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BONFINI AVERULINUS-FORDÍTASA 
ÉS A BUDAI VITRUVIUS-KËZIRAT KÉRDÉSE* 

Jóllehet Vitruvius De architecturá-'yá ismert volt a középkorban, a műnek vitathatatla-
nul valamiféle újrafelfedezése következett be a 15. században. A humanisták nagy ér-
deklődéssel tanulmányozták, és készítettek belőle kivonatokat, majd teljes másolato-
kat fejedelmi vagy humanista könyvtárak számára. A másolatok megnövekedett számá-
ra utal többek között a Carol Herselle Krinsky által összeállított kézirat-lista nyomán 
kirajzolódó kép is, ebben ugyanis szembeötlően sok 15. századi verzió fordul elő.1 

A középkorban készült másolatokat általában monostori könyvtárak őrizték meg, de 
vannak adatok arról, hogy tudós férfiak ismerték a szöveget (pl. Hugo de St.Victore, 
Vincent de Beauvais, William of Malmesbury, Petrus Diaconus és mások), akik esetleg 
maguk is rendelkeztek egy-egy példánnyal.2 Fejedelmi udvarok könyvtáraiban egykor 
megvolt középkori változatokról alig van tudomásunk,3 az odakerült Vitruvius-másola-
tok zöme a mű iránt megváltozott érdeklődés nyomán, a 15. században jutott a gyűj-
teményekbe. Azt mondhatjuk tehát, hogy a fejedelmek és a humanista tudósok könyv-
táraiba került De architecturá-k nagyrészt az 1440-es évektől folyamatosan készült, 
új másolatok voltak. 

A Vitruvius iránt megélénkült érdeklődést, az ennek nyomán kibontatkozott huma-
nista-aktivitást és az így született művek sorsát világosan példázza a milánói humanis-
ta, Pier Candido Decembrio működése. Az antik építészeti mű iránti lelkesedését való-
színűleg Petrarcának lehet tulajdonítani, mivel Decembrio mindenben igyekezett kö-
vetni a példaképül választott nagy elődöt.4 „Építészeti" tanulmányainak első terméke 
egy afféle ,mindenes gyűjtemény', az ún. P.Candidi Collectanea rerum diversarum et 
memorabilium volt, amely a milánói Ambrosiana R 88 sup. lapjain maradtak fenn 
(ff.l64r—172r).5 Itt a De architecturá-ból másolt részletek, rövid kommentárok és 
rajzok szerepelnek. Mindezek az 1437 körül lejegyzett szövegrészek tulajdonképpen 
előtanulmányoknak és előmunkálatoknak tekinthetők teljes szövegmásolatokhoz, 
amelyek néhány évvel később készültek humanista érdeklődésű világi és egyházi hatal-
masságok számára. 

Az első másolatra Humprey of Gloucester adott megbízást, akivel Decembrio szoros 
kapcsolatban állt.6 Szövege 1440 körül vagy 1440-ben készült el, és a kódex el is ju-
tott a megrendelőhöz, Oxfordba. Ugyancsak ebből az időből származik egy másik 
De architectura-másolat is, amelyet Decembrio Francesco Pizolpasso-nak, Milánó 
érsekének ajándékozott, aki Észak-Itália vallásos humanistáinak egyik legkiválóbbika 
volt.7 A milánói dómra hagyományozott egykori érseki könyvtár inventáriuma8 sze-
rint a Vitruvius-művet tartalmazó kódexben a De archit ecturd-n kívül még két De-
cembrio-mű, a História peregrina és a Grammaticon is szerepelt. Minthogy maga a 
kódex elveszett, az inventárium tartalmi megjelölése igen lényeges adaléknak minősül 
a továbbiak szempontjából. 

* Elhangzott az 1991. október 2—4. között Sárospatakon megrendezett „A reneszánsz Magyaror-
szágon" című tudományos tanácskozáson. 



30 Ars Hungarica 1 9 9 2 / 2 

Milánóban a Viscontiak uralmát követően, majd a Repubblica Ambrosiana rövid 
közjátéka után a Sforzák kerültek hatalomra. Velük Decembrio minden igyekezete 
ellenére sem tudott jó viszonyt kialakítani, aminek következtében nem kapott állást 
a hercegi udvarban. Távozni kényszerült Milánóból, ahova csak 1460 körül jutott 
vissza. Minden bizonnyal ezzel a körülménnyel függ össze két újabb Vi truvi us-máso-
lat keletkezése a hatvanas évek elején: egyikük 1462-ben készült, másolója Bonino 
Mombrizio, Decembrio munkatársa volt, és jelenleg a milánó Ambrosiana könyvtár 
A 137 sup. jelzetű kódexében van,9 míg a másik elkészültének dátuma 1463, és jelen-
leg a budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményében találhatójelzete CodJat.32. 

