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Husz Jánost· Dláglyára hurcolják.
A h~sz1 ta ta~ok kavet'! t !ur6paszel'te tila8zte az egyház, JIlert" huszitizmus harcot jelente'\t :
II feudalizmus és az egyház ural~a ellen. H~szJán.Qst
máglyahalá·l •......
,
~a it'lte a feudális reakc14. KepUnk az aulendorfi Ka~~geJgg.·
.
könyvtár .kódexéb6l va16.

-ermén'kereskedó a XV&században. A XV.században fokozódott az
'mterme
s es a ve' e j r, P Dzgazdálkodás kéSvetkeztében az állam
az ad6t, a fijldesurak a szolgáltatás~k egy ,ász~t, a fúpapok a
.dázsmá t pénzben kezdték kéSvetelni .a jobbágyokt61 •.!lzzel elvl.eelhetetlen 'terheket .róttak a ~o~bbágYO,k.Vállba. A jo.bbágyság forra,dalQmmal válaszolt, IBu'4ailiag, Antal parasztfelkelése, 1437./ Ké~
pUnk egy xv.saázadi te:rmápyke~e8kedót ábrázolRoderik'!Az
emberi
.
'41et
tUkre"c.
mUvéb61'Augeubrg,
147~.
.,.
~
,

5. Ad6*a.istrom a xV~s~fzadill~A p6nzgazdálkodáara valcS ~tté~és
n~veite a jo~báSyok
az ~ku16
városi polgá~ság adóterheit.
192?-b6l fennmaradt a legregJ.bb ~agyar ad-ts
1aj str~m. lI1el.Yl'le)t kát
oldalát
ábl'á~olja képünk.
.
.
.

es

~ Kaloda a ívtsi.réeér61e
A kizsákmányolás és a feudális elnyo~
~s együtt 3ár~ _a job~ágy8ág legktiloabözóbb büntetési formáival.
Bze" k~zu.l.yal~a ialoda j,s, mel.yp.ekkorhti förmáját ábl'ázoljaképUnlt. tl'thet6~ hogy ilyen sazaaság1t :társadalmi ktsrtllmények kö~
-zlStt a IV.saázad1 magyar paras~tság nagy számban osatlakozott a
huszita-mozgalom fQrradalm1 bals~árnyáhozl a tábo~itákhoz.
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már lttegj e,1en1k 8- világi

tárgyu mü~eket alkctó iródeák$ K~p1lnk.'egy=
kerti. famet.szet ny~mán egy 1lyen iródeákotl1lutat
be, mint az iro;;;'
dalmi 41e·t·,elvil'giasodásáne·k
egYik bi2JOIlyitékát.. .
.

.

dl vár lova terme· .XV"'sz .•.• A termelőerók fe~16dé=
sene a ~Z OSl. sa s az orsa g .
enyegetó török ve.szedelmel
elháritása.szUkségessé
tette
a feudális anarchia felszámolás4ta Az
o~szág l'térdeke volt az er5s kezpontQsitott királyi hatalom megteremtése ~Bztac41
t s~olgállla a H~yadi ház politikáj
ae JCépUnk .
Hunyadi János !á~át és .nna~ lovagte~mét ábrázolja..
.
, .. V r.ro~@hio··. .Q=14· e Velencében lévő CO 'eO l ..
szobl'& il XV
sz zadbel
olasz renesza~áz jellegzetes al al sa, Er . eppel kap- .
eBola tben mo~'t'a XV .•8$6.zad elaszországa
felé tekintUl:lk~ "m~rt •
magYilrltözpontositott m0p'archia kanoellár1ájának főbb hivatalt
betlSl tó tagj ai t61eg az ákkori olasz egyetem~keJl y4geJlt.sk ,tan\Ü ••
má·nyaikat••Az o:it tanu16 magyarok magukbaszivták,
az olasz polGló>
gárság
az olaez fejedelmi udva!ok miiveltségét~ a humanizmust$
Ez az uj müvelts4g.gytfkerében világi' volt. Jnnek a világi művelt.;=.
ségnek irodalmualtban 1s vannak képv1se161 élJ terjeszt6i. BZék ku....
ztU a legismerte~h ~ Janus Panno'nius ~. .
.
If

