
A kultúrkritika nem az újkori gondolko-
dás találmánya, nem az ancien régime után megszületõ új társadalom és politika
fölötti kételkedés hozta létre. A kultúrkritika a kultúra természetes önreflexiója.
A középkori világkép mindkét õsforrásában: a kereszténységben és az ókori filo-
zófiában bõséges anyagot találhatott ahhoz, hogy saját korát pellengérre állítsa.
Nem annyira a filozófusok mûvei, hanem a mindig is népszerûbb filozófus-élet-
rajzok tették ismertté a fennálló világrendet és annak kultúráját megkérdõjelezõ
tudósokat. A környezetét rendszeresen provokáló, hordóban lakó, koldusként
élõ sinopei Diogenész mintapéldája lett a kultúrkritikát tudománnyá tevõ bölcs-
nek. A róla fennmaradt leghíresebb történet Cicero jóvoltából bekerült a késõ
középkor egyik legolvasottabb mûvébe, a 14. század elején összeállított Gesta
Romanorumba; mikor Nagy Sándor a filozófus lakhelye elé állván azt mondta
neki, hogy azt kér tõle, amit csak akar, Diogenész így felelt: ne állj közém és a
nap közé. A középkori szimbolikus magyarázat szerint Diogenész hordója az e
világi létet, Nagy Sándor magát az ördögöt jelenti, aki a világ hiúságát láttatja
velünk.1

A középkori kultúrkritika

A kereszténység megszületése pillanatától bõséges lehetõséget kínált arra, hogy
magához vonzza ama gondolkodókat, akik nem voltak megbékélve koruk viszo-
nyaival. A kereszténység bûnfelfogása kötelezõvé tette az e világi lét javai felé
történõ túlhajszolt vágyakozás kritikáját. Az évszázadok alatt csak lassan válto-
zó, folyamatosan csiszolódó kultúrkritikus attitûd a 12–13. századi nagy változá-
sok után tömegesen, szinte áttekinthetetlen mennyiségben termelte ki mûveit.

A 12. század végén Lotario di Segni bíboros – a késõbbi III. Ince pápa –
összeállított egy gyûjteményes könyvet, melyben a szentírási idézeteket pár mon-
dattal összefûzte, illetve röviden megmagyarázta. Az emberi lét nyomorúságáról
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szóló munkát egyszerûsége tette népszerûvé. A párizsi egyetemet megjárt fõpap a
tudományt éppúgy szélkergetésnek, a hiúság atyjának tekintette, mint minden
más emberi tevékenységet. „Minél többet ért meg valaki, annál jobban kételkedik,
és úgy látszik, hogy az tud többet, aki többet oktalankodik.” A társadalomban el-
foglalt hely – akár szegény valaki, akár gazdag – már e világon is szenvedést okoz.2

Kultúrkritika-e ez vagy csupán egy a több ezer skolasztikus traktátusból, még
ha az egyik legismertebb is? Az emberi lét nyomorúságáról írt mû önmagában
nem kultúrkritika, de azzá válhatott – és azzá is vált – olvasói, a szószékeken és az
írópultok mögött álló hirdetõi ajkán és tollán. A módszer egyszerû volt, változa-
tossága azonban már a mûvészi tehetségen múlott: egyszerre kellett megmutatni a
dolgok színét és visszáját. Minden, ami irigylendõnek és tökéletesnek látszik, ki
van téve a halandóságnak és a pusztulásnak. A tartalom egyszerre volt leíró – sok-
szor szórakoztató – és épületes. Mihail Bahtyin a második világháború után meg-
jelent mûvében más aspektusból szemlélve épp e kettõsségben látta a középkori
és a 16. század eleji groteszk elemeket tartalmazó irodalom eredetiségét. Õ való-
jában nem tett mást, mint Nietzsche drámafelfogását alkalmazta. Nietzsche az
apollóni és a dionüszoszi szellem kettõsségében vélte felfedezni az eredeti görög
dráma lényegét, melyet az újabb attikai komédia silányított el. Hasonlóképpen
Bahtyin az öncélú grobianizmust tette meg a groteszk realizmus sírásójává.3 A
kettõsség valójában egyetlen mûben sem volt tökéletes egységben, legfeljebb csak
az évszázadok alatt felhalmozódott anyag utólagos statisztikai áttekintése teremt
abban harmóniát. A kettõsséget, a dolgok színét és visszáját láthatjuk az egyházak
kapuzatában álló világ fejedelme szobrokon, ahol a szembõl nézve elégedett ural-
kodó hátulról a férgek martaléka. Ugyanezt fejezik ki az újszövetségi példázat
alapján megformált okos és balga szüzek vagy éppen a lefedett szemmel a megvál-
tást nem látó synagoga és a revelatio útján megvilágosodott ecclesia kettõsségének
ábrázolásai. A földi lét mulandósága mindenkinek kijut, senki sem mentesül tõle.
Teljes rendi tablók – azaz az egész európai társadalom a pápától kezdve a legutol-
só koldusig – jelennek meg a létrán vagy keréken – csupa bizonytalan alkotmá-
nyon – felfelé törekvõ, végül kárhozatra jutó személyek ábrázolásában, akárcsak a
haláltánc-jeleneteken vagy az ördög hálójában vergõdõ lelkek képében. A 12. szá-
zad végén készült, gazdagon illusztrált Hortus deliciarum egyik képén túlnyomó-
részt egyháziak hullanak le a létráról, mely az élet koronája felé vezet. A laikusok
nem hágnak túl magasra, a lovagnak és kedvesének fontosabb a városok, a lovak
és a pajzsok megszerzése, mint üdvösségük, a klerikust a gazdagon terített asztal
és a szeretõ, a szerzetest a kincsek utáni sóvárgás, a klastromban élõ társát az ágya
rántja vissza, még a legmagasabbra jutó remete sem kerüli el a sorsát, ha másért
nem, hát azért, mert túlságosan ragaszkodik remetelakának kertecskéjéhez. Az
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uralkodók is csak látszólag jutnak magasra a szerencse kerekén, hogy aztán annál
nagyobbat bukjanak.4

