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A 2013. év  február hónapjában az akkori 3. n osztály  
könyvtárhasználati órán vett részt, amelynek témája 
Mátyás király könyvtára volt.  Az órát az osztályfőnök : 
Steinné Zagyvai Ildikó és a könyvtárostanár : Petri Ágnes 
közösen tartották a mozaikos tananyag mentén. Az órán 
került bemutatásra  a következő  prezentáció.  

A foglalkozás második felében a tanulók önálló kutató 
munkát végeztek, választható  témakörben. A végén 
minden csapat kiselőadás formájában adta elő milyen 
ismereteket  gyűjtött a könyvekből. Így a pályázat révén a 
kódex készítés mintegy folytatása lett az akkori 
könyvtárhasználati órának. 





Mátyás király könyvtára 

A Corvina Könyvtár fénykorában nagy 
valószínűséggel mintegy 2500 kötetnyi 
kódexből, kéziratból és csak kis részben 
nyomtatott könyvekből állt.  A könyvtár helye a 
340  szobás királyi palotában a Dunára néző, 
keleti oldalon az emeleten, a királyi kápolna 
melletti magas, boltíves helyiségben volt A két 
bolthajtásos teremben a könyvek, kéziratok 
hárompolcos, faragványos  állványokon 
feküdtek, melyeket arannyal átszőtt piros 
bársonyfüggönyök védtek a portól és a fénytől. 
Az egyik terem közepén Mátyás kerevete állt, 
melyen a király sziesztázva olvasgatott. Ilyenkor 
még a könyvtárosok is lábujjhegyen surrannak 
át termen. 

"Érc, márvány és 
könyv nem 

hagy enyészni 
soha." 



Bibliotheca Corviniana 
 

Mátyás király egyik legnagyobb kulturális 

tette a könyvtár, a Bibliotheca Corviniana 

létrehozása volt. A korszak egyik 

legnagyobb világi könyvtárának számított. 

Értékét növelte, hogy a  teljesség igényével 

gyűjtötte az ókori irodalmat: az összes 

görög és latin forrást. A két egymásból 

nyíló helyiségből állt: az egyikben a latin, a 

másikban pedig a görög és a keleti könyvek 

kaptak helyet. 

 

Corvina Könyvtár 



Mátyás  a  könyvtár minden egyes kötetének első lapjaira ráfestette 
címerét, aminek állandó középrészét képezte a holló a gyűrűvel. 
Ezért nevezik Mátyás kódexeit corvináknak (corvus = holló). 



Kódexek 
iniciálé, miniatúra 

 





Penna 

Pergamen 

Tinta 

Iniciálé 

Miniatúra 

 

Scriptor: kódex másoló szerzetes 



A középkorban egy-egy kódex 
másolása több hónapig tartott, a 
vaskosabb kötetekhez szükséges 
pergamen előállítása egy egész 
birkanyáj életébe került. 

A lemásolt szöveget miniátorok, 
illuminátorok vették munkába, 
majd könyvkötők vastag, bőrrel 
bevont fatáblák közé fogták, a kötést 
ötvösök és ékszerészek díszítették. 
Az elkészült kódex értéke egy 
közepes vagy nagyobb birtok 
értékével vetekedett, még az 
egyszerűbb kivitelűek is nagyon 
drágák voltak.  



   
Könyvtárosai valódi 

humanista műveltségű egyének 
voltak, a nevüket is ismerjük. A 
könyvtár élén olyan nagynevű 
tudósok álltak, mint Galeotto 
Marzio. 

Galeotto Mátyásról írt 
könyvét Corvin János herceg 
számára készítette, hogy 
példaképének tekintse atyját. 
Az összegzésben így jellemzi: 
"őt terheli Magyarország 
minden gondja-baja, mégis 
olvas, vitatkozik, különféle 
tudományos könyvekben 
otthonos. 

 



1490. április 6-án meghalt Mátyás király. Híres könyvtára is 
szomorú sorsra jutott. Nem szűnt meg, hanem eredeti helyén 
maradt 1490-től 1526-ig, de fönnállása már csak lassú 
haldoklás volt. Ez időben már nem volt őrzője. A corvinák 
szétszóródtak világszerte.  A híres könyvtárnak legnagyobb 
része megsemmisült a törökök 1526-évi hadjáratakor. 
Szulejmán számos corvinát magával vitt Konstantinápolyba.  

 

 



A Corvina könyvtár 216 kötete több mint tíz ország 
gyűjteményében lelhetők fel. Van belőlük az Egyesült 
Államokban (4 db), a bécsi Nemzeti Könyvtárban (37 
db), a Vatikáni Könyvtárban (9 db), Prágában, 
Salzburgban, Brüsszelben és még más városokban is. 
Magyarországon 53 corvina van, ami a hiteles 
kódexeknek körülbelül egynegyed része. 

 Országos Széchényi Könyvtár: 

 Magyar Tudományos Akadémia: 

 

 



Párbeszéd a fönséges 
fejedelem s Magyarország 
Híres-nevezetes királya 
Mátyás Dicső tulajdonai és 
viselt dolgairól a királyhoz 
intézve 



Képes Krónika 
(Chronicom Pictum) 

Budai Krónika  
(Chronica Hungarorum) 



Hess András nem sokkal a 
könyvnyomtatás feltalálása 
után 1472-ben érkezett 
Budára. A mester itt 
készítette el az első 
Magyarországon 
nyomtatott művet: a latin 
nyelvű Budai Krónikát. 
(1473.) 

 



1990-ben, Mátyás halálának 500. évfordulóján kiállítást 
szervezett a Magyar Nemzeti Könyvtár, hogy bemutassa 
a felkutatott darabokat. Ez a kiállítás csak töredékét 
tudta bemutatni az egykori gyűjteménynek, de így is 
megmutatta, hogy a Bibliotheca Corviniana egykor 
közvetlenül a Vatikáni Könyvtár után következett 
nagyságban, és a művek változatosságában. 

A Bibliotheca Corviniana 2005-ben felkerült 
az UNESCO Világemlékezet listájára. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1ni_K%C3%B6nyvt%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1geml%C3%A9kezet


A felsorolt témákból válasszál ki egyet és dolgozd ki az 
asztalra kikészített könyvek segítségével! 

 
Mátyás király hadserege – a Fekete sereg 

Hogyan öltözködtek Mátyás udvarában ? 

Milyen zenét hallgatott Mátyás király? 

Gyűjtsél mondákat, meséket Mátyás királyról! 

Milyen ételeket fogyasztottak a reneszánsz korában? 

 


