
154 BUKSZ 2009

Szabó Péter: 
Jelkép, rítus, udvari 
kultúra
RePRezentáció éS Politikai tekintély 
a koRa úJkoRi MagyaRoRSzágon 

L’Harmattan – ELTE Történelemtudo-
mányok Doktori Iskola – Nyitott Könyv, 
Bp., 2008. 338 old., 3500 Ft
(TDI Könyvek 7.)

Szabó Péter, a magyar történelem 
kora újkori szakaszának történész-
mûvészettörténész kutatója 1989-
ben lépett az olvasóközönség elé A 
végtisztesség. A fôúri gyászszertartás 
mint látvány címû könyvével, amely a 
Magvetô Mikrotörténelem sorozatában 
jelent meg. A következô évtizedben 
az Erdélyi Fejedelemség történetét 
röviden összefoglaló, a felsôoktatás-
ban is jól használható kötettel jelent-
kezett, majd társszerzôként részt vett 
egy Bocskai-életrajz megírásában. 
(Az Erdélyi Fejedelemség. Kultur trade, 
Bp., 1997., újabb kiadásai: Vince, 
Bp., 1999. és 2000.; G. Etényi Nóra 
– Horn Ildikó – Szabó Péter: Koro-
nás fejedelem. Bocskai István és kora. 
General Press, Bp., 2006.) Most 
itt a harmadik önálló, a korábbiak-
nál jóval nagyobb terjedelmû köny-
ve, amely válogatott tanulmányait 
egybegyûjtve – folyóiratokban, konfe-
renciákon, kötetekben való rendszeres 
szereplését dokumentálva – ad képet 
pályájáról. A huszonnégy írás több-
sége az utóbbi évtizedben készült, az 
1980–90-es évekre csak féltucatnyi 
datálódik. Aki eddig elsôsorban A vég-
tisztesség szerzôjeként, temetési szer-
tartások elemzôjeként tartotta számon 
Szabó Pétert, e tárgykörben is talál itt 
tôle szövegeket, de emellett tematiká-
jának bôvülését észlelheti. A gyásszal 
kapcsolatos írások aránylag kis helyet 
foglalnak el, nem alkotnak külön egy-
séget, hanem más szervezô elv szerint 
illeszkednek a kötet kompozíciójába. 
Az elsô megjelenések, elhangzások 
idôrendjébôl kitûnik, hogy a szerzô 
nem a közelmúltban, hirtelen irány-
váltással fordult az újnak tûnô témák 
felé, hanem a temetkezésre vonatkozó 
kutatásaival párhuzamosan dolgozott 

rajtuk, és logikusan következtek kiin-
dulópontjából.

Szabót a kora újkori szimbólumok, 
jelvények, a gesztusok, a kultuszok, az 
udvari szokások foglalkoztatják; a kötet 
változatos szövegegyüttesét az alcím-
ben szereplô kategória, a reprezentáció 
fogja át. De nemcsak a hatalom – 
vagy ahogy arra az alcím másik fogal-
ma utal, a politikai tekintély – írásos és 
képi megjelenítéseirôl van szó, hanem 
olyan témákról is, mint a vadászat, az 
emberi életszakaszok vagy éppen – a 
gyász közelében maradva – a szenve-
dés. Míg az emlékezetnek a kultuszok 
és szónoklatok kapcsán érintett prob-
lémája vagy egy-egy szimbólum jelen-
tésváltozása idôbeli perspektívákat nyit 
meg, a ceremóniák és a kultuszhelyek 
elemzésében a térbeliség kap szerepet. 
A felhasznált források jobbára a politi-
ka világában vagy határterületein lét-
rejött dokumentumok; kultúrtörténeti 
szempontú újraolvasásuk eddig ész-
revétlenül maradt vagy rendszeresen 
még meg nem vizsgált anyagot tár fel. 
A szimbólumokat vagy a kultuszokat 
rekonstruáló történész azzal a kettôs 
feladattal szembesül, hogy az esetek 
többségében politikatörténeti merítés-
bôl származó kultúrtörténeti anyagban 
sokszor jelöletlen, lappangó jelensé-
geket kell megragadnia, majd körül-
tekintôen értelmeznie a lehetséges 
párhuzamok, elôképek és a rendelke-
zésre álló magyarázó források segít-
ségével. Szabó ezeket a mûveleteket 
nagy problémaérzékenységgel végzi el, 
s noha eközben a kora újkori Magyar-
ország és Erdély tér- és idôbeli keretei 
által körülhatárolt – olykor a középkori 
elôzményekkel is kiegészülô – kultúrán 
belül nagyobb ugrásokra is vállalkozik, 
többnyire törekszik az elemzett jelen-
ség hely és idô szerinti variánsainak 
megkülönböztetésére is. Egyes szöve-
gekben, különösen a temetésekre és 
a jelvényhasználatra vonatkozókban, 
a nyugat- és közép-európai párhuza-
mokra is kitekint. Óvatosan mozog 
a szimbólum- és kultuszkutatás nagy 
szabadságot nyitó és csábító lehetô-
ségeket felvillantó mozgásterében, 
mindazonáltal az alábbi ismertetéshez 
fûzött kritikai megjegyzéseim éppen az 
értelmezés során adódó csábításokra 
vonatkoznak.

