
  

A reneszánsz Magyarországon



  

A magyarországi reneszánsz  három korszaka

1. Mátyás uralkodása (1458-1490),  királyi pártfogás

2. Mátyás halálától a mohácsi vészig (reneszánsz a főúri udvarokban is) 

3. leghosszabb szakasz: mohácsi vész után  másfél évszázad. 
szélesebb körben lesz általánosan ismert



  

Janus Pannonius

Biblia nemzeti nyelvű fordításai
Heltai Gáspár Száz fabula 1566
http://mek.oszk.hu/00600/00668/html/02.htm

Aragóniai Beatrix

Mátyás kori magyarországi művészet (1470-90)

http://mek.oszk.hu/00600/00668/html/02.htm


  

A békáról és ökerről

Egy igen szép és kevér öker morál vala a szép zöld pázsiton. Ezt látván a béka, magában kezde 
mondani: "Bizony szép és nagy állat ez! De mindezáltal én is lehetnék olyan nagy és temérdek, 
mert ráncos és rettes a bőrem. Ha ez okaért megtartom lélegzetemet, és felfúvom magamat, én 
is oly nagy lehetek, mint ez öker." És ottan kiterjeszté lábait, és fel kezdé fúni magát, és naggyá 
mutatni. Monda kedig az ő fiainak: "No, mint tetszik, fiaim? Vajon vagyok-é oly nagy, mint az 
öker?" Felelének a fiai: "Kezel sem." Ismeg nagyobban fel kezdé fúni magát, és ráncos bőrét 
nyújtani, és mondá: "No, mint tetszik, fiaim, oly nagy vagyok-é, mint az öker? Felelének azok: 
"Még sok héja." Tehát minden erőt reá vette a béka, és midőn igen igyeköznék felfuvalkodni, meg 
kezde a bőre harsogni és szakadni, és ottan kiomla a béli, és meghala.

ÉRTELME

E fabula ezt jelenti, hogy minden ember Istenre nézzen, és mint az Isten hivatalját elrendelte, és 
az ő hivataljának módját az ő szent bölcsességének általa elintézte, abban megmaradjon, és 
abban eljárjon, és amit az Isten parancsolt neki, avval megelégödjék. Mert valaki az Istennek 
akaratját és rendelését megutálja, és feljebb kezd hágni az ő testi kévánságából, és azt magának 
kezdi tulajdonítani, amit az Úristen néki nem szánt, sem adott, szinte úgy kezd járni, mint a 
felfuvalkodott béka. Szent Pál azt mondja: Quid habes, quod non accepisti? Mi vagyon nálad, 
melyet mástól nem vettél volna? Ha ez okaért más adja tenéked: vedd el azt hálaadással; és ne 
légy kövély! Mert aki adta, nyilván való dolog, hogy ismeg elveheti tőled. Megmaradj ez okaért 
bőredbe, ne fuvalkodjál fel! Lassan járnak messze.



  

Művelt, művészeteket kedvelő uralkodó = tudás és műveltség
művészetek pártolása
Humanista módra eszményítette az ókori görög-római tudósokat
1467-ben Pozsonyban egyetemet alapított
Vitéz János humanista tudós, Thuróczy János magyar, Antonio Bonfini olasz 
történetíró

Mátyás és a kultúra



  

Magyarország volt az első Itálián kívüli terület, ahol a 
humanizmus megjelent, ebben a királynak volt döntő 
szerepe.
A mozgalom elterjedéséhez a 15. század közepén 
hozzájárult Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás. 
Magyarországi első nyomda: Hess András 1473-ban 
fél tucat nyomtatvány maradt fenn
firenzei miniátorok, szobrászok



  

Mátyás király építkezései

Mátyás korában még gótikus építészet  

reneszánsz első korai épülete Mátyás király palotája 

(díszudvar kb. 1479-84 között épült fel, gótikus épületmaradványok 
felhasználásával. A Dunára néző szárnyban helyezkedett el a Corvina 
könyvtár, ezek ajtajára és a kandallókra címereket faragtak, a falakat 
asztrológiai témájú festmények díszítették. A boltozatos termek oldalain 
freskók voltak, Beatrix szobájában allegorikus alakokat ábrázoló képek 
helyezkedtek el, a kályhák mázas cserepűek voltak, egyik Mátyás 
trónoló alakját ábrázolta.)

olasz mesterek határozták meg az építkezések méretét, kiterjedését, 
itáliai, dalmát építészek és kőfaragók irányították a munkálatokat, és 
magyar mesterek építettek és faragták a márványokat (vörös márvány)



  

Mátyás király trónkárpitja.
Később Bakócz Tamásé volt. 
Most az Erdődyek galgóczi kincstárában 
van.