A kultúrkritika gyakran ábrázolta az állatokat. Ezeknek, akárcsak a rendi
tablók embereinek, szabott helyük volt a rendszerben. Valamikor a 15. század
közepén festette ki a zólyomi plébános a parókiát. Egyszerre több tanmese ele-
venedik meg a képeken, melyek mind a kifordult világot ábrázolják: a libáknak
prédikáló farkast, aki prédikáció közben ejti el áldozatait, a vadászt foglyul ejtõ
nyulakat, az e fölötti örömükben együtt zenélõ nyulakat és medvéket, a megkö-
tözött vadász kürtjébe belerondító állatot.5 E mûvek elõszeretettel emlegették
az ürüléket, mellyel a lehetõ legmesszebb tudtak menni a kettõsség megteremté-
sében: a kincsek és az undort keltõ ocsmányság egymás mellé kerültek.

A francia nyelvû regényirodalomból kinövõ középkori német regények nagy
része a kultúrkritikának köszönhette népszerûségét. A 13. század második felé-
ben bajor környezetben keletkezett, Meier Helmbrecht címen számon tartott köl-
temény mûvészi tökélyre emelte a dolgok színének és visszájának bemutatását.
A mû egy nagyravágyó parasztfiú történetét meséli el, aki miután egy pompás
sapkára tett szert, melyre egy apáca a Trója-regény jeleneteit hímezte, nemcsak
egész külsejét változtatta meg, hanem életmódját is. Lovagnak állt, valójában
azonban rablók közé keveredett, életét pedig kötélen fejezte be.6 Látszólag csak
tanító célzata van a 15. század elején Csehországban írt A paraszt és a halál címû
dialógusnak. A halál szájába adott mondatok azonban ugyanazt a módszert kö-
vetik, mint a már emlegetett képzõmûvészeti alkotások, valóságos enciklopédiá-
ját nyújtják a világnak. Itt mindenki a halálé lesz, hiába lovagol a varázsló há-
romlábú széken, az orvos is hiába keveri gyógyszereit, a pápának sem segít a
háromágú korona.7 Szintén a 15. század elején írta Heinrich Wittenwiler a
Konstanz környékén paraszti környezetben játszódó mûvét, a Viadalt. Talán
nincs még hasonló tartalmú mû, melynek annyi olvasata lenne, mint ennek. A
fõszereplõ ezúttal is egy nagyravágyó parasztfiú, Bertschi Triefnas – magyarul
Taknyos Bertschi –, aki junkernek nevezteti magát, szíve választottja pedig
Mätzli Rürenzumf. A Minnesangokat, a parasztokat, a lovagokat, a Fehdet egy-
aránt kifigurázó történetben a parasztok tornát rendeznek a szántóföldön,
Bertschi feleségül veszi a szüzességet szimuláló Mätzlit, végül a két szomszédos
falu közt háború tör ki, melyben Mätzli meghal, Bertschi pedig remetének áll.8
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Minden dolog kettõsségének bemutatásához, a tanító célzathoz és az iróniá-
hoz, valamint az enciklopedizáló hajlamhoz sajátos társadalomkép társult. A tár-
sadalom bemutatásával – bármennyi energiát is fordítanak rá a hitszónokok, a
festõk és a költõk – csak az elbeszélést díszítik. A modern társadalomkritikával
ellentétben, ahol a kritikusok megkeresik a számukra elképzelt jó világ társa-
dalmi letéteményesét, akár a munkásosztályban, akár a spirituális új nemesség-
ben, a középkori társadalomkritika számára nincs kivétel. Nincs egyetlen olyan
rend – azaz állandó politikai, jogi csoport –, amelyik egy kicsit is közelebb ke-
rülne a mennyek kapujához, mint a másik, ellenben mindegyik nagyon közel
van a kárhozathoz. A rendek tagjai nem rendi állásuk miatt kerülnek a kivá-
lasztottak közé. Itt csak az egyénnek van lehetõsége arra, hogy üdvözüljön. A
rendhez való tartozás csak akkor segítene, ha a rend minden tagja teljes mér-
tékben azon magasztos elvárások szerint élne, amelyeket a renddel szemben
támasztanak. A nemesek éppúgy elbuknak, mint a parasztok, az elõbbiek
azért, mert védelem helyett az öncélú erõszak érdekében forgatják a fegyverü-
ket, az utóbbiak azért, mert munka helyett a henyélés és a talmi külsõségek
felé törnek. Az egyházi rendhez való tartozás a középkor embere szemében
csak az egyházi szentségekkel járó hatalom elnyerését jelentette. A klerikus
azonban nem lett kiválóbb másoknál, éppoly esendõ volt, mint a laikusok,
gyakran még náluk is esendõbb.

