
N A P K E L E T 

Z S I N A T I K U L T Ú R A É S L O V A G V I L Á G . 
(Fejezet szerzőnek «Zsigmond Király budai udvartartásá»-ról készülő munkájából.) 

Az 1400 körüli idők a szellemi életmegnyilvánulások bármelyik ágára 
nézve különös figyelmet érdemelnek. Műtörténeti szempontból az 
újabb kutatásoknak, elsősorban a túlkorán elhunyt Max Dvoráknak 

messze szellemtörteneti perspektívákat nyujtó utolsó munkájának köszönhet-
jük azt a belátást, hogy ezek az évtizedek legalább az Alpokon innen, a közép-
kori művészetben rejlő spirituális és realisztikus erőknek a pattanásig menő 
feszültségét mutatják. Ez a helyzet az ábrázoló művészetekben egy bizonyos 
ingadozáshoz, tétova kereséshez, egy tipikus «Sturm und Drang»-hoz vezetett. 
A nagy feszültséget, melynek legfőbb kriteriuma a régi és az új formaelemek 
különös keveréke, 9 genti oltár mesterei, kivált Jan van Eyck, korszakalkotó 
felszabadító tettükkel szinte egy csapással feloldották. Igaz, hogy az ő műveik-
ben is elég gyakran találkozunk tipikusan középkori tartalmi és formai pro-
blemákkal, sőt működésük nem egy viszonylatban a gotikus élet- és világ-
szemlélet magaslatát jelenti. Ugyanezeket az általános művelődésre nézve is 
perdöntő évtizedeket egy holland tudós (S. Huizinga) pár évvel ezelőtt meg-
jelent könyvében a középkor őszének nevezte. Mégpedig ilyen értelemben, 
hogy itt nem annyira az elmulás és a hervadás tüneteire kell gondolni, hanem 
inkább a megérés és végső kibontakozás ismérveit kell keresnünk. Bár a közép-
kori kultúrformák eredeti értelmüket már lassan elveszítik, bár a buján bur-
jánozó új növényzet a régi magasztos falszerkezetet már-már szétrepeszti 
vagy legalább is a felismerhetetlenségig eltakarja, mégis több sajátlagos közép-
kori folyamat csak most éri el tetőfokát : más esetben pedig bámulatos utó-
virágzást érlelt. E szempontból főleg két tényező különös fontossággal bír 
s felette alkalmasnak látszik, hogy a kultúrjavak termékenyítő cseréjét és a 
művészi pompafejlesztést példázza. Ez a két, még minden tekintetben közép-
kori, mondhatni gótikus jelenség a zsinati mozgalom és a lovagság. Az egykori 
krónikákból, a zsinatok leírásaiból, az idevágó okmánytárakból kibontakozik 
egy hatalmas seregszemle a kor egész szellemi arisztokráciája felett, mely hol 
Firenzében, hol Pisában, Konstancban, Baselben vagy máshol egymásnak 
találkát adott. A résztvevő egyházi és világi méltóságok felsorolása, a tudósok, 
humanisták, dalnokok listája és nem utoljára a művészek és mesteremberek 
serege minden egyes esetben nagyon tanulságos keresztmetszetet nyujt a 
korszak szellemi élettartásáról. Ha valaha, úgy ezekre az időkre áll Paretonak, 
a nagy olasz közgazdásznak nézete, hogy a történet az emberi elitek keringéséből 
áll. De az érdeklődés gyujtópontjában álló kérdések is (az egyházszakadás meg-
szüntetése, a törökök és husziták elleni keresztes háborúk) nagy mértékben 
alkalmasak voltak egy kozmopolita, vagy legalább pánokcidentális öntudat 
istápolására. Hiszen most történnek az utolsó kétségbeesett erőfeszítések a 
keresztény keletnek és vele az európai szellemi egység megmentésére. Nemsokára 
reá nagy virágzó területek teljesen elmerülnek az izlám hullámaiban vagy 
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másképen elszakadnak a régi kulturális közösségtől. A kérdéses évtizedekben 
ez a kozmopolita öntudat még élő valóság volt, annak dacára, hogy épen akkor 
már zárt nemzeti közösségek (Anglia, Franciaország) kifejlődnek és egy modern 
értelemben vett nemzeti érzés csirái már kimutathatók. Mert a zsinati mozgalom 
a nemzeti és politikai harcok felett állott, nem az egyes államokra támaszkodik 
és az egész nyugati kereszténységet alapjából megrendíti. 

