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All’Archiginnasio, antica sede dell’università di Bologna, ogni anno raffiguravano gli stemmi dei rappresentanti 

dell’autogoverno studentesco. Tra i circa 5000 stemmi che si vedono anche oggi nell’edificio, sono conservati – completi 

o frammentari – anche stemmi di studenti arrivati dal regno d’Ungheria, dalla Croazia che ne faceva parte, e dalla 

Transilvania, del periodo tra il 1575 e il 1684. Il volume presenta i ricordi araldici di 44 studenti. Pubblica numerosi 

stemmi finora sconosciuti nella storia dell’araldica ungherese, e fornisce informazioni interessanti sulle varianti di quelli 

già conosciuti. Oltre alle foto degli stemmi e relative blasonature, viene indicato il loro contesto storico-araldico con 

illustrazioni di diplomi di concessione, codici, tombe, sigilli e medaglie. Sulla base di ricerche, in gran parte nuove, il 

libro descrive la biografia e la genealogia degli studenti titolari degli stemmi.  

Non è redatto solo per studiosi, ma anche per appassionati di araldica e per il pubblico che s’interessa a ricordi ungheresi 

in Italia. La planimetria dell’edificio pubblicata in appendice aiuta il visitatore che intende vedere sul luogo gli stemmi. 

(introduzione: 

https://www.academia.edu/44388275/Studenti_provenienti_dal_Regno_d_Ungheria_dalla_Croazia_e_dalla_Transilva

nia_all_Università_di_Bologna_pp_9_16 ) 

 

.              

Non è in commercio in Italia.  Per l’acquisto rivolgersi a: Király Tímea, MTA KIK, 

1051 Budapest, Arany János utca 1.  kiraly.timea@konyvtar.mta.hu.    24 € (+ 21 € di spese postali in Italia) 
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A bolognai egyetem régi székhelyének, az Archiginnasiónak a falain minden évben megfestették a megválasztott 

diákönkormányzat képviselőinek címereit. Az épületben ma is látható mintegy ötezer címer között a Magyar 

Királyságból, a hozzá tartozó Horvátországból, valamint Erdélyből érkezett diákok címerei is fennmaradtak - épségben 

vagy töredékesen - az 1575 és 1684 közötti időszakból. Negyvennégy diák címeres emlékeit ismerteti ez a kötet, mely 

a magyarországi heraldika történetét több, eddig ismeretlen címerrel gazdagítja, és érdekes adalékokkal szolgál a már 

ismert címerek használatáról, variánsairól. A címerek fényképén és leírásán túl, közli a címerábrázolások elkészítésére 

vonatkozó információkat, és nagyrészt új kutatási eredmények alapján ismerteti a címerek tulajdonosainak életrajzát, 

családtörténetét, valamint megrajzolja az egyes címerek heraldikatörténeti kontextusát. 

A bolognai címeres emlékek bemutatása nemcsak a heraldika, az egyetemtörténet, a művészettörténet, az általános 

művelődéstörténet kutatói, hanem a heraldika és az itáliai magyar emlékek iránt érdeklődő szélesebb közönség számára 

is készült. A magyar vonatkozású címereket megtekinteni szándékozó látogatót a függelékben közölt térkép segíti az 

épületben való eligazodásban.  

(bevezető:https://www.academia.edu/44388746/A_Magyar_Királyságból_Horvátországból_és_Erdélyből_érkezett_di

ákok_a_bolognai_egyetemen_9_16_old) 

 

    
Olaszországban nem forgalmazzák. Megvásárolható:  

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Csizi_Istvan_Kovacs_Zsuzsa_Utasi_Csill&type=22&id=317749 

6325 Ft (+ szállítási költség Olaszországba GLS Logistics futárszolgálattal 5050 Ft)  

https://www.kossuth.hu/konyv/5228/magyarhorvat-diakcimerek-a-bolognai-archiginnasioban (bőrkötésben 45.000 Ft) 
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