A középkor végi kultúrkritika

Mi újat tudott ehhez képest a középkor vége hozni, hozott-e újat egyáltalán? A
középkor végi kultúrkritikusok nem adták fel az ideális rend mítoszát, de már
nem hittek benne. Elég régóta látták és hallották, hogy egyetlen rend tagjai sem
teljesítik a rájuk rótt kötelességeket ahhoz, hogy eljussanak ahhoz a következte-
téshez, miszerint nemcsak az egyének, hanem maguk a rendek is bukásra van-
nak ítélve. Mégsem a rendek szemlélete tette újjá a kultúrkritikát, nem is a ki-
fordult világ képe – hiábavaló fáradozás ebben a középkor és az újkor
fordulóján valamiféle válságba jutott társadalom önképét keresni –, hanem két
egymástól távol esõ történés: az oszmán elõrenyomulás és a vele együtt járó ve-
szélyérzet kialakulása, valamint a könyvnyomtatás, modern szavakkal egy új po-
litikai helyzet és egy új médium megszületése.

Konstantinápoly elfoglalása fordulópont az európai politikai gondolkodás
történetében, sõt a szûkebb értelemben vett európai politikai gondolkodásról
csak ettõl kezdve beszélhetünk. Európa politikai fogalmát Aeneas Silvius
Piccolomini fogalmazta meg elõször 1454 õszén a frankfurti birodalmi gyûlésen
tartott beszédében.9 Az új Európa-fogalom veszélyhelyzetben született meg:
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Mehmed szultán hódításaitól, az iszlám elõrenyomulásától, a kereszténység
pusztulásától való félelem hozta létre. Az új gondolat összekapcsolódott az év-
százados kultúrkritikával.

Ennek legjobb példája a címben idézett mû, Sebastian Brant alkotása, a
Bolondok hajója, mely 1494-ben jelent meg nyomtatásban Baselben, és egy csa-
pásra a német irodalom elsõ világsikere lett. A már ismert toposzokat követve
bolondokkal megrakott hajó hánykolódik a tengeren, egy olyan hajó, melynek
utasai nem tudják, merre tartsanak. Honnan is tudnák, mikor egy olyan világ-
ban élnek, amely tele van ugyan Bibliákkal és más szent mûvekkel, melyekbõl
azonban senki sem akar tanulni, és az egész világ sötét éjszakában él. Ezen a
hajón bohócsipkát visel mindenki: a tudósok és tanítványaik, azok, akik az új
divatnak hódolnak, akik nem nevelik elég keményen gyermekeiket, sõt rosszra
tanítják õket, a gazdagok, a hatalmasok, akik felfedezõútra indulnak, a csillag-
jósok, a prédikátorok és hallgatóságuk – csak néhány példa a sok közül. Legfõ-
képpen bolondok azok, akik nem törõdnek a hit hanyatlásával: a pápa, a csá-
szár, a bíborosok és a fejedelmek. A szerzõ a régi enciklopedizáló módszert
követve akkurátusan felsorolja azokat a vidékeket, melyeket az oszmánok el-
foglaltak: Achaiától Moesiáig, Euboiától Kaffáig. Nem maradnak ki a magyar-
és a stájerországi betörések sem. „Most Apuliára tör, aztán majd Szicíliára” –
szól az egyik mondat, amely egyértelmû utalás Hódító Mehmed otrantói expe-
díciójára. „A farkas valóban az istállóban van, megrabolja a szentegyház bárá-
nyait, mert a pásztor alszik.” Ettõl kezdve a keresztények közti széthúzás lesz a
törökökkel foglalkozó irodalom egyik fõ motívuma, egyben sóhajtás egy min-
dent összefogó hatalom reményében. Brant nem titkolta, hogy kinek a kezében
szerette volna látni a gyeplõt: a császári hatalmat kell helyreállítani, hogy a
„polgár ne háborúzzék a polgárral”. A mû – megannyi más dolog mellett –
Miksa birodalmi reformjainak apológiáját is nyújtja.10 Az 1520-as években egy
schaffhauseni polgár saját használatú évkönyvet – némi túlzással naplót – veze-
tett, melybe feljegyezte a mohácsi csatáról és a Magyarországot pusztító
1526-os oszmán hadjáratról szóló híreket is, majd rögtön hozzátette, hogy
eközben a keresztények Milánóért harcolva egymás vérének ontásával vannak
elfoglalva.11