'8

t~z

. b~ vitéz llbioe. ·408-1472 ..mellszobra és_névaláir sa;" Vi
Já- :
nes az els magy.r ~~
s a 14-3~ban
s gmond ~gyarkirály
kaneelláriájában kezdte pályafutását",
Olaézorazági egyetem~ken tao;;"
n~lt és hazatérve
VAradat a.magyar h~an1zmus
k~zpontj~vá.akarta
tenni. J61 tudta?) hogy ak~zpontositás:ra ~lSrekv~ ki;rályi hatalom=
nak nagy szüksége vam magasmUvel tségi12/. Itáliában tan\ilt
humanis=
tákra. akik a ldrályt tollal és sz6val s~olgálj ák.. Réslben ennek
felismerése vezette 5t,ámikor ttsbb magyar ifjut Itáliába kuidött
tan>ll4ai e Kl:lztUk volt. unoka~eose J.anl1SPannonius is..
.

1· 4-14 2 areké e e
nyo ne A egnagyo·
~agyar úma~ s a a
.', or n, rvasagra utott lapja ács volt/.s
nagybátyja,
11téz János neveltette.
1447145e~ig Ferrarában tanult Guarininek Ifaronai Guarinas/ azisjo~

i.2~·Janus Pannonius

1ájában0 Páduában jogot tanulta Mátyás ir6nral~ptekcr kerftlt ha~a~ A király felismerte tehetségét s 146o-ban pécsi püspöknek ne~
vezte ki ~ Rés~tvett Mátyás csehországi· hadj~l'atában, de ktSscSbb·
belekeveredett a Vitéz János s81totta össz~esküvásbeit MenekUlés
közben halt meg 1472 .•ben a hO;t'váto;rszági
Medve-várában'" JpUB Pan=
non í.us sirj ához f,Uzte Kisfaludy
Károly a'Bat'átság és nagylelktrs~g"
cimU egytelvonásosdarabjánakmesájét
/1~20/s
_.
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a áaa , _;anus
annon us es'
"tem E,ye
.an je en meg nyom.;>
tatásEan egy velen©ei POlybius ...
kiadásban. J\i51teményeiben tUkr3~'6d=
.nek a h~manista k~ltészet
jellegzetes
yonás~i;'az egY~!ilihang" az
<:)nbe~sillés!)
a be@Byágy~ ,~ termt6s~et sa:epafJgein való ujjongáet a
földi 16t örömeinek értékelése, elford~láa • skolasztikus élets1leml~lettól» antiklerikálizmuse"
.

,

,

~.2f A budai várpalota M'át:yé.!~ko;,á'b~~reko~strukci6Bze~iet"
A bu~
d~. várpalota rekonat~k~16iil lBböe~ m~gklaérelték.
Kepunk egy
,ilyen rekonatruk@16\ ~ráze ~ Ilyen lehetett a vár Mátyás korábane
A napjainkban folyó tényleges rekons~l"uk©i6 sok rész15tét
korab~li állapot~ban va16sit~a ~eg~

