
80 M AG YA R  G R A F I K A  2 0 0 6 /3

A Corvinák azonosítása ismer-
tetőjegyeik alapján történik.
Ilyenek a címerek, szimbólu-
mok, bejegyzések, írástípusok,
díszítő motívumok meghatá-
rozása. Ezek közül a legszem-
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betűnőbb ismertetőjegy Má-
tyás király címere. A címerek
vizsgálata azért különösen fon-

tos, mert segítségükkel a Cor-
vinák időrendi besorolását is
meghatározzák a kutatók. Nem
feltétlenül a keletkezés időpont-
ját – hiszen a címerek később is
odakerülhettek –, de arról min-
denképpen árulkodik a címer-
pajzs tartalma, hogy Mátyás ural-
kodásának melyik időszakában
került a királyi könyvtárba.

Általában az első lapon he-
lyezték el, néha más címerekkel
együtt. Mintegy 20-féle válto-
zatban festették meg. Gyak-
ran előfordult, főleg a korábbi
könyvbeszerzéseknél – még
ajándékba kapott könyvek ese-
tében is –, hogy a korábbi tulaj-
donos címerét kikaparták, és
ráfestették Mátyás címerét.

Természetesen ugyanez Má-
tyás király halála után az ő címe-
reivel is megtörtént a könyvtár
széthullása után.

A Firenzében megrendelt,
de Mátyás halála miatt már át
nem vett Corvinákat új tulaj-

Philostratus
Cod.Lat. 417.
Hunyadi-címer
Magyarország,
Ausztria, 
Csehország és 
Morvaország 
címereivel.

Philostratus Cod.Lat. 417.
Hunyadi-címerváltozatok Magyar-
ország és Csehország címereivel.
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donosa, Lorenzo Medici már
saját címerével látta el. A nagy
kódexkészítő műhelyek, mint
a firenzei Attavante dei Attavan-
ti, előre gyártottak kéziratokat,
melyekben a remélt későbbi
megrendelő címere számára he-
lyeket hagytak ki. Így valószí-
nűleg még a Corvina könyvtár
részére megrendelt kódexek kö-
zül is voltak olyanok, melyek-

Cyprianus Cod.Lat. 529.
Hunyadi-címer Magyarország 
és Csehország címerével. Az M és A
monogram valószínűleg  Mátyás 
és az Aragóniai család nevére utal.

Agathias. Cod.Lat. 413.
Aragóniai Beatrix és Mátyás címere
Magyarország, Csehország 
és Dalmácia címerével.

Polybios. Cod.Lat. 234.
Hunyadi-címer Magyarország és
Csehország címerével. 

Trapezuncius Cod.Lat. 424.
Hunyadi-címer Magyarország és
Csehország címerével. 

Chrisostomus. Cod.Lat. 346.
Hunyadi-címer Magyarország,
Dalmácia és Csehország címerével. 

Quintilianus. Cod.Lat. 414.
Egy kikapart címerhely.

Ransanus. Cod.Lat. 249. Beatrix és Ransanus püspök címere Petrus
Ransanus: Epitoma rerum Hungaricarum című művéből.

be már be sem került Mátyás
címere. 

A cikk terjedelmi korlátja csak
néhány változat bemutatását
engedi, de elegendő ahhoz,
hogy megmutassuk a kötött
formavilágon belüli művészi
szabadságot.

Graduale Cod.Lat. 424. 
Magyarország címere a kettős 
kereszttel, Hunyadi-címer a holló-
val, Dalmácia címere a három 
leopárdfejjel.


