
  

                                  Mátyás király könyvtára 
 

(Részlet Cs. Nagy Lajos és N. Császi Ildikó Magyar nyelv és irodalom  
c. tankönyvéből, Kolozsvár, 2008.) 

 
A könyvnyomtatás feltalálása előtti nyelvemlékeink kézzel írott kódexekben, sokszor idegen nyel-
vű környezetben maradtak fenn. A legtöbb kódex a 15–16. században keletkezett. A kódexek 
lapjait aprólékos munkával többnyire szerzetesek és apácák másolták, a kezdőbetűket színes ké-
pecskékkel, iniciálékkal díszítették. 

A leghíresebb uralkodói könyvtárak közé tartozott a budai Bibliotheca Corviniana, 
Mátyás király könyvgyűjteménye, amely közel 2000 kötetet tartalmazott. Korának (15. század 
második fele) legnagyobb európai könyvgyűjteménye volt. A megrendelt, de főleg ajándékként 
készült kódexek első lapjának keretdíszébe régóta szokás volt belefesteni a tulajdonos címerét is. 
Egészen eltérő, újszerű jelenség az, hogy a Corvina Könyvtár számára az eredetileg címer nélkül 
készült kódexeket is tömegesen, akciószerűen látták el a tulajdonos címerével. 
 

                        
          a Hunyadi család címere                     Mátyás király pecsétje és aláírása 

 
A fönnmaradt korvináknak jelentős részében azonos kéztől származó, egységes típusú 

címer látható: négyosztatú címerpajzs, amelynek első és negyedik mezejében a vörös-ezüst 
magyar vágásos címer, a második és harmadik mezőben vörös alapon a koronás, kétfarkú, ezüst 
cseh oroszlán, középen a szívpajzsban kék alapon fekete holló van, a Hunyadi család címere.  

A könyveket a királyi palota Dunára néző keleti oldalán az első emeleten helyezték el. A 
magas boltozatú könyvtárhelyiség falai mentén körös-körül aranyozott polcok voltak három 
sorban. Ezeken nem álltak, hanem középkori szokás szerint feküdtek a szakok szerint csoporto-
sított címeres, meggypiros színű bőrkötésben vagy piros, zöld, kék, lila selyem- vagy bársonykö-
tésben, aranyozott ezüst, zománcdíszes vértekkel, csatokkal díszített kódexek.. A polcokat bár-
sonytakarók védték a por ellen. A polcok alatt pedig művészi faragványokkal díszített, zárt szek-
rényekben volt a többi könyv. Az olvasók számára háromlábú, ókori mintájú székek voltak a 
teremben. A terem közepén volt a kerevet, melyen Mátyás – ókori mintára – oldalt fekve, kissé 
felkönyökölve olvashatott vagy társaloghatott udvaroncaival, tudósaival. A terem boltozatát ha-
talmas pillér tartotta, rajta a latin nyelvű felirat: „A győzhetetlen Mátyás király a szellem gyönyö-
rűségére alapította ezt a nemes művet.” 

Mátyás halálakor mintegy másfél és kétezer közé tehető a korvinák és nyomtatványok 
száma. Halála után a korvinákat Ulászló királytól külhoni tudósok kölcsön vagy akár örökbe kap-
hatták, így kerültek az értékes könyvek biztonságosabb országokba.A törökök is magukkal hur-
coltak jó pár példányt, melyeknek egy töredékét uralmuk csökkenésével vissza is kaptuk tőlük. 

A fennmaradt eredeti korvinák számát ma 216-ra becsülik, közülük 52-t őriznek Magyar-
országon, melyek egyikében láthatod talán leghíresebb krónikánkat.  



  

Thuróczi János († 1488–89 k.) 1487-ig foglalta össze Magyarország történetét. A művet 
1488-ban Brünnben nyomtatták ki, majd ugyanebben az évben Augsburgban. Az augsburgi 
kiadást a kiadó Mátyásnak ajánlotta, s a pergamenre nyomtatott díszpéldány ajánlása aranyfesték 
felhasználásával készült. Ma ez az első ismert aranyfestékkel készült nyomtatvány.  

Nemcsak magyar, hanem külföldi szerzők művei is megtalálhatók a korvinák között. 
(Csapodi Csaba nyomán)

 
1. Milyen történetek fűződnek Hunyadi Mátyás Corvinus nevéhez? 
2. Készítsd el az olvasmány vázlatát! 
3. Milyen könyvek voltak Mátyás idejében? 
4. Rajzold le, milyen lehetett Mátyás könyvtára! 

 
Thuróczi János: Chronica Hungarorum Inc. 1143 

1488, Theobald Feger, Erhard Ratdolt. Augsburg, Pergamen 
(az Országos Széchényi Könyvtárban található) 

                       
                A könyv bőrkötésben    Címereket tartalmazó belső oldal 

                     
           Jelenetet ábrázoló színes fametszet            Díszes aranyozott keretben található szöveg 