a'vár=

fiak iátjáa

6-0

~~~tt~·

Vftl!'?jBmá::v~~yo~~.1~p:f~
ki.z-ál:z e~~k k~n:v.tárh~l]'if!éM=
1470 kor~10 N~1a8 ap~ t.lteZe8e~ben tü öz~dott a ren.a~~~~!.?
.ld!tilueJ!i·Brrol ta:musltodik ez az OBzl.opf6'i) mely jelenleg a ~agJal'
. lémzeti Muzeumban v~.,
,
"
b·l~)
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amikor Mát,ás 1!~gigj~rja kb .•16.,000 kötetb61 ál16 könyvtárának helyiségeit@
Bz a könyvtár a
korabeli könyvkiadási Viszonyokhoz kép~at ig~n gazdag kijnyvtár
v~lt még számszerüség szempontjáb6~ is? A könyvtár lei~ását Olih
M1ltlds /1.493~1-568,61lHUllgaria" olmU mtlv4ben IV1114oborJ.ae ~ 1763/ ol .•..
• ashatju.k .. IK,th311 a gimn .•
II .•o;- tanktJnyv a 21.t!lldalon./
lete;it

as t a jele~etet ábrázolja~

I

11"'.

Ji rzijtt-le

disze.aa,)'ó·e:n-in-kó

x, els6

~im a

=

os ratU18$ er~ ea~,
"y
s o~,,,"rEl
lel - 46 ko<=>
zott'alapitha-tta .•~okat áldozott a kö~yvt~r:ra /egy~on becslések
ezerint évente 33 ezer aramy~t/0 A klnywtár '11ománY$3 régi *atin
és g~rijg kézi~atok~ IV~saáza.bel1!k'z1ratok
nyomt~tványok. a
b~dai és firenzei
kBnyvmáselómühelyekben
készitett k6óexei~ ~ag,
ajánd~kba kap~tt k6d~xek és nyomtai~ányok~ Mátyás a b~da1 mühely?
ben 30 más01~t do~goztatottt Firenaében pedig négy,t~ 4 könyveket
kezdetbell selyembe éa bársonyba kötötték és sranYl+ ezt1st, z~mán©
ceattokkal, kap~sokkal látták'el~
1

'é

Diasla aPhi-lostJrai:-as Corvin- ádexb~ " Ez a leg~iszl8s~bb Cor·",
vina egYlk lapja., ,zeK a Coplj1nak.: szaka -szerint vC)ltak elrend~z~

o

ve a könyvtárakban.,'!

könyvtár

gonaozói közül megemli thetjfJk

a k~,~

vetkez6ket: RegiomontanuB~-~ar~id Ga~eotti~ Ba~tolom~ue Fo~t1nU8~ '
Tad(leo ;goletti~.
Antonio Bonfini~ A k6nyvek festői közll aeve z e.
tessebbeks Blandiua ~ Girolamo dai Li brl~)' Gher~rd,o~ 4 ttavan"te~ Ra..."
guaa! P'élix~ Prancesco del Chericee

jelentárgyu
2Se Bonfinius~s~mpOSion
de Vil'~initate"
cimü mup~áJának
:~~::e'!J:e:,,,,
lle ~oDfínius 7t4 4-15031 ltáliá 61 iudara Jöve, }..>;~:=oao
ii[vel köszöntett be. 14üvét Beatrix királynénak ajánlotta., Szerény
J,t1álli tásu k6dex,» B6atrix !hasoI+lóságra nem sok igényt tart61 kép·=·
másával., Bonfinius Beatrix felolvss6ja és Mátyás üd7ari történet=
ir6ja vOlta Mátyás utasitására megi~ta a magyar nemzet történ~tét •
1495-.tg /vvRttrum Hungar í.earua da~ad.e@.\'I)1,,, Legértékesebb
része saj át
-korábank története~ bár kritika nélkül iródott meg,. E münek az a
lj elentósége t hogy fóiurásu1 szolgál t nemcaak a hist6riáa
énekmcn-. '
dóknak1> hanem nagy kHItóinknek
Ls , Benfini f'elj,agyeztea kenyéz-~ezei diadal után r5gtönzött magyar katonadalokat. IValkai András~
Bogáti Fazekas Miklós~ Temesvári latván~1 Forrásul szolgált még a
következő müve knek e Pá16czi Horvá.th Ádám: Hunniáa; Katona:; Bá.!J,k
bán; Arany: Mátyás fL"lyja.,
Q

•