A környezet és szimbólumai címû 
blokk két, a vadászat jelképiségével 

foglalkozó tanulmánnyal indul. Nagy 
Lajos király medve elleni küzdelmé-
nek középkori leírásában a vadon élô 
állattal – tulajdonképpen a természet-
tel – elbizakodottan szembeszegülô 
ember moralizáló megítélése mutat-
ható ki. A vadászat motívumának a 
férfi–nô kapcsolat jelképrendszerében 
is helye van: egy lôportartón fennma-
radt, rókavadászattal összefüggésbe 
hozható ábrázolás mitológiai értel-
mezését Szabó új magyarázattal váltja 
fel, bizonyítva a kép erotikus jelenté-
sét. Mindkét szöveg elôre jelzi a kötet 
egészén végigvonuló törekvését, hogy 
a reprezentációk, a szimbolikus szfé-
ra elemzése mellett a reprezentált-
ra – jelen esetben a vadászat konkrét 
gyakorlatára, az ökológiai háttérre – 
is tekintettel legyen. Ebbe a blokkba 
került – bár sok szállal kötôdik a poli-
tikai témájú tanulmányokhoz is – az 
a szöveg, amelynek izgalmas feltevése 
szerint Fráter György, miután állam-
férfiúi szerepérôl Erdély átadásával 
lemondott, a meggyilkolásával vég-
zôdô estén önazonosságának szerze-
tesi részét jelezte Castaldo elôtt azzal, 
hogy míg Castaldónak a Habsburg 
uralkodó képviselôjeként kijáró elô-
kelôbb helyen adott szállást az alvin-
ci kastélyban, ô maga a területén lévô 
egykori domonkos kolostorban szállt 
meg. Nem egészen meggyôzô a hipo-
tézis, miszerint Fráter György szállása 
azonos a domonkos klastrommal, és 
talán nem elég ahhoz, hogy egy rög-
tönzött önreprezentációs kísérletre 
következtessünk belôle.

A következô egység tanulmányainak 
íve jól illusztrálja Szabó Péter kuta-
tásainak tematikai gazdagodását. A 
meztelen kardnak a vegyes házi kirá-
lyok hatalmi szimbolikájában elfoglalt 
helyétôl, a fôúri gyásszertartásokon 
hordozott fegyverzetnek A végtisztes-
ségben már vizsgált témájától vezet az 
út a török ellen küzdô Magyarország 
jelképes sebéhez, avagy stigmájához 
– és valós megfelelôinek ábrázolásá-
hoz. A keresztény közösség érdekében 
viselt stigma témájának megfordítá-
saként is felfogható egy hazaárulónak 
minôsített erdélyi diplomata alakjának 
– a történész által emblematikusként 
értelmezett – megformálása Gyön-
gyösi István eposzában. A Portán 
ármánykodó diplomata negatív beál-
lítása átvezet a Szapolyai János által 
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I. Szulejmánnak adott kézcsók meg-
ítéléséhez: a gesztus kultúrtörténeti 
és politikai kontextusba kerül. Kissé 
társtalan a blokk közepére helyezett, 
a reformációbeli idôképzetek világába 
vivô, fontos tanulmány, mely az ún. 
„morális antropológia” mûfajában az 
emberi életszakaszokhoz kapcsolódó 
felfogásokat bemutatva egy hetven- és 
egy százéves élettartammal számoló 
felosztás megléte mellett érvel.