Bakócz Tamás 
(Erdőd, 1442 – Esztergom, 1521.), 
dominikánus pap, bíboros, egri püspök, 
majd esztergomi érsek, konstantinápolyi 
pátriárka.
 Évtizedekig Magyarország legnagyobb 
hatalmú ura. Az egyetlen magyar pap, 
akinek komoly esélye volt, hogy pápa 
legyen.



  

Bakócz-kápolna

Bakócz Tamás érsek a 16. század 
elején saját sírhelyének építtette 
az esztergomi Várhegyen álló 
középkori Szent Adalbert 
székesegyház 
mellékkápolnájaként.  (Jagelló-kor) 

egyetlen épségben fennmaradt 
magyar reneszánsz épület

áthelyezése óta az újonnan 
felépült Főszékesegyházban van



  

jelentősebb központ Esztergomban

1507-ben a régi székesegyházhoz épített, majd 1823-ban az új 
székesegyházba foglalt Bakócz-kápolna. A 

görögkereszt alaprajz, kupola, oldalfalait díszes félpillérek keretelik

négy fülkéjének íves mennyezetét kazettás faragványok borítják 

félpillérek és a félköríves fülkék vonala által határolt belső falmezőkön 
finoman faragott növényi indadísz 

vörösmárvány borítás

arányos térkompozíció, kifinomult részletformák



  Herkules-kút



  Simontornyai vár



  
Visegrádi vár



  
Rákóczi-vár  (Sárospatak)



  

Gyulafehérvári kápolna 



  



  

budai vár Mátyás idejében (rekonstrukció)
 
IV. Béla kezdett építkezésekbe, azóta kedvelt királyi székhely, az Anjouk is megerősítették. 
Mátyás is Budán építkezett a legtöbbet (a palota keleti szárnyán két épületrészt emelt (ezek közül 
az egyik befejezetlen), és egy függőkertet épített.



  

Visegrádi Madonna, 1480k. 

egykori kápolna ajtaja fölé helyezett félköríves timpanon

Madonnával és a kis Jézussal (az ún. Visegrádi Madonna)



  



  

Diósgyőri Madonna, valószínűleg a budai Nagy-boldogasszony-templom 
díszéül szolgált, töredék

gyümölcsfüzéres motívumokkal díszített architektonikus faragványok



  

nyírbátori templomot díszítette 

Madonna-ábrázolás mint a XV. század végi 
firenzei szobrászatban

félalakos Mária és Jézus közvetlen 
megmintázása, a Mária feje fölött a koronát tartó 
két angyal naiv bája, a dombormű három szélén 
körbefutó dekoratív díszítés egyszerű

mintázásának kemény módban, biztos és 
higgadt kompozíció, újszerű hang

Hasonló, DE az itáliai Madonna-ábrázolások 
lágyabbak, bensőséges érzelmekkel 
telítettebbek

Báthory András Madonnája naiv, tartózkodó



  
Észak-magyarországi mûvész A. Dürer után, 1510-20, Angyali üdvözlet oltár, festett 
oltárszárnyak, tojástempera, fenyõ, 231x70 cm, Kisszebeni Keresztelõ Szent János 
plébániatemplom



  

selmecbányai Mária-templom egykori főoltára

Krisztus az Olajfák 
hegyén, Tempera, 
hársfa, 159,2 x 80 
cm, Keresztény 
Múzeum, Esztergom

A királyok imádása, 
Tempera, hársfa, 180 
x 82 cm, Musée des 
Beaux-Arts, Lille

Jézus születése, Tempera, 
hársfa, 123 x 79 cm, 
Plébániatemplom, 
Hontszentantal 

Vizitáció, Tempera, hársfa, 139,5 x 
94,7 cm, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest 

Keresztvitel, Tempera, 
hársfa, 147,5 x 92,6 cm

Kálvária, Tempera, hársfa, 
146 x 92 cm Feltámadás, 

Tempera, hársfa, 
158 x 80,5 cm, 
Keresztény 
Múzeum, Esztergom



  

M S mester (M. S. mester) a késő középkori 
magyar festészet legkiválóbb mestere. Stílusa 
alapján valószínűsíthető, hogy tanult Itáliában, 
mert legismertebb művén, a Vizitáción (Mária 
látogatása Erzsébetnél) az egykorú olasz 
reneszánsz hatása tükröződik.