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J9~.~Gaieoitl-lta.~zio~e·gykoru.··emlékérme~aleotto

el
rat'z1o'/142701!>~4971
1447~ben Ferrarában megismerkedett Janus Pannoninsszal s 1461-be~
Magyarországra j~tt~ Evekig tart6zkod0tt Mátyás udvarába~~ ~aQb
mU.vet irtEt ~zek köztilmagyar szempontb"l a'legjelentősebb" Corvin J~n0sna~ ajánl~tt m~kája3 ~~tyás király jelen~'böles és elmésmendása1r61
és tette1r61"~ K1a.ta elószij~ To#daí Zsigmond
1563=bane Nagyar~a forditotta Ka~inezy gáb~r és ~arn~ 'e~d1~ánd~
M~kája sQk jellemző vonást Ur~kitett . meg .áty4sr61.
.
,"

.

c Scb.warzPéter budai rofesszop ltáás királ hz intázett é. án~
~,s.a.egt mUva el tt. C peus
cm s arwn" .e enae e 4
jame y ,en.
eml'ités~ tesz a ki~ályá1tal Budán sae:rvezett f6ískolál"ól. A. fóis=
-,
kolá:ra Jegyetemrel vonatkozó ;rész a 22c;>ik. sorbaD kezd6dlk~
!
c,

,

:iL) Corvina~k6dex kötése 14 o~b'L. Mátyás kU16n ki$n~~kö,t6;
stl}ust
a, a mazot a orv l1la ra", ~ a stílus a reneszánsz 8nyvfi8tés~et
történetében önálló magyar stilua néven szerepel~A kötés barna
b6rj} amelyet préselt keleti árabeszk és magyarosmotivUDlll 8~anyvirá~s lo~bozat diszit., Némely kötásen Mátyás aimera látható, ,B~'
zeken ~ kötéseken alka1mazt4k először az aranyat ktsnyvdíszitéstile.
A következ6kben még három ecrvina ~ötést mutatunk bes
'

l2~'"Cor?~i9a k15t~s 149()=b61~
l,.) B8~·Coriin-k6dex kötéaé~ek hátsó lapja",
J~~ Vergili~s mUveit tartalmazó Corvina-k4dex kötésee

)

~
l

i

i

A Budai Irnika 14 .•..
ban n omtatatt kiadásánakels~dala~
~=
y a kir ly ult~rp~l~t k j na egy k 1CS S 'geJ hogy uralodása
_idejé~ nyomda mUködött Budán", A nyemda megalapit6ja Mátyás a1kanp
oellárja, Karai loás~ló velt", Karai hozta magával H~ssAndrás né~
,met nyomdászt Olaszersz gb'l 1472=ben és nyomdát ~ apit~tt~ Abu.
ida! nyomda elsó term~ke ~ Budai Krónika eimen ismert nyomtatvány",
iBz az elsó Magyarországon nyomtatott ktSnyve Tárg~a: a magyal'.nem~',
zet törté~ete a legré~ibb id5kt~1,1468=lg~ Szerz~je ismeret1ene -

I

~

1
1

!
!
I
• i

EJ

-67 1evilb61 áll~ Az egész világon csak? p41dányt ma-rad~..
fe~n' be161e. 'A Hess~ny~mda 'második ismert term~ke Leonardtts .A:óe}inusegy ..
~ls müve •• budai nyomda nem az akk~r szokásos gót betttíkél. hanem
latin betUkkel dOlg~zott. Ez is' egyik jelent5sége.
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át áa kir.ál saátkezU aláirása és zá·ószaval 1
'e
,ok'evelen •. 'y s csak kivete es esetekben ir a ala o 1evelelt~ BgJszen egyedttlál16~ nogy ítt még sajátk~zU aláírása *ellett kU15n is megigéri az oklev'lben fogl~ltak megtartását~
; .

-

sSy'
· ~:t-i~yi Mik16s ~ kal tÓ!J
.an pél<1aké~ai jelölte meg

,

aki Mátyás kir~lyrÓl' írot~ tanulmányá=
a magyar human1zmus nagy ~stáp16ját
é8 fejlesztojéto Ebben az elmélkedésben Zrinyi ugy ve1ekedettg