Ami a budapesti verziót illeti, annak milánói eredetéhez nem fér kétség: ezt tar-
talma, vagyis azon Decembrio művek jelenléte, amelyek a Pizolpasso-féle kódexben 
is benne voltak, valamint a formai részletek (pl. a papír anyaga, stb.) egyaránt egyértel-
művé teszik.11 Más helyen1 2 megkíséreltük bizonyítani továbbá azt, hogy a kódex 
eredetileg a fejedelem könyvtárához tartozott, és hogy 1488-ban került Budára, ami-
kor Lodovico Sforza, három más kódex-szel együtt elküldte Corvin Jánosnak.13 A dí-
szítetlen papír-kódexről egyébként sem lehetett volna feltételezni, hogy a királynak 
szánt ajándékról van szó, és minden valószínűség szerint nem is került a Corvina 
gyűjteményébe. 

Bár konkrét adatunk nincs rá, mégis több jel mutat arra, hogy ezen a Cod Jat.32-ben 
lévő De architecturá-n kívül másik változat is volt Budán, mégpedig minden bizonnyal 
a királyi könyvtárban. Már maga az építészet elmélete és gyakorlata iránti, a kortársak 
által is magasztalt érdeklődés, amely a királyt jellemezte, arra indítanak, hogy feltéte-
lezzük a klasszikus elméleti műnek a meglétét. Ismeretes Alberti De re aedificatoriú-
jának Budán egykor megvolt két példánya, és hogy Francesco Bandini elhozta Mátyás-
nak Filarete Trattato di architetturá-ját is.14 Éppen ez utóbbi műnek a latin fordítása 
szolgáltatja azokat az érveket, amelyek egy budai De architectúra feltételezése mellett 
szólnak, mégpedig már a fentebb említett CodJat.32 előtt. 

Amint a kutatás legutóbb kimutatta,1 5 Antonio Bonfini még 1487-ben fordította 
le az eredetileg olasz nyelvű traktátust latinra, és azt is valószínűsítette, hogy a munkát 
Budán végezte el. Ha a szövegek összehasonlítása nem tenné egyértelművé, már maga a 
kronológia kizárná, hogy Bonfini részéről a Cod.lat.32 használatát feltételezzük, hi-
szen az 1488 előtt semmi esetre nem lehetett Budán. A filológiai vizsgálat ezt a követ-
keztetést meg is erősíti.16 

Valóban, ha összevetjük a Bonfini-féle verziót az eredeti, Filarete-féle olasz változat-
tal, számos helyen azt észleljük, hogy a fordító nem az eredetit igyekszik latinul vissza-
adni, hanem Vitruvius szövegéből klasszikus megoldást választ. Megfigyelhető ez ne-
vek, építészeti terminológia vagy leírások esetében egyaránt. 

Vannak például nevek és tények, amelyeket Filarete hibás ortográfiával, illetve té-
vesen említ. E helyeken Bonfini gyakorta a helyes változatot adja. Egyik ilyen hely a 
Il.könyv bevezetője, ahol a Nagy Sándornak Alexandriát tervező Dinokratész legendá-
járól olvasunk: 

Filarete 

,,Dice Vitruvio che, e-
sendo Alessandro inella 
Grecia a campo fu uno 

Vitruvius 

,£)inocrates architec-
t s cogitationibus 
et sollertia fretus, cum 

Bonfini 

,JDinocrates Architect 
magna ingenij solerti 

fretus ut Regiam 
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chiamato Zenocrates, Alexanderrerum commendationem..." 
ando a lui per volerli potiretur," 
parlare,..." 
[D Poüfilo kiad. 45.o.] [II.Bev.] [f,14r] 

Bonfini tehát helyesen íija le a filaretei szövegben „Zenocrates"-ként szereplő nevet, 
sőt szövegében belesző egy olyan fordulatot is, amely nem az olasz szöveg fordítása, 
és amely csak úgy kerülhetett a tollára, hogy előtte feküdt az eredeti latin szöveg: ez 
a „sollertia fretus". Ami a nevek helyes ortográfiáját illeti, a továbbiakban helyesbíti 
a tervezett város helyét: a Filarete által tévesen „Libano"-nak mondott hegyet 
„Athos"-ra javítja, ahogy Vitruvius szövegében is található ()И4thon montem in viriï 
statue..." f . l4r) . A folytatásnál aztán még nyilvánvalóbbá válik, hogy Bonfini a vit-
ruviusi szövegre támaszkodva dolgozik. Nagy Sándor paraboláját, amely a várost egy 
anya által táplálandó gyermekhez hasonlítja, Filarete egyetlen mondatban foglalja 
össze: Uora disse Alessandro che sarebbe come una femmina che facesse uno 
figliuolo e non avesse latte." Bonfini ezzel szemben részletesen visszaadja Vitruvius 
szövegét : 