A temetéssel foglalkozó szövegek 
többsége a következô blokkba került, 
alárendelve – az egyéb témákban írot-
takkal együtt – a Kultusz és kultuszhely 
címmel felidézett problematikának. 
Közülük egy szól az erdélyi fejedel-
mek, a magyar fôurak gyászszertar-
tásainak hagyományairól, a többi a 
kultikus emlékezetre összpontosít. 
Elôször is arra, hogy egy hôs emléke-
zetének, illetve egy uralkodó önképé-
nek formálódása során milyen szerepet 
játszik egy szent vagy egy uralkodó-
elôd tisztelete: miféle kölcsönhatásban 
állt Hunyadi János hôsi kultuszának 
alakulása Kapisztrán Szent János tisz-
teletével, hogyan hatott Szent László 
királyé Hunyadiéra; miért emelhette 
Bocskai példaképévé János Zsigmon-
dot. Egymás párdarabjának tekinthetô 
az a két szöveg, melyekben a törté-
nész által észrevett – töredékes adatok 
mögött rejlô vagy egyenesen elhallga-
tott – kultuszok feltárása követhetô 
végig. Pálffy Miklósnak, a tizenöt 
éves háború hôsének jól ismert tisz-
teletéhez képest alig tudtunk valamit 
a másik vezér, Nádasdy Ferenc vité-
zi kultuszáról, mely a végvári katonák 
körében formálódhatott; a Rákóczi-
felkelés emlékének elhallgatására és 
a helyette kínált kompenzatorikus 
üzenetekre mutat rá a volt fejede-
lem halála után elmondott ferences 
gyászbeszédek tartalmi elemzése és 
kontextualizálása. A kultusz eltüne-
dezésének – avagy az emlékezet gyen-
gülésének – problematikájára felel 
annak kései újraalkotása a Rákóczi 
Ferenc hamvai hazahozatalakor ren-
dezett szertartásban. Az utóbbit elem-
zô tanulmány kivételes a kötetben, 
mivel a XX. századdal foglalkozik, s 
kiderül, hogy lehet elônye annak, ha 
kora újkoros történész modern témá-
hoz nyúl, mert felfigyel arra, hogy 
„Rákóczi és bujdosótársai újrateme-
tése a vitézi temetésekkel kapcsolatos 

hagyományok utolsó nagyszabású meg-
elevenítése volt” (222. old.). Már itt  
is számol a hely, a tér koordiná táival, 
de a gyulafehérvári székesegyház egy-
kori fejedelmi sírjai – ma jobbára már 
csak nyomokból kikövetkeztethetô – 
elrendezésének interpretálására Sza-
bó Péter kifejezetten a térszimbolika 
jegyében tesz kísérletet. Mivel ere-
deti elrendezésüket illetôen egyelôre 
nem jutunk messzebb a hipotézisek-
nél, és létrehozóik részérôl nincs köz-
vetlen forrás, amelyre a jelképiséget 
keresô értelmezés támaszkodhatna, 
talán jobb egyszerûen csak topográ-
fiáról beszélni térszimbolika helyett. A 
Szent Bernát alakjához kapcsolt asz-
kéziseszmény XVII. századi magyar-
országi recepciójáról írt tanulmányt 
a magyarban még kissé meghökken-
tô „szenvedéskultusz” fogalma köti a 
fentiekhez, bár legközelebbi rokonai a 
könyvben véleményem szerint a test-
rôl – a csókról és a sebrôl – írott szö-
vegek.