hogy waz dicsőséges királyoknak életek és vitéz oselekedetei nem55=11120/119
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az & tliscél'e'teketir.ia,
da
scSt nevelnek bennek ~kessen sz61ástw, ltCorabé11 helyesir4s S~f)~
rintl/ A k~~etkez6 k,épekbenbe~u~atj\lk
'á"lás
alal!.j~~ a mag1sr
szépirodalom
és ~eneirodalom uéhány jelél1',Se~~ alkotásában!

, csak csinllnak

az i:rdlma~ k~vánságot

Mát3áskiráll'...A,alatlári.
~4<), után kéezf11 ".lsDUSI',et~
6 sQrbolálló e1,leKben s.j.l'atJa'~
halott
kiJ'ályt.
Sz<Svege a Gy'ngy;si-)tódexbe.u.
'.
_ -'
,',
'

j'iBffil~kdal

leJ;]. aszerz6je.
.

.

.

t ts ,királ .r : .• "Iie~a
. spr ·0' o~svr
·nyom . , a.\l '
•• en'8
ot ' 'ez ,.: ··~t6ria
a nép a~
éló látyás' királyr61 szd16' .ondai ·'"aij.y~gC)t'«ölgGata
fel, ~éptlnk a~ e1s6 klad~s eilB:l,ap3ál ábJ"ázel~ a. '
'
A bne

o:lr,s.NSÖJ11Lan,·

8Z'

1str,~",.

!tan

c

".

Ait

i!ssényei.Gf~r.gl
bat t1nekes epQszt irt :Utyás klr41y~1
nyadi" olQel.'
Bem:Z:ffiatjuka k~z~rat els6 oldalát ~

.

"Hu~

~2,:iari')amarty
"Sz,., Iloekaw c. elbeszélcS' költeuuhtye a legsikerll~
tebE k~ltal fel'd~lgozáeaa It!l,ás lto:rabeli 1tSmáqak irodalmukban.
K(§piink a Sztfp ~~C?nka három illusst;ráci6j~t
~brázolja.
'
.
'.

~3& Egressi

G4ber, mint U"Iás.király IBarabás ~1kl6s k6rajza/.
agy szinészanRmél~6
alafdtasában
vitte s~tinpa~ra ~t1.áa ldrá11
alakj~t K1sfaludylarQly
darabjaihan.:
1,1t 3eg,ezzllk ~egt hogy ~';
XIX. sz. lUSl t31nek ás il':~iuak magy()bb ré sze ve:rset p regt§n.yt ~ esin~;
darabot irt ~t,áí\irdl !p~e ,',empa Mj.hálYa S~1g1igel1. 1(\8, J~l(.$i,
Vajda Jál\os, 'Thaly K&l~álltl 'Bndl'ódi S~dO:rt~9th
Béla!'.
'
.
. .
'

;

li.
a."

SzigiigetiEdg

szerz,,"
.

IVMá"yá~király· lesz·" o1171tl dráJtl~;Jállak k4fz~rata

rendez&l tiejegyzeeeivel.
'.

'.

.'

tl"AzeA,só~pera
, nak cimlapJ a.
1843. de~.15.-án.

~,

Il~1
'.

alap3~i

",

• osGny~ /~rtJ.nd/·Jlihály·

gyens,e ez~vegktsflyvére

marty ~8z'p Ilcakájan
vf>l t.

/'

'.

Mátiáskirá. 1:trsS1•.Btin1sch
s iIr,ly~ak
választása.l
.
'.

lility

!6-,-~_löson1L.1lih41y·dalml1.•et, itt Ve.resmuty

leiiirnye

.

",

.,...'

-

.

cp~rak&ziraBemu"\atták ludán
.
,.'

~dzaef

i

"Sz'p Il,nka"

c. köl .•.

Jle14.1e7o/,~l!rkel k~rtárea, 'ekete Mihály
daliá ~ékot ' szerzett l. amelYl3ek alap j aV~l'l5s,volt. A bemu~atd eloadás ~861. dec,26.~á~
,

, .

"-..

~'7-t~'adruszJ49()Slátyás
~tr~ly ezobráboz kéaz1:tett tanulmányfeje.
Kliiyás alakj a nemeaa~ a magy'ar irodalQ111bu . hanem a k4pz6mtiv~",",'
áz~tben: is nagy .üvekíihlet~~e
volt~ 14p~k l$druaz J4nos'~tyá~
tanalmány~e;j ét áJ)rázolj a.,'Eredetij 8' aa O.S~ágOB Magyar Szé:pm.üvé~
szei! Muze~~l»8l1~
.

1(1
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a 'els6okt~tási
Jegyzet~11át6
t~llal~taá.l
Jele16s vezei6 a iej~ov~zk1 L~~~s ,.' ,
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