Mit érzett ebbõl Magyarország? Röviden: mindent. Lássunk néhány példát!
A formális vallásgyakorlás a középkor végi kultúrkritika egyik kedvenc célpont-
ja. Janus Pannonius ferrarai epigrammái közt egy egész ciklusnyit találunk, me-
lyek az 1450-es római szentévre elzarándokló vulgust és plebst – azaz a köznépet
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és a csõcseléket – figurázzák ki.12 A múlt század kilencvenes éveiben nagy lendü-
letet kapott udvarkutatás külön irodalmi témaként tárgyalja az udvarkritikát.13 A
középkorban a királyokat személy szerint ritkán bírálták, az udvari életet azon-
ban annál gyakrabban. A középkor végén valóságos divat lett az udvarokról
csupa rosszat írni, ráadásul ezt a legmagasabb szinten azok mûvelték, akik ma-
guk is éveken keresztül fejedelmek környezetében udvaroltak. Az udvarkritika
egyik legpompásabb mûve a szomszédban, a stájer udvarban született Aeneas
Silvius tollából.14 Janus sem kímélte az udvaroncokat, egyik magyarországi
epigrammája a képeken már látott szerencsekerék-motívumot öntötte sza-
vakba: „Az, kit imént felemelt, most mélybe taszítja az udvar / És aki tegnap
alul volt, ma felülre kerül.”15 E motívum nem csak az irodalomban jelent
meg. Az udvarkritika szellemisége vezette a diplomaták és a politikusok tol-
lát is. Helyesebb, ha így olvassuk a II. Lajos udvarának megreformálásáról
szóló tervezetet és Andrea Burgio követ jelentéseit a Mohácsnál elhunyt ki-
rály udvaráról.16

Az 1520-as években írta meg Apáti Ferenc ironikus hangú énekét, mely
a nagyurakat, a diákokat, a világi papokat, a csélcsap lányokat, a parasztokat, a
szerzeteseket és régi királyokat vette sorra. A parasztok Sámsonnak képzelték
magukat, céloz az 1514-es parasztfelkelésre. Szerinte a lázadó parasztok épp-
olyan bûnösök, mint a kard helyett cicomával foglalkozó nemesek, és meg is ér-
demlik büntetésüket.17

Az egyháziak a társadalomkritikák legjobb célpontjai voltak. Egyrészt a ket-
tõsség, a megszentelt hatalom és a valóság közti szakadék túl nagy volt ahhoz,
hogy el lehetett volna mellette menni, másrészt ez különösen érzékenyen érin-
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Hrsg. Peter Moraw. Thorbecke, Stuttgart, 2002. (Vorträge und Forschungen 48.) 323–355.;
Werner Rösener: Leben am Hof. Königs- und Fürstenhöfe im Mittelalter. Thorbecke, Ostfildern,
2008. 244. skk.

14 Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini. I. Abt. Briefe aus der Laienzeit (1431–1445).
I. B. Privatbriefe. Hrsg. Rudolf Wolkan. Wien, 1909. (Fontes rerum Austriacarum. Diplomataria
et acta 61.) 453–487. A könyvnyomtatás korában a mûvet De miseriis curialium címmel adták ki.

15 Janus Pannonius i. m. (12. jz.) 225. (Fodor András fordítása.)
16 Kubinyi András: A királyi udvar kormányzati szerepe Mohács elõtt. MTA, Bp., 2001. (Székfogla-

lók a Magyar Tudományos Akadémián) 26.; Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae
illustrantia – Vatikáni magyar okirattár. II/1. Relationes oratorum pontificorum – Magyarorszá-
gi pápai követek jelentései 1524–1526. Bp., 1884. 1–100. Részlegesen magyarul: Mohács Ma-
gyarországa. Báró Burgio pápai követ jelentései. Magyar Irodalmi Társaság, Bp., 1926. (A Nap-
kelet könyvtára 12.); Krzysztof Szyd�owiecki kancellár naplója 1523-ból. S. a. r. Zombori István.
METEM, Bp., 2004. 201.