Az imént ismertetett tartalmi egy-
ség kapcsán érdemes kitérni a kul-
tuszfogalom használatára. Nem az 
említett tanulmányoktól kívánnám 
meg eltökélten szigorú definícióját és 
alkalmazását – mivel tisztában vagyok 
azzal, hogy egy terjedôben lévô tár-
sadalomtudományi kifejezés jelen-
tése változatos lehet –, hanem egy 
általánosabb metodológiai problémá-
ra utalnék. A kultusz fogalma alkal-
mas arra, hogy a kutatás empirikus 
szakaszában sokszor nem várt, szo-
katlan történeti kontextusban tegyen 
észlelhetôvé, megragadhatóvá, leír-
hatóvá olyan jelenségeket, amelyek 
a kutatói elôfeltevés szerint kultikus 
jellegûek. Kérdés azonban, hogy a 
fellelt empirikus anyag valóban alkal-
mas-e egy kultusz rekonstruálására. 
Különösen akkor, ha anyagunk töre-
dékes, ami nem ritka, ha kora újkori 
magyar forrásokkal dolgozunk. Vajon 
amit találunk, a maga töredékességé-
ben csakugyan egy régi kultusz létét 
bizonyítja-e, vagy épp ellenkezôleg, 
az anyag töredékessége miatt kétel-
kednünk kell a kultusz meglétének 
bizonyíthatóságában? A XVI–XVII. 
századi magyar történelemben kere-
sett világi kultuszok esetében minden-
esetre erôsebb és indokoltabb az efféle 
módszertani kétely, mint az egykorú 
szentkultuszok kapcsán. Vajon egy 

világi személyiség, szekuláris jelen-
ség tiszteletére való készség, hajlan-
dóság kisebb-nagyobb és töredékes 
lenyomatai már elegendôek-e ahhoz, 
hogy kultuszról beszéljünk, vagy jobb 
e fogalom használatát fenntartanunk 
azokra az esetekre, amikor bizonyos 
kritériumok, mint a rendszeresen visz-
szatérô kommemorációs alkalmak, az 
attribútumok nyomon követhetôsége, 
egy pontosan körülírható fizikai vagy 
virtuális tér, egy társadalmi csoport 
mint a kultusz létrehozója és fenn-
tartója, egy azonosítható befogadói 
közönség – hogy csak néhány lehetsé-
ges szempontot említsünk – megtalál-
hatók az anyagban?

Bizonyára Szabó Erdély-könyvét 
megalapozó kutatásaival is összefügg 
az a három tanulmány, amely erede-
tileg az V. Károlyról és Magyarország-
ról, illetve Pázmány Péterrôl rendezett 
konferenciákra, valamint a II. Rákó-
czi György 1657-es hadjáratával fog-
lalkozó többszerzôs kötet számára 
készültek; közös nevezôjüket most az 
Erdélyi Fejedelemségnek a Magyar 
Királysággal és Nyugat-Európával 
fenntartott kapcsolatai adják. Kettô 
közülük – az V. Károly és a szászok 
viszonyát, valamint a Bethlen család 
külföldi kapcsolatrendszerbe ágyazott 
hatalmi törekvéseit feldolgozó szöveg 
– inkább eseménytörténeti jellegû, s 
ezért a kötetben némiképp elszige-
telôdik. Jobban illik ide a harmadik, 
mely II. Rákóczi Györgynek egy eddig 
kiadatlan levelében a nádori tisztséggel 
kapcsolatban vázolt elképzeléseit – a 
Nádori emlékirat néven ismert doku-
mentummal összefüggésben – elemzi, 
hisz ez a politikai hatalom diszkurzív 
megjelenítése, a meggyôzés, befolyáso-
lás tárgykörében helyezhetô el. A kötet 
egységét kissé megtörô három tanul-
mány esetleg kiindulópontja lehetett 
volna – akár a Fráter Györgyrôl szóló 
szöveggel együtt – a szerzô azon mun-
káiból megszerkeszthetô válogatásnak, 
amelyekben inkább a politikatörténet 
dominál.

