem volt megállapítható, hogy ez az ese
ményektől távol eső historikus honnan vette ezt az adatot? 
PETANTIUS kancellárságában erősen kétkedem. Lélektani szem
pontból szinte kizártnak tartom, hogy ULÁSZLÓ az általa rútul 
rászedett királyné meghitt emberét tegye meg a maga bizalma-

De historicis latini libri 3. (1627!). 
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sává *s küldje el többek közt leánynézőbe Franciaországba! Ha 
megmaradunk a puszta realitásoknál s nem kalandozunk el 
regényírók módjára a föltevések színes birodalmába, úgy el
mondhatjuk HOFFMAN EDiTtel, hogy OLÁH tudósítása dacára 
„mégsem tudunk semmit RAGusANUsról. Nem tudjuk tisztán 
tudósi és munkavezetői szerepe volt-e, vagy festői munkát is 
végzett? Ragusából mikor jött el és milyen minőségben?... Tudósi 
képességeiről... éppoly keveset tudunk, mint művészi munkáiról." 

Elvileg nincs kizárva, hogy a párizsi CASSIANUSÎ s a vele 
rokondíszítésű darabokat az OLÁH szerint a festészetben is jára
tos FELIX RAGUSANUS — akit azonban a mondottak alapján 
továbbra is megkülönböztetendőnek vélünk ULÁSZLÓ FELIX P E -
TANTiusától — illuminálta, de ez a lehetséges föltevés teljes 
bizonyossággá csak akkor válnék, ha a CAssiANUs-szal azonos 
stílusú szignált, vagy egykorú okiratokkal kétségtelenül igazolt 
munkája kerülne felszínre. Addig őt is ama nem kis számú könyv
festők közé kell sorolnunk, akiknek ismerjük a nevét, de nem 
ismerjük műveit s helyesebb, ha megmaradunk a CASSIANUS 
mestere elnevezés mellett. GULYÁS PÁL. 

17 Mátyás király könyvtára. Mátyás Király Emlékkönyv. Bp., [1940]. 
II : 266/7. 1. 

Magyar Könyvszemle 1942. I. fűzet. a 


