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Carbo-kódex a neten
Örömmel jelenthetem be, hogy egy újabb digitá-
lis közkincs született: mostantól a világhálón
hozzáférhetõ az Akadémiai Könyvtár Kézirattá-
rában õrzött corvina, a Carbo-kódex digitalizált
változata. A kódex on-line verziójának finanszí-
rozását az MTA Könyvtára saját forrásból oldot-
ta meg.

Gondolatok a digitalizálásról

Évek óta érvényes a magyar digitális tarta-
lom bõvítésének imperatívusza. Content is

King – A tartalom a király, így fogalmazták
meg bölcsen már több mint egy évtizede, a
web kisgyermekkorában, a technikai háttér
megszilárdulása után azt a központi gondola-
tot, hogy az Internet valódi, átütõ sikeréhez
elengedhetetlen a tartalommal való benépesí-
tése. S igaz ugyan, hogy növekszik a hálóza-
ton elérhetõ magyar és magyarországi tarta-
lom, de riasztó, hogy kibertéri betelepítési tem-
pónk még a felzárkózó új EU-tagok között is
kullog a többiek után. S még riasztóbb, hogy
a végre elõtérbe kerülõ minõségi tartalom –
gondolok itt a kulturális anyagok és a nemzeti
örökség hatalmas forráskincsére – a webes bõ-
vülésen belül nem kap kellõ hátszelet. Ennek
oka részben az, hogy a közkincsek õrzõi, a
közgyûjtemények, erõsen korlátozott források-
kal rendelkeznek, digitalizálási tevékenységük
támogatása elégtelen, amúgy pedig a pályázati
rendszerben többnyire ál-esélyegyenlõség ér-
vényesül. Ezért különös fontosságú, ha a köz-
gyûjtemények, könyvtárak még súlyos erõfe-
szítések árán is próbálnak megfelelni tulajdon-
képpeni feladatuknak. Ez a feladat ma már
nemcsak a nemzeti közkincsek, szellemi-fizi-
kai kultusztárgyak, dokumentumgyûjtemények
õrzése, karbantartása és hozzáférhetõvé tétele.

Ez utóbbi, tehát a hozzáférhetõvé tétel kö-
telezettsége szinte a felismerhetetlenségig meg-
változott. Nemcsak a szolgáltatásjelleg erõsö-
désérõl, a használói igények kielégítésének új
kívánalmáról van szó, hanem épp ennek a szol-

gáltatásnak az univerzálissá tételérõl, magya-
rul a gyûjteményekbe zárt közkincsek digitá-

lis közkinccsé transzformálásáról! Ezeknek el-
sõbbséget kell kapniuk a digitalizálási tevé-
kenységen belül, hiszen példának okáért nem
feltétlenül kell immár Budapestre – vagy a
Vatikánba, a másik példány lelõhelyére – za-
rándokolnia annak a kutatónak, aki a Carbo-
kódexet akarja tanulmányozni, a kódex nagy-
felbontású online-változata a helyszíni szem-
lénél jóval mélyebb bepillantást tesz lehetõvé.
A hozzáférhetõség ilyetén távoli biztosításá-
nak feladatához azonban nagyságrendekkel
nagyobb támogatási forrásokat kellene rendel-
ni, a könyvtárak csak úgy tudnának megfelel-
ni a rájuk háruló missziónak.

Az alkotócsoport

Az általános töprengõ gondolatsor után szól-
junk végre tulajdonképpeni tárgyunkról, a „Carbo
digitalis”-ról, annak konkrét megvalósulásáról és
a megvalósítókról. Elsõként kell említeni
Rozsondai Marianne-t, az MTAK Kézirattárá-
nak vezetõjét, aki az egész digitalizálási projekt
felelõse, irányítója volt. Bevezetõ tanulmánya
rendkívül plasztikusan tárja föl a kódex históriai-
paleográfiai hátterét. Sajó Tamás, a Studiolum
Kiadó igazgatója a filológiai, szakmai munka
mellett az internetes kiadást készítette, annak
angol és olasz változatát is. Egyébként ez már
Sajó Tamás második sikeres együttmûködése az
MTA Könyvtárával, hiszen az õ közremûködé-
sével készült Pápai Páriz Ferenc peregrinációs
emlékkönyvének digitális változata (elérhetõ az
MTAK honlapjáról – http://www.mtak.hu – a
Digitális gyûjtemény menüpont alatt, illetve
közvetlenül ezen a címen: http://ppf.mtak.hu/
index.htm).