17 Középkori magyar verseink. Szerk. Horváth Cyrill. MTA, Bp., 1921. 491.; Gerézdi Rabán: A ma-
gyar világi líra kezdetei. Akadémiai, Bp., 1962. (Irodalomtörténeti Könyvtár 7.) 213. skk.



tette azokat a kultúrkritikusokat, akik közönségüket a tökéletes keresztényi élet
felé próbálták hajlítani. A Jagelló-kori Magyarország történetírója, Ludovicus
Tubero bencés szerzetes élete végén raguzai érseki helynök volt, mûveiben még-
is élesen bírálta az egyháziakat. VI. Sándor pápáról megjegyezte, hogy gyilkossá-
gairól volt ismert, majd egy emberölésben vétkes pap történetének elbeszélése
után így folytatta: „a mostani igen romlott korban csupán a hamisítókat szokta
az apostoli szék a legfõbb büntetéssel sújtani. Mert a hamisítás bûnét fõbenjáró-
nak tartják, egyéb esetekben szemet szoktak hunyni azért, mert csökkenti a fõ-
papok hasznát, kiknek minden gondjuk csupán a pénzszerzésben áll.”18 Apáti
Ferenc a világiakat óvja a papoktól, kik addig hízelkednek, míg a fehérnép fejét
el nem csavarják.

Az oszmán probléma természetesen megjelent a magyar szerzõknél is. Nem
sokkal Nándorfehérvár eleste után írta Nagyszombati Márton A török elleni har-
cot elhanyagoló Magyarország fõuraihoz címû költeményét. A hadjáratok elmara-
dásáról elsõsorban az elõkelõk tehetnek, de a parasztháború ugyanúgy a török
háborút gátolta meg, mint a fõurak széthúzása.19 Apáti Ferenc hasonlóképpen a
nagyurak kényelemszeretetét okolja a törökellenes sikerek elmaradásáért.

A régi, szép napok

Aki elégedetlen a jelennel, két dolgot tehet: sóvárogva tekint a múltra vagy biza-
kodva a jövõbe. A középkori kultúrkritika mindkettõvel élt. Az erkölcstanító
célzat a jövõre vonatkozott.

A múlthoz való viszony egyik alapköve a reform volt. A reform a középkor-
ban nem megváltoztatást, újítást jelentett, hanem a régi, jó dolgokhoz való
visszatérést, vissza-, azaz re-formálást; ahhoz, amit épp az újítás (novitas) – a kö-
zépkori gondolkodás, különösképpen a politikai gondolkodás számára kevés en-
nél elítélendõbb jelenség volt – tett tönkre. A történészek, akik például közép-
kori pénzverési vagy bírósági reformokról értekeznek, gyakran felejtik ezt el, és
vetítenek vissza evolucionista fogalmakat egy egészen másképp gondolkodó
világba. Hogy ezek a visszaállítást hirdetõ reformok a mi felfogásunk szerint
újítást hoztak, az természetes, a középkor emberének célja azonban nem ez volt.

A reform áthatotta az egész középkor gondolkodását, nem csak bizonyos
korszakára volt jellemzõ. A szerzetesrendek történelmének nagy fordulóin min-
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18 Ludovicus Tubero: Commentarii de temporibus suis. Ed. Vlado Rezar et alii. Hrvatski institut za
povijest, Zagreb, 2001. 25. Magyarul: Ludovicus Tubero: Kortörténeti feljegyzések (Magyaror-
szág). Közreadja Blazovich László–Sz. Galántai Erzsébet. Szegedi Középkorász Mûhely, Sze-
ged, 1994. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 4.) 95.

19 Martinus Thyrnavinus: Opusculum ad regni Hungariae proceres. In: Analecta nova ad historiam
renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Ed. Eugenio Abel–Stephanus Hegedûs.
Hornyánszky, Bp., 1903. 217–270. Részleges fordítása: Janus Pannonius – Magyarországi huma-
nisták. Vál. Klaniczay Tibor. Szépirodalmi, Bp., 1982. 293. skk.