Bonfini Vitruvius 

„Nam sicut editus infans sine nutricis lacte „Ut enim natus infans sine nutric lacte 
ali : ita in angusto sterili ue loco fundata non potest ali neque ad vi crescentis 
Ciuitas sine rerum copia suum pplm tueri gradus perduci, sic civitas sine agris et 
nequit. Designationem probandam eorum fructibus in moenibus affluenti-
ceseo locum Qo..." bus non potest crescere nec sine abun-

dantia cibi frequentiam habe populum-
que sine copia tueri." 

[II.Bev.] 

Itt felmerülhet a kérdés, Bonfini vajon mennyire támaszkodik az építészeti dolgokban 
oly fontos forrásként kezelt ifjabb Plinius-ra. Mint tudjuk, Plinius maga gyakran merít 
Vitruviusból, így nem lenne meglepő, ha Bonfini szövegében felfedeznénk Pliniusra 
is utaló nyomokat. Ha az említett részletet, vagyis a Dinokrates-epizódot vesszük ala-
pul, akkor azt valóban megtaláljuk a História naturálisban, a szöveg azonban meggyőz-
het arról, hogy az nem lehetett Bonfini verziójának forrása: 

„Metatus est eam Dinochares (sic) architectus pluribus módis memo-
rabili ingenio, XV mill. pass, laxitate insessa, ad effigiem Macedoniae, 
chlamydis, erbe gyrato lacioniosam, dextera laevaque anguloso pro-
cursujjam tum tarnen quinta situs parte regiae dicata..." 
[CPlinii Secundi Históriáé Naturalis Libri XXXVII 
Ludguni, 1635, p.260] 

Mindezek alapján, úgy tűnik, nyilvánvaló, hogy Bonfini az Averulinus-fordítás készí-
tése közben — használta Vitruvius De architecturá-]ámk szövegét és — miként ez ko-
rábban már bebizonyosodott — a használt változat nem lehetett a jelenleg is Budapes-
ten lévő CodJat.32. Tulajdonképpen eddig a pontig a tudomány már korábban eljutott. 
De vajon tovább lehet-e lépni? Ki lehet-e valami továbbit következtetni erről az egykor 
Budán volt Vitruvius-műről az Averulinus-fordítás szövege alapján? 
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Ha a szóban forgó Vitruvius-verzió 1486 előtt került Budára, akkor csakis kéziratos 
mű lehetett, mivel az editio princeps ebben az évben látott napvilágot Rómában. A 
kézirat rekonstruálását másolási jellegzetességek, továbbá a használt szavak és terminu-
sok alapján lehet megkísérelni. Mint tudjuk, a Vitruvius-filozófia a kézirat-családokat 
a másolat alapjául szolgáló őstípus szerint csoportosítja, aminek következtében külön-
böző „családfák" vannak érvényben.17 Az egyik ilyen csoport a H, illetve S, valamint 
a kettő kombinációja, a HS, amely a londoni British Museum-ben lévő Harleianus 
2767, illetve a franciaországi Sélestat városi könyvtárában őrzött ún. Schlettstatensis 
17-ről nyerte a nevét. E csoport kiemelését az indokolja, hogy a budapesti Codlat.32 
szövege a hozzá való tartozást mutatja,1 8 és ennek alapján egy milánói kézirat-körhöz 
sorolható. Mint feltételezik ugyanis,19 - éppen az előzőekben érintett Decembrio-fé-
le Collectanea, valamint az általa készített Vitruvius-másolatok alapján — létezett Mi-
lánóban egy HS-családhoz tartozó szövegváltozat, amely az ott készült másolatok alap-
jául szolgálhatott. 