Személyéről a monogramon kívül szinte 
semmit sem tudunk. A német művészettörténet 
általában J.Breu augsburgi festővel ill. M. Z. 
rézmetszővel azonosítja (aki feltehetően 
azonos a müncheni Matthäus Zaisinger (1498–
1555) metsző és ötvösművésszel). Egy 
újabban felfedezett 1507-es selmecbányai 
oklevél alapján csaknem biztos, hogy M S 
egy Sebestyén nevű, valószínűleg magyar 
festő volt, akinek művészete Schongauer, 
Dürer és főként Grünewald stílusával rokon. 

Tempera, hársfa, 139,5 x 94,7 cm

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest



  



  

MZ mester 1505 körül. Fekete tinta, papír, 259 x 165 
mm. 

Germanishes Nationalmuseum, Nürnberg



  



  

Martin Schongauer (c. 1430-1491)

Krisztus sírbatétele

1480 körül

Rézmetszet, 162 x 114 mm

Albertina, Bécs



  

Rogier van der Weyden (1400-1464)

Sírbatétel

1450 körül

Olaj, fa, 110 x 96 mm

Galleria degli Uffizi, Firenze



  

A pünkösdirózsa - mellyel itt találkozhatunk először 
magyarországi táblaképen - tüskétlen szárával érdemelte 
ki, hogy Mária szimbólumává válhatott.



  Martin Schongauer (c. 1430-1491): Pünkösdirózsák 1472 körül

Akvarell, 254 x 334 mm



  
Az apró szamóca három részes levele a Szentháromságot, öt fehér szirma Krisztus öt sebét és piros bogyói Krisztus verejtékének vércseppjeit jelképezik



  

kék színe itt a szűzies anyaság szimbóluma. Másrészt alakja 
miatt gyakran helyettesítője a Mária hét fájdalma 
ábrázolásokon a Mária szívébe hatoló tőrőknek, s ez által 
Mária fájdalmára is utal. Szokás még Keresztelő Szent 
Jánosra is vonatkoztatni, aki mint a szivárvány, hidat képez 
az Ó- és Újtestamentum között.



  

c. 1503

Ecset, toll, tinta, vízfesték

Kunsthalle, Bremen



  

Jézus születése

Tempera, hársfa, 123 x 79 cm

Plébániatemplom, Hontszentantal 



  



  

Martin Schongauer (c. 1430-1491): Jézus születése

1470-es évek

Fatábla, 37,5 x 28 cm

Staatliches Museum, Berlin



  

Albrecht Dürer (1471-1528): Jézus születése

1504

Olaj, hársfa, 155 x 126 cm

Alte Pinakothek, München



  
Hugo van der Goes (c. 1436-1482): A pásztorok imádása



  



  

Gerard David (c. 1450-1523): Jézus születése

1490 körül

Olaj, fa, 76,5 x 56 cm

Szépművészeti Múzeum, Budapest



  
Krisztus az Olajfák hegyén, Tempera, hársfa, 159,2 x 80 cm, 
Keresztény Múzeum, Esztergom



  

János köpenye piros

http://www.hung-art.hu/vezetes/msmester/4olives2.html


  



  

Keresztvitel

Tempera, hársfa, 147,5 x 92,6 cm

Keresztény Múzeum, Esztergom



  



  



  

Grünewald, Schongauer,  Roger van der Weyden 
és Dürer

nem a valóság, hanem metszetek után dolgozott

Járt Itáliában = művészi élmények 

expresszív elbeszélő, izgatott gesztusok 

háttérben  kisebb jelenetek (összekötő 
eseményeket jelenítenek meg)



  

A kereszttől jobbra Mária és Szent János Evangélista alakja 
látható.

Az "Ég királynőjének" kékjébe öltözött Mária fájdalmában a 
földre rogy. János, akit piros köpenyéről lehet felismerni, 
Krisztus rendelése szerint fiaként támogatja.