A kötetet záró tartalmi egység, az 
Udvari szokások ismét a kultúrtörté-
net, a vizuális reprezentáció és az élet-
mód felé nyit. A XVII. századi Erdély 
historiográfiáját gazdagítja az a tanul-
mány, amely a politikai élet egy eddig 
rendszeresen nem elemzett aspektusát, 
az udvar – részben reprezentációs célú 
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– alkalmi helyváltoztatásait, „kihelye-
zéseit” tekinti át. A Bethlen Gábor 
és Brandenburgi Katalin esküvôjére 
készült asztali díszekrôl fennmaradt 
összeírás elemzése lehetôséget ad egy 
magyar és egy német szakács versen-
gése során használt képi motívumok 
összevetésére; a késmárki várkastély 
falfestményén ábrázolt jelenetnek Az 
aranyszamárra való utalásként történô 
értelmezése az építettô Thököly Ist-
ván klasszikus mûveltségére vet fényt; 
Rákóczi rodostói udvarának Mikes 
által leírt vallássosága mögött a volt 
fejedelem udvarképe tapintható ki, 
még ha az erre vonatkozó források 
csak áttételesen teszik is lehetôvé a 
rekonstrukciót.

A válogatott tanulmányok köte-
te azt a folyamatot dokumentálja, 
ahogy Szabó Péter eddigi pályáján 
hozzájárult a kora újkorra szakoso-
dott történetírás új szempontokkal és 
témákkal való felfrissítéséhez. A poli-
tika-, illetve a társadalom- és kultúr-
történet szokványos szembeállításán 
túllépve úgy tartott ki a politikai hata-
lom – vagy tekintély – elemzésénél, 
hogy az abban rejlô kultúrtörténeti 
lehetôségeket a reprezentációra össz-
pontosítva aknázta ki. 1989-ben, A 
végtisztességben a temetések összetett 
témáján belül még a látványra kívánta 
korlátozni vizsgálódását, ám megkö-
zelítése kimondva-kimondatlanul már 
ekkor is interdiszciplináris volt, hisz a 
látványtól elválaszthatatlan szertartá-
sok elemzését is elvégezte. Új köte-
te rövid bevezetôjében annyit mond 
tanulmányainak módszertani hovatar-
tozásáról, hogy „az interdiszcipliná-
ris szemlélet jegyében” írta ôket. Míg 
az „interdiszciplinaritás” más szöveg-
környezetekben sokszor nem több 
egyszerû szlogennél, és a XXI. század 
elején mintha kiüresedôben lenne ez 
a túl gyakori kifejezés, addig a kora 
újkori magyar történelem kutatásában 
nagyon is egymásra utalt (és egymás-
ra találó) diszciplínák szempontjainak 
ötvözése valóban megtörténik Szabó 
Péter történészi praxisában, köszön-
hetôen felkészültségének, érzékenysé-
gének, elemzési horizontjainak. Elég 
csak a történeti antropológia szem-
léletének alkalmazására utalni, mely 
már A végtisztesség látványra, jelvény-
használatra, ceremóniára korlátozódó 
világában is jelen volt, e tanulmány-

kötet színesedô tematikájában pedig 
még nagyobb teret nyer. A kötetben 
Szabó Péter elméleti szinten nem fej-
ti ki, hogy a maga anyagával és kér-
désfeltevéseivel hogyan dolgozik a 
diszcíplínák közelítésén – munkamód-
szere inkább mûködés közben figyel-
hetô meg –, de az érintett diszciplínák 
mûvelôi számára bizonyára hasznos 
lenne, ha egy késôbbi alkalommal 
megosztaná velük, miként értelmezi 
a több tudományág érdeklôdésének 
metszéspontjában álló és nála is rend-
szeresen visszatérô alapfogalmakat – a 
szimbólumot, a rítust, a mítoszt vagy 
épp a kultuszt –, s hogyan kapcsol-
ja ôket a kora újkori forrásokban fel-
táruló jelenségekhez, miként kezeli 
ôket saját történészi tapasztalatában 
és gyakorlatában.
nnnnnnnnnnn  ErdôSi PétEr