dig egy-egy reform állott, ami nem jelentett mást, mint az eredeti regula vissza-
állítását. Apáti Ferenc szerint „Azkort az papoknak vala tisztességek, / mikoron
egészlen áll vala szerzetek / távol vala tõlök galléros köntösök, / veres beretrájok.”
Az evangélikus Hans Sachs, aki 1568-ban írta meg rendi tablóját, szinte ugyan-
ezt mondja a szerzetesekrõl, akik egykoron remeték voltak, most azonban egé-
szen másként, számos rendben és szektában élnek, melyekbe csekély szellem
szorult.20 A 15. században már nemcsak a rendek, de az egész egyház reformjá-
ról beszéltek a zsinatok és a pápai udvar szószólói. A királyság megreformálása
a régi rendhez való visszatérést jelentette. IV. Béla írnokai a tatárjárás után jó
egy évtizeddel rendszeresen használták e fogalmat, amikor a mongol pusztítás
elõtti állapotok visszaállításáról beszéltek. Ekkortájt azt írta egy királyi oklevél
fogalmazója, hogy a politika célja „országunk deformált állapotát jobbá refor-
málni és kinek-kinek a magáét visszaadni”; néhány év múlva már azt is megálla-
pították, hogy „az ország jobbra reformált helyzetbe és nyugalomba jutott”.21 A
15. század a reformáció gondolatától volt hangos: a Német-római Birodalomban
Zsigmondtól kezdve minden császár megpróbálkozott a birodalom reformjával,
a szokásjogot kodifikáló gyûjtemények tucatjai viselték a „reformáció” címet.22

Magyarországról elégedjünk meg egy példával: a rákosi végzés azért dicsérte
II. Ulászló királyt, mert nemcsak megvédelmezte az országlakosokat, hanem sok
szabadságukat vissza is állította, azaz reformálta.23 Ha a külfölddel hasonlítjuk
össze, mégis feltûnõ, hogy a késõ középkori magyar politikai nyelv alig használta
e kifejezést. A politikai gondolkodás azonban itt is reformról, azaz a régi, jó dol-
gok visszatérésérõl elmélkedett.

Kiket várt vissza, kiket tekintett követendõ példáknak a késõ középkori ma-
gyar gondolkodás? Elõször is, régi szokás szerint a szent királyokat, a megboldo-
gult uralkodókat, szent királyok alatt ugyanis korántsem csak a két királyszentet
értették, hanem utódaikat is.24 Apáti Ferenc így sírta vissza õket: „Az régi
kerályok miglen országlának, / igazak valának az szegén országnak”.25 Ha a pilla-
natnyi politikai érdek úgy hozta – mint például 1505-ben –, akkor a szittya nem-
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20 Középkori magyar verseink i. m. (17. jz.) 493.; Hans Sachs: Das Ständebuch. Insel, h. n., é. n. 5.
A mû eredeti címe: Eygentliche beschreibung aller stände auff erden.

21 1255: „statum regni nostri deformatum in melius reformare volentes et unicuique quod suum est,
restituere” – Monumenta ecclesiae Strigoniensis. I. Ed. Ferdinandus Knauz. Strigonii, 1874. 423.;
1257: „postmodum autem per divinam pietatem regno ad statum meliorem reformato et in
tranquillitatem posito” – Árpádkori új okmánytár. VII. Közzéteszi Wenzel Gusztáv. MTA, Pest,
1869. (Magyar Történelmi Emlékek I.: Okmánytárak) 465. Mindkettõt idézi: Szûcs Jenõ: Az utol-
só Árpádok. História–MTA TTI, Bp., 1993. (História Könyvtár. Monográfiák 1.) 62.

22 Eike Wolgast: Reform, Reformation. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon
zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. V. Hrsg. Otto Brunner–Werner Conze–Reinhart
Koselleck. Klett-Cotta, Stuttgart, 1984. 324.

23 „qui nos in omni gratia et libertate non modo gratiose rexit et conservavit, sed etiam plures
libertates nostras reformavit” – Enchiridion fontium historiae Hungarorum. A magyar történet
kútfõinek kézikönyve. Szerk. Marczali Henrik. Athenaeum, Bp., 1901. 318.

24 Tringli István: A szent királyok szabadsága. Századok 137. (2003) 826. skk.
25 Középkori magyar verseink i. m. (17. jz.) 493.



zetségbõl való, azaz a magyar királyokat állították szembe az idegenekkel, mint
akik nem elveszejtették az ország határait, hanem kiterjesztették azokat.26

A középkori magyar történelem látszólagos „bezzeguralkodója” a két esz-
tendeig sem uralkodott Albert király volt. Két évtizeden keresztül törvényszöve-
gek és az oklevelek százai emlegették korszakhatárként az Albert király halála
elõtti idõket. Albert uralkodásának megörökítése azonban nem a király szemé-
lyének szólt, hanem a halála után kettészakadt országban kialakult zavaros idõk-
nek. Az elsõ Habsburg-házi uralkodó nem a történelmi emlékezetben megõrzött
jelentõsége miatt, hanem kronológiai határként szerepel oly gyakran forrá-
sainkban.