Kálvária

Tempera, hársfa, 146 x 92 cm

Keresztény Múzeum, Esztergom



  

Martin Schongauer (c. 1430-1491): Fájdalmas Krisztus

1470-75

Rézmetszet, 223 x 157 mm

Albertina, Bécs



  
Baloldalon a díszes török ruhájú alakot a kutatás nemrégiben Poncius Pilátusként azonosította, Krisztusra mutató haragos gesztusa így érthetően az Ecce Homo-
ábrázolásokat idézi.



  

"Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta." (Mt 16, 18)

A sziklára épített vár a keresztény egyház és jelképe.



  

Veit Stoss (c. 1450-1533)

Krisztus sírbatétele (részlet)

1477-89

Festett fa

Mária templom, Krakkó



  

Feltámadás

Tempera, hársfa, 158 x 80,5 cm

Keresztény Múzeum, Esztergom

http://www.hung-art.hu/vezetes/msmester/index1.html

http://www.hung-art.hu/vezetes/msmester/index1.html


  
A bal felső részen - a Feltámadás előzménye - aKeresztlevétel látható vázlatszerű megjelenítésben.

http://www.hung-art.hu/vezetes/msmester/7resurr3.html


  



  

A Corvinák

A humanista könyvgyűjtést Vitéz János, majd unokaöccse, Janus Pannonius 
kezdte el. Könyvtáruk- bukásuk után - a Corvinákat gyarapította, s maga Mátyás 
már 1460 táján jelentékeny mennyiségű könyvet másoltat, vásároltat. Ha a 
reneszánsz kezdeteit a könyvművészet jelezné hazánkban, úgy az másfél 
évtizeddel Beatrixszal kötött házassága előttre esne. E könyvek a humanizmus és 
az új stílus szellemi előkészítésében játszottak nagy szerepet.

Mátyás könyveinek legszebbjeit miniátorok díszítették, akik közül Attavantét, 
Francesco Chericót, és a Di Giovanni testvérpárt kell megemlíteni. Valamennyien a 
firenzei miniatúra művészet élvonalába tartoztak. De voltak a könyvtárban Észak-, 
és Közép-Itáliában, Rómában és Nápolyban miniált kódexek is. Számunkra 
azonban a legfontosabb, hogy Budán is, mégpedig a palotában működött egy 
könyvmásoló- és festőműhely, amelynek stílusát elsősorban észak-olasz festők 
határozták meg, de mellettük lettük különböző iskolákból jövő elemek tették 
változatossá. Vitatott, kik voltak e kódexek miniátorai. Blandinus-e, akit Mátyás már 
1471-ben miniátorának nevez, Felix Petancius Ragusinus, akiről Oláh Miklós egy 
fél század múlva mint a Corvina könyvtárosáról beszélt s szerinte értett a 
miniáláshoz, vagy Cattaneo madocsai apát, akinek még 1494-ben is utalványoz II. 
Ulászló összegeket a királyi könyvek miniálásáért. Végül Francesco de Castello 
ltalico, aki Kálmáncsehi Domokos fehérvári prépost könyveit is miniálta.



  

Mátyás létrehozta a Bibliottheca Corvinianat, mely a 
magyarországi reneszánsz legjelentősebb, világhírű 
könyvészeti gyűteménye. 
A gyűjtés első szakasza 1472-ig tartott. Firenzében 
vásároltatott könyveket, ott nagyban, 
másolóműhelyekben „gyártották” az egyszerűbb 
kivitelű, eladásra szánt köteteket (kódexeket).
Jellegzetes a címlapok díszítése (ún. fehér 
indafonatos díszítés).
A gyűjtemény fejlődésének második szakaszában 
fontos szerepe volt Taddeo Ugeletónak, a Corvina 
"könyvtárosának" . Javaslatára a király görög nyelvű 
kódexeket is gyűjtött, és minden corvinát egységes 
címerrel láttak el.



  

A könyvtár II. Ulászlóé lett, ő elajándékozta a könyvtár egyes darabjait 
az udvarban megforduló diplomatáknak, humanistáknak. Így menekült 
meg a a gyűjtemény egy része a pusztulástól. 