Péter katalin: 
Házasság a régi 
Magyarországon 
(16–17. század) 
L’Harmattan, Budapest, 2008. 168 
old., 2000 Ft (Múltidézô-zsebkönyvtár)

A könyvben tárgyalt történet Phi-
lippe Arièsszel kezdôdött 1960-ban, 
aki szerint a premodern családok 
kizárólag „erkölcsi és társadalmi 
egységek” voltak, és így teljességgel 
hiányzott mindennapjaikból az érze-
lem. A gyermekek és a házastársak 
kapcsolatai a XVII. századig roppant 
felszínesek maradtak, nem tudott te-
hát kialakulni a szoros rokonsági és 
szomszédsági kötelékek és szociabili-
tás keretei között valamiféle meghitt 
és intim családi otthon (L’Enfant et la 
vie familiale sous l’ancien regime. Lib-
rairie Plon, Paris, 1960). Hasonló kö-
vetkeztetésre jutott a hatvanas évek-
ben a kvantitatív módszert alkalmazó 
történeti demográfia is, és csupán az 
átalakulás ideje és helyszíne módosult 
értelmezésükben. John Hajnal szerint 
a reformációt megelôzôen a házastár-
sak és a szülôk a magas halandóság 
miatt féltükben, tehát önvédelembôl 
nem fektettek túl sokat érzelmi kap-
csolataikba; a szeretô család azonban 

ezt követôen is Nyugat-Európában 
alakult ki csupán, mintegy a kapita-
lizmussal párhuzamosan (European 
Marriage Patterns in Perspective. 
In: D. V. Glass – D. E. C. Eversley 
[eds.]: Population in History. Chica-
go, Chicago University Press, 1965. 
101 –143. old.). Lawrence Stone volt 
a harmadik, aki évtizedekig meghatá-
rozta a családról és a házasságról való 
történeti gondolkodást. Angol vi-
szonylatban állította fel kristálytiszta 
fejlôdéselvű modelljét az érzelmi ala-
pú család és házasság kialakulásáról, 
amely a XV–XVI. századi zsarnok 
férjek uralmától a XVIII. században 
az egyenlôségen és kölcsönösségen 
alapuló meghitt társkapcsolatig ívelt 
(The Family, Sex, and Marriage in 
England, 1500 -1800. Weidenfeld and 
Nicolson, London, 1977.). 

Az Ariès által még kételyekkel telve 
megfogalmazott, a Hajnal tollán már 
európai dimenziókba emelt, majd pe-
dig Stone által kiérlelt tézisek szabták 
meg az 1970-es évek társadalomtör-
téneti fordulata utáni évtizedek törté-
netírói diskurzusát és vitáit: többnyi-
re a mondott téziseket vitatták vagy 
argumentálták. A házasságról folyó 
történeti diskurzust a források jelleg-
zetességei is erôsen befolyásolták. A 
késô középkorban a házasságról indi-
rekt módon a munkához kapcsolódó 
források szólnak. Konszenzus alakult 
ki abban a kérdésben, hogy a korabeli 
háztartások – az elit és az alsóbb tár-
sadalmi csoportok körében egyaránt 
–   hatékonyan működtek a férj és a fe-
leség közös vállalkozásaként. A városi 
nôk függetlenségét növelte a pestis-
járványok okozta munkaerôhiány és a 
háztartáson kívüli munka lehetôsége. 
Abban már megoszlottak a vélemé-
nyek, hogy miként befolyásolta mind-
ez a házasságon belüli szerepeket és 
hatalmi relációkat. Az egyik nézet 
képviselôi a házastársak közötti gya-
korlatias, magában a városi jogban is 
testet öltô egyenlôség mellett érveltek. 
A nôk késô középkori aranykorát – a 
XVI. század gazdasági és vallási válto-
zásai nyomán – ismételt elnyomásuk 
követte (S. H. Rigby: Gendering the 
Black Death: Women in Later Medi-
eval England. Gender and History, 3 
[2000], 12. szám, 745–754. old.; M. 
E. Wiesner: Working Women in Re-
naissance Germany. Rutgers Univer-


