
ADATTAR. 
Kérvény a budai Corvin-könyvtárba való bebocsátás végett, 

az 1629-ik évből. 
Budavárának a törökök által történt elfoglalása után a tudományos 

körökben tudomással bírtak afelől, hogy MÁTYÁS király nagyhírű könyv
tárának jelentékeny része az enyészetet elkerülte és a budai vezérbasa 
palotájában gondosan őriztetik. 

Ismeretes, hogy BETHLEN Gábor és PÁZMÁNY Péter a könyvtár meg
vásárlását tervezték. Kísérleteik meghiúsultak, de egyes kéziratokat si
került több könyvgyüjtőnek megszerezni. 

Érdekes, hogy 1629-ben egy bécsi hires jezsuita-tanár tudományos 
célból lépéseket tett engedély kieszközlésére, hogy a könyvtárba bejut
hasson. Ez az antwerpeni származású CORDERIUS Boldizsár volt. (Szül. 
1592-ben, megh. 1650-ben.) Arról értesült, hogy Mátyás könyvtárában 
görög szentatyáktól kiadatlan kéziratok találtatnak. Ezeket kívánta föl
kutatni és közzétenni. Evégből gróf ESTERHÁZY Miklós nádorhoz fordult. 
1629 szeptember 22-ikén kelt érdekes kérvénye — mely az országos 
levéltár kancelláriai osztályában maradt ránk — a következőképen hangzik : 

Rogo Vestram Excellentiam uthoc exemplar Catenae Graecorum Patrum 
in sanctum Lucám a me latine redditum ac nuper in lucem editum, tamquam 
debiti obsequii tesseram admittere, et me inter clientes suos suscipere dignetur. 

Cum autem plurima Graecorum Patrum opera hactenus inedita in Budensi 
Bibliotheca serenissimi gloriosae memóriáé Matthiae Corvini impensis ac studio 
collecta magno ecclesiae catholicae luctu sub Turcarum manibus in tenebris 
delitescant; Excellentiam Vestram obuixe rogatam volui, ut pro auctoritate 
qua pollet, mihi ad Bibliothecam istam accessum procurare dignetur, ac veniam 
inde Excellentiae Vestrae nomine libros aliquot, in serenissimi quondam 
Ungariae regis Mathiae Corvini memóriám, auferendi aut saltem mutuo acci-
piendi. Hoc si fiat, praeterquam quod Excellentia Vestra quam optime de Deo 
ac sanctis Patribus et ecclesia tota merebitur, rem faciès fastis atque immortali 
memoria dignissimam. Dabo enim operám, uti par est, tota posteritas agnoscat 
se singulari Excellentiae Vestrae beneficio ac favore thesauro tanto frui, 
quem inde eruere ac bono ecclesiae publica in lucem edere spero. De tempore 
autem et modo illuc proficiscendi Excellentiae Vestrae nutum observabo.., 
Optatissimum tarnen mihi foret, si illud hoc mense fieri posset, quo professio-
nis meae praelectiones cessant usque ad novembrem. 

Arról, vájjon a nádor tett-e lépéseket az engedély kieszközlésére és 
ha igen, mi volt az eredmény, tudomásunk nincs.1 

Közli: FRAKNÓI VILMOS. 
1 Litterae Privatoram. 1629. sz, 140. 