Buda eleste után, a palota kincseit, velük együtt a kódexeket is gályára 
rakták és Konstantinápolyba szállították. 
Nagy részük már útközben elpusztulhatott, elkallódhatott, és kevés 
kivétellel a maradék is az enyészeté lett az évszázadok alatt. 
Többnyire csak olyan kódexek maradtak fenn, amelyek még II. Ulászló 
és II. Lajos uralkodása alatt elkerültek Budáról.

Ma 216 fennmaradt hiteles corvinát tartanak nyilván a világ nagy 
gyűjteményeiben.
A Magyar gyűjtemények 53 corvinát őriznek, közülük 35-öt az Országos 
Széchényi Könyvtár. 

A Corvinák sorsa Mátyás után



  

Philostratus-corvina 1487-90 Ransanus-corvina 1490k



  



  



  



  

Janus Pannonius (1434—1472) az első európai rangú 
költő

politikai kérdések és tettek szorosan összekapcsolódtak 
az újrafogalmazódó erkölcs problémáival, a tudományok 
és a meggyőző művészi beszéd kultúrájának ügyével.

Janus Pannonius Ferrarában, Guarino mester 
iskolájában szerez  retorikai-irodalmi műveltséget

egyedivé tudja tenni a kötelező sablonokat 

megszűnt a vallásos érzés minden szerepe, sőt az 
egyház és a egyháziak tisztelete is (nem méltó az újkor 
emberéhez)

Filozófiája az újplatonizmuson alapszik

valódi élményt és érzéseket ír le

A felsorolás, részletezés kedvelt eszköze



  

magyar reneszánsz stílus:

arányosság, harmónia, számszimbolika, 
aranymetszés

irodalomtudomány népszerűsége:  
bibliográfia (antik mitológia, újszerű 
metaforák, hasonlatok)

dicsőítő ének

Biblia nemzeti nyelvű fordításai

legteljesebb Újszövetség-fordítást 
Sylvester János jelentette meg 1541-
ben. 



  

Balassi Bálint (1554-1594)

magyar lírában jelentős újítások

szerelmi líra, istenkereső költészet, udvari 
színjáték 

Versgyűjtemény: Balassa-kódex

A lineáris versszerkezet helyett zárt 
kompozíciók (pl. Egy katonaének), önálló 
strófaszerkezet

Az első magyar nyelven író, európai 
rangú költő

kötetkompozícióban gondolkozott

jellegzetes reneszánsz téma: szerelem 

petrarcai szerelmi költészet. 



  

Fordulat:

anyanyelvűség

latin nyelv illusztris területekre szorul vissza (pl. a 
diplomácia, kolostori tudományos élet)

írásbeli magyar szépirodalom megszületik

Sylvester János, Heltai Gáspár,  Bornemisza 
Péter

Balassi Bálint (magyar nyelvű reneszánsz első 
csúcsteljesítménye — és rögtön a végpontja)

Hess András budai műhelyében (Gutenberg 1450 
körüli feltalálása után késéssel, de egész 
Európában az elsők között) 

1473 legelső magyarországi nyomtatvány, 
a Budai Krónika — latin nyelven, a 
szövege Kálti Márk XIV. századi krónikája volt.



  

anyanyelvű iskoláztatás 

káptalani vagy plébániai iskolák egy része nagy hatású protestáns szellemi központtá 
(református kollégiummá vagy evangélikus líceummá) alakul, mások idővel (az 
ellenreformáció idején) jezsuita iskolákká lesznek

elemi iskolák, nő a magyar nyelven olvasni tudók száma

reformáció: a tudás szabad mozgása, a Biblia széles körű megismerése anyanyelven, 
a Biblia tanításainak szabad értelmezése. (E kor fémjelzője a "magyaráz" szavunk.)

A XVI. században az irodalom két közegben terjed: az énekmondók, lantosok révén 
szóban, a főúri udvarok és némely városok nyomdái révén pedig immár írásban is. 

Nyomdák: Nádasdy Tamás újszigeti kezdeményezése után jelentős nyomda kezdte 
meg működését Bártfán és Kolozsvárott. Semptén Bornemisza Péter, Debrecenben 
Huszár Gál és Brassóban Honterus János működtet nyomdát. Nagyszombatban 
Telegdi Miklós esztergomi nagyprépost állíttat fel könyvnyomtató műhelyt.
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