A késõ középkorban két király uralkodására tekintettek vissza úgy, mint a
régi szép idõkre: Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás királyságára. Zsig-
mondot a birodalomban is az utolsó nagy császárnak tartották, a sematikus csá-
szárábrázolások még egy jó évszázaddal késõbb is Zsigmond portréját utánoz-
ták.27 V. László trónra lépése után a Zsigmond kori mintákat követve akarták
megreformálni, azaz régi állapotába visszahelyezni az országot. A király tanácso-
sai például a több mint másfél évtizeddel korábbi kincstári bevételeket tekintet-
ték elérendõ célnak.28 A zsigmondi politika folytatója volt Mátyás király is, aki
törvényeiben két uralkodóra hivatkozott név szerint, Nagy Lajosra és Zsigmond-
ra, Zsigmond említései azonban messze felülmúlták az Anjou uralkodóét.29

Hunyadi Mátyás uralkodásának boldog emlékké tétele egészen új dimen-
ziókat teremtett. Mátyást halálakor a királyi politikán gondolkodó egy-kétszáz
ember többsége zsarnoknak tartotta, e hír járta róla külföldön is. Antonio
Bonfini 1492-ben – tehát a király halála után két esztendõvel – már arról szá-
molt be, hogy rögtön halála után elkezdték visszasírni országlását.30 Harminc
esztendõn keresztül azonban csak csendesen változott Mátyás uralkodásának
megítélése. Az ekkortájt keletkezett, Néhai való jó Mátyás királyról címen emle-
getett vers az epitáfium szokásos mûfajához tartozik, mely a boldogult királyok
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26 Kubinyi András: Az 1505. évi rákosi országgyûlés és a szittya ideológia. Századok 140. (2006)
361–374.

27 Végh János: Zsigmond király képzõmûvészeti ábrázolásairól. In: Mûvészet Zsigmond király ud-
varában 1387–1437. I. Tanulmányok. MTA Mûvészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 1987.
93–113.

28 János M. Bak: Monarchie im Wellental. Materielle Grundlagen des ungarischen Königtums. In:
Das spätmittelalterliche Königtum im europäischen Vergleich. Hrsg. Reinhard Schneider.
Thorbecke, Sigmaringen, 1987. (Vorträge und Forschungen 32.) 347–384.; Engel Pál: A magyar
királyság jövedelmei Zsigmond korában. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda
Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. MTA TTI, Bp., 1993. 27–31.

29 Csukovits Enikõ: Zsigmond öröksége. In: Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a
királyi udvarban 1458–1490. BTM, Bp., 2008. 166.

30 Csernus Sándor: A középkori francia nyelvû történetírás és Magyarország (13–15. század).
Osiris, Bp., 1999. 262.; Antonius de Bonfinis: Rerum Ungaricarum decades. IV/1. Ed.
I. Fógel–B. Iványi–L. Juhász. Bp., 1941. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum.
Saeculum XV.) 169.



közbenjárásáért esdeklett – ez még nem mutatta a nagy változást.31 Nándorfehér-
vár eleste azonban egy pillanat alatt új helyzetet teremtett. Egy német nyelvû,
valószínûleg a birodalomban írt röplap 1522-ben Magyarország siralmas pénz-
ügyi és katonai helyzetét a Mátyás korival hasonlította össze, amikor az ország
lakói még eltartották a katonákat és engedelmesek voltak királyuknak.32 Szem-
betûnõ a párhuzam Konstantinápoly veszte és ezen helyzet között: akkor is egy
sokkoló politikai esemény változtatta meg a gondolkodást, akárcsak most. Nagy-
szombati Márton 1522–1523 körül írott mûvének második részében már készen
áll az új Mátyás-kép, a gyõzelmes hadvezér és a vaskezû rendteremtõ, aki egye-
dül lenne képes arra, hogy visszaállítsa az ország régi dicsõségét.33 Geszti László-
nak a hatvani országgyûlésre készült magyar nyelvû paszkvillusa Nagyszombati-
nál tömörebben foglalja össze, hogyan látták Mátyást 1525-ben: nem volt
széthúzás, megbecsülte a katonákat, a bárók nem politikai vitákat folytattak, ez
volt a záloga az ország békességének.34 A török veszély árnyékában létrejött kö-
zépkor végi kultúrkritika összeurópai széthúzás-toposza így vált a Mátyás-kul-
tusz alapelemévé.