A latin nyelvû kódex magyar fordítása Kazin-
czy Gábor nevéhez fûzõdik (1863), a latin átírá-
sát pedig a fiatalon, 33 évesen elhunyt tehetséges
tudós, Ábel Jenõ végezte 1880-ban. A digitális
változat megteremtésénél a fordítás és az átírás
összevetését Véber János (MTAK) végezte,
Antonio Bernat Vistarini pedig a spanyol válto-
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zatot hozta létre. Az illusztrációk fotóit Láng Klára

(MTAK) készítette.

A Carbo-kódex

Lodovicus Carbo olasz humanista nyolcvan
oldal terjedelmû, antikva rotunda betûkkel ké-
szült, egyszerû külsejû pergamenkódexe Má-
tyás király dicsõ tetteirõl szóló dialógus. Ke-
letkezése 1473 és 1475 közé tehetõ, mivel a
Vitéz János-féle összeesküvés után készült (a
dialógus egyik szereplõje ugyanis Ernuszt
Zsigmond, aki a kegyvesztett Janus Pannoni-
ust követte a pécsi püspöki székben), ugyan-
akkor Mátyás Beatrixszel tervezett házasságát
még nem említik (1476). Ernuszt a kódex
megrendelésével talán háláját kívánta leróni
Mátyásnak a kinevezésért, Carbo pedig, a di-
alógus másik szereplõje, meghívást remélt jó
Budavárba ettõl a mûtõl. (Ezt nem kapta meg
Mátyástól. Pedig a kódex kifejezetten szerény
díszítésû és tartalma épp a királyhoz szóló
eulógia, márpedig Má-
tyást közismerten nem
az ornamentika, ha-
nem a tartalom – lám,
megint a tartalom – ér-
dekelte a könyvek-
ben... De könnyen le-
het, hogy Mátyás ép-
pen a tartalommal, a
róla és apjáról szóló,
illetve az alacsony
származásával foglal-
kozó részekkel nem
volt megelégedve.)

Carbo ismerte Janus
Pannoniust,  hiszen
„padtársak” voltak
Guarino Veronese
ferrarai iskolájában. És
itt jön egy másik érde-
kesség. A kódex má-
solójának a kiléte egé-
szen a közelmúltig is-
meretlen volt. Ennek a
rejtélynek a feloldásá-
ra 1997-ig kellett vár-
ni. Ekkor jött kutatni
az MTAK-ba Albinia

C. de la Mare angol

paleográfusnõ, aki megvizsgálta a Carbo-cor-
vinát, és azonosította az addig ismeretlen
szkriptort a ferrarai Nicolaus Mascatinus sze-
mélyében – amellett és nem mellesleg néhány,
Carbo kezétõl származó emendálást is fölfedett.
Fölmerült még egy izgalmas kérdés. Honnan
való a kódexben Mátyásnak a szokásostól elté-
rõ címere? A kódexben megfestett címer a Kör-
möcbányán 1461 körül vert aranypénzen látha-
tó címerábrázolással egyezik meg. A Ferrarában
tanuló magyar diákoktól kerülhetett egy ilyen
aranypénz a másolóhoz.

A Carbo-corvina provenienciájáról itt csupán
annyit, hogy valószínûleg – legalábbis egy ideig
– Spalatóban, azaz Splitben õrizték. 1840-ben
Gróf Teleki József, az Akadémiai Könyvtár ala-
pítója, az Akadémia elsõ elnöke vásárolta meg
az intézmény számára.

A digitalizált Carbón még tartanak az utolsó
simítások, egyelõre az alábbi direkt címen érhetõ
el: http://carbo.mtak.hu/.

Bánhegyi Zsolt