Láttuk az előzőekben, a 15. század derekától gyarapított humanista fejedelmi 
könyvtárakba megrendelés útján kerültek a klasszikusokról készített másolatok. A Bu-
dán egykor megvolt Vitruvius (amennyiben kéziratos-mű volt), ilyen másolat lehetett. 
Jó okunk van feltételezni, hogy ez a De architectura későn, tehát 1485 után jutott el 
Budára, az építészeti témájú traktátusok, a két Alberti, valamint a tárgyalt Filarete-féle 
Trattato ugyanis kivétel nélkül ebben a periódusban lettek a Corvina könyvtár gyűjte-
ményének részei.20 Ismeretes, hogy ezekben az években igen intenzívvé váltak a Buda 
és Milánó közötti kultúrális kapcsolatok, amit az idézett Cod.lat.32 ideküldésén túl 
egyéb, feltételezhetően milánói eredetű művek is bizonyítanak. Volt ugyanis a Corvi-
nában két Appianus Alexandrinus-mű is, amelyeket Pier Candido Decembrio fordí-
to t t , 2 1 és amelyek közül az egyik még Mátyás életében kerülhetett Budára.22 Ez is 
tehát abban a kései periódusban, amelyben a Cod.lat.32-ben lévő Decembrio-művek. 

Mindezek a feltételezések természetesen csak akkor érvényesek, ha valóban egy 
kéziratos Vitruvius-mű volt az, amit Bonfini Budán a fordítás közben használt. Nem 
lehet kizárni az editio princeps jelenlétét sem, hiszen azt elvben Bandini magával hoz-
hatta Rómából, amikor a Filarete-féle Trattato-1 hozta. Ennek eldöntésére azonban 
pillanatnyilag semmiféle támpontunk nincs. 

Idáig tartott a bizonyosságok és bizonytalanságok számbavétele, amelyek a budai 
királyi könyvtárban egykor megvolt De architectura kapcsán felmerülnek. Nem állít-
juk, hogy minden lehetőségre kiterjedt a figyelmünk, és talán lehetséges a meglévő is-
mereteket konkrétabb megállapítások érdekében csoportosítani. A magunk részéről 
mindenesetre szeretnénk remélni, hogy a kutatás további adatokat tár majd fel, ame-
lyek segítségével többet tudunk meg erről a jelenleg csupán közvetett módon tanulmá-
nyozható klasszikus műről. 
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Gábor Hajnóczi: Bonfinis Averulinus-Übersetzung und die Frage der Budaer (dt. Ofener) Vitiuvius-
Handschrift 

Bekanntlich kam der baukünstlerische Traktat von Antonio Averlino, d.h. Filarete, der Trattato 
di architettura, annehmbar im Jahre 1487 durch Francesco Bandini von Rom nach Buda. König 
Matthias ließ das italienische Werk ins Lateinische übersetzen. Den Auftrag bekam Antonio Bonfi-

'ni. Der Humanist fertigte noch in demselben Jahr während etwa drei Monaten die lateinische 
Version an, die im sog. Averulinus-Kodex (MS 2796) der Biblioteca Marciana von Venedig über-
liefert ist. 

Die Forschung hat bereits ermittel t , daß Bonfini bei der Obersetzung das Werk von Vitruvius 
De architectura benutz te , woraus es folgt, daß letzteres Werk in der Budaer königlichen Biblio-
thek vorhanden gewesen sein m u ß . Die Forschung hat auch geklärt, daß die fragliche Vitruvius-Ver-
sion nicht das Exemplar gewesen sein kann, das gegenwärtig im Kodex mit der Signatur CodJa t . 
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32 in der Universitätsbibliothek zu finden ist. Bei der Identifikation dieser Version konnte die For-
schung jedoch keine näheren Erfolge erzielen. 

Das weitere Studium des Textes der Bonfini-Obersetzung bzw. deren Vergleich mit De archi-
tectura könnte einerseits über die Leistung des Obersetzers, allgemeiner genommen über die bau-
künstlerische Kultur der Humanisten, andererseits über das Vitruvius-Werk, das in Buda zu finden 
war, neue Angaben liefern. 

Es werfen sich folgende Fragen auf: In welchem Maße hielt sich Bonfini an den Text von Vit-
ruvius? Schuf er auch individuelle Prägungen z.B. in der Terminologie? Hinterließ die von Alberti 
geschaffene neue lateinische Terminologie in Bonfinis Version irgendwelche Spuren? 

Der von Bonfini benutzte Vitruvius-Text könnte indentifiziert werden. Da die Benutzung der 
Version im Kodex Cod.lat. 32 - wie bekannt - fortfäll t , muß auch ein anderes Exemplar, über 
das bisher nichts bekannt ist, in der Budaer Bibliothek vorhanden gewesen sein. Der geringste 
Beitrag zur Lösung der Identifikationsfrage wäre sowohl für die Matthias-Bibliothek als auch für 
die Frage der Vitruvius-Textüberlieferung bzw. der Verbreitung des antiken Werkes in Europa von 
großer Wichtigkeit. 