A történetírói mûvekben csak egy újabb politikai fordulópont, Buda elfog-
lalása és az ország három részre szakadása után jelent meg Mátyás átértékelése.
E megállapításhoz hozzá kell tenni, hogy a Jagelló- és a Szapolyai-kor nagy ré-
szében nem folyt Magyarországon történetírói tevékenység, így alig születhetett
olyan munka, ahol Mátyásról írhattak volna. A királyi udvartól távol élõ, a ma-
gyar korona formális fennhatósága alatt álló Raguzában alkotó Tubero 1520-as
években írt mûvének Mátyása még mentes az idealizálástól. Az 1541 utáni törté-
netírói mûvek azonban átvették a mindennapi történeti tudat már jó ideje meg-
levõ képét, sõt ki is egészítették.35

A pozitív Mátyás-képet csak úgy lehetett megalkotni, ha a kultúrkritika se-
gítségül hívásával az ellenpontját is megteremtették, azt a kort, melyet felelõssé
tettek a mátyási dicsõség elmúlásáért és egyáltalán az ország pusztulásáért: ez
lett a Jagelló-kor. Az 1490 és 1526 közti idõszak széthúzása, gyenge királyai és
hedonista társadalma, valamint a pozitív Mátyás-kép egyszerre jelent meg 1541
után. A Jagellók könnyû préda voltak. A cseh–magyar Jagellók kihaltak, a len-
gyel–litván ág királyai pedig újfent a Habsburgok vetélytársai lettek. III. Frigyes-
nek olyan rossz volt a híre a birodalomban, hogy Ferdinánd udvarában már
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31 Középkori magyar verseink i. m. (17. jz.) 480.; Solt Andor: Mátyás király a magyar szépirodalom-
ban. In: Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves évfordulójára. III. Franklin, Bp.,
1940. 456.

32 Turcken puechlein. Ein nutzlich gesprech […]. [Basel, 1522.]
33 „Is posset regnum modo maiestate potenti / Viribus in priscum nunc reparare decus.”

Thyrnavinus, M.: i. m. (19. jz.) 248.; Gerézdi Rabán: A lator-ének. In: Uõ: Janus Pannoniustól
i. m. (12. jz.) 275. skk.

34 Középkori magyar verseink i. m. (17. jz.) 490.; Gerézdi R.: A magyar világi líra i. m. (17. jz.) 193.
skk.

35 Bessenyei, József: Il culto di Mattia Corvino nella storiografia magiara del XVI secolo. Studia
Historica Adriatica ac Danubiana 1. (2008) 23.



inkább ellenfelét, Mátyást tekintették a királyok követendõ mintaképének; ele-
gendõ idõ telt el Frigyes halála óta ahhoz, hogy ezt a család tekintélyvesztése
nélkül is megtehették. A Habsburg-párti magyar történetírók egyszerre alkották
meg Mátyás mitizált és a Jagellók negatív képét. Brenner Márton 1543-ban már
a Jagelló-kor egyik legnagyobb teljesítményét, a szokásjog kodifikálását és az új
típusú törvényalkotást is a lusta Ulászló ténykedésének tartotta, mely a hadako-
zástól vette el az idõt.36

Mátyás átértékeléséhez nem kellett tehát hosszú idõ: a mindennapi törté-
neti tudatban szinte halála után elkezdõdött. Nem egészen egy generáció – 31
esztendõ – múlva bekövetkezett az egyértelmû fordulat, minden negatívum el-
tûnt, csak a pozitívumok maradtak, halála után jó ötven évvel ez a kép a törté-
netírás kánonjává is lett. Az eddigiekbõl azonban kiderült, hogy nem az évek
száma, nem a kollektív emlékezet ciklusai vezettek a korszak új képének kiala-
kulásához, hanem az oszmán hódítás eseményei és a középkor végi
kultúrkritika eszméi.

ISTVÁN TRINGLI
THE SHIP OF FOOLS

CULTURAL CRITICISM AT THE END OF THE MIDDLE AGES

Cultural criticism is not an invention of modern thinking, it is not the result of doubts
over the new social and political order which had succeeded to the ancien regime.
Cultural criticism is, in fact, a natural self-reflexion of culture itself. Medieval literary
works contain regular remarks which are critical about both society and culture. The
Ottoman menace and the invention of the press made additional impetus to late
medieval cultural criticism, which frequently depicted the reigning order in ironical
terms. The criticism of the present necessarily involved an idealisation of the past; it
was thus that after the fall of Belgrade (1521) the reign of King Matthias I of Hungary
(1458–1490) assumed an idealised nature in popular thinking, a view that infiltrated
historical works as well after the fall of Buda (1541).
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36 Antonius Bonfini: Rerum Ungaricarum decades tres, nunc demum industria Martini Brenneri
Bistriciensis Transsylvani in lucem editae. Winter, Basiliae, 1543. a.3. Magyarul: Humanista tör-
ténetírók. Vál., ford. Kulcsár Péter. Szépirodalmi, Bp., 1977. 11.
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