Ugyanez a kozmopolita beállítás jellemzi a második fontos kultúrtényezőt, 
a lovagságot és annak a középkori társadalomra nagyon jellemző formáját, az 
egyházi lovagrendeket. Ezek most már gyakran egyenlőek pontosan körül-
határolt territoriális hatalmakkal és versenyeznek a világi lovagokkal a pompa-
kifejtésben és egy magas anyagi és szellemi életstandardban. Az európai nemes-
ség így a vándorló lovagok és lovagcsoportok (keresztes vitézek, troubadourok, 
minnesängerek) által lassan átalakul egy szokásaiban és erkölcseiben teljesen 
homogén kaszttá, mely majdnem függetlenül az egyes államok kereteitől, csakis 
egy magasztos eszmékkel telített társadalomnak és egy nemzetközi fikciónak 
képviselőjeként szerepel. Ennek a magas pánokcidentális élettartásnak a 
melegágyai a zsinatok székhelyein kívül az állandóbb jelleggel bíró udvari 
gócpontok voltak. Ilyennek számíthatnak : a pápák Avignonja, Páris, Dijon a 
burgundi hercegek alatt, IV. Károly császár Prágája stb. Az itáliai kultúrhelye-
ket itt figyelmen kívül kell hagyni, mert «a modern kultúra elsőszülött fiai» 
számára ez az idő (a trecento) nem középkort jelent, hanem egy új, dicsőséges 
korszak kezdetét. Buda szerepére a továbbiakban még bővebben ki fogunk térni. 

Magyar viszonylatban nagyon fontos, hogy az egész kérdéses korra 
szélesen reáfekszik Zsigmond király uralkodása, tehát egy olyan kimagasló 
történeti egyéniségé, kit az összes említett áramlatok valahogyan érintettek, 
ki azok folyamába nem ritkán sorsdöntően belenyúlt ; a zsinati mozgalmak 
lelke, a lovagi kultúrideál hordozója és jóban és rosszban az 1400 körüli európai 
lelkület tipikus képviselője. Az ő egyéniségében a középkori kereszteslovagok 
álmodozó fantasztikuma és rajongó kalandvágya egybevegyül a renaissance-
ember higgadt, néha könyörtelen valóságérzékével. Tiszta típusnak épenséggel 
nem mondható. A középkori gondolkodás kozmopolita, spirituális kötöttsége 
nála már elég gyakran átcsap tisztán hedonista, érzéki medrekbe. Szellem-
képének teljességéhez tartozik még az összes egykorú forrásokban egyhangúan 
kiemelt külső szépsége és ékesszólása. A művészetekhez való viszonyában is a 
mecenás egy új fogalmának megtestesítője. Ebben a tekintetben szervesen 
beleilleszkedik családjának csillogó hagyományaiba s egyenrangú folytatója 
apjának, IV. Károly császárnak, Wencel bátyjának, Trieri Balduin nagy-
bátyja (kinek könyvtára az ú. n. Balduiniera, a X IV . században körülbelül 
azt a szerepet játssza, mint a Korvinák a XV-ben) táglátókörű műpártolásának. 
Minden tekintetben méltó kortársa egy Jean de Berry-nek, egy Cosimo Medici-
nek stb. — Nem szeretnénk azonban a politikai hatalomnak és annak többé-
kevésbbé mégis csak jelképes letéteményeseinek a szellemiekre nézve is valami 
misztikus jelentőséget tulajdonítani és a művészet történetét a mecenások 
történetével helyettesíteni, mely veszély épen a középkornak, a névtelen 
művészek korszakának tárgyalásánál szinte állandóan fenyeget: így tehát nem, 
vagy legalább nem elsősorban Zsigmond személyes kezdeményezésére gondolunk, 
bár fejtegetéseink folyamán ez is elég gyakran és elég fontos alkalmaknál 
kimutatható. Feladatunk célját inkább abban látjuk, hogy azt a dicsfényt, 
azt a rendesen tékozló pompát, melyben a király személye a kortársaknak 
jelent, a műtörténeti kutatás eszközeivel rekonstruáljuk és azokat a forráso-
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kat keressük, melyekből ez a fény áradt. Ez annál is inkább szükségesnek 
látszik, mert az erőket ehhez a fellépéshez, ehhez a bámulatos kitartáshoz 
hosszú ideig a német-római birodalomban, a cseh királyságban, Itáliában is 
erősen érdekelt uralkodása alatt mindvégig magyar királysága szolgáltatta. 
Hiszen a császárság akkor már csak árnykép volt, régen megszűnt reális hatalom 
lenni. Csak a császári hatalmat gyakorló uralkodónak törzsországa (az ú. n. 
Hausmacht) határozta meg a császári fellépés kereteit, méreteit és formáit. 
Ezt láttuk IV. Károly, Zsigmond apjának esetében és ez fiára nézve talán még 
fokozottabb mértékben áll. A király pompakedvelő életszokásai szinte elképzel-
hetetlenek a magyar anyaország erősen fejlett anyagi és szellemi kultúrája 
nélkül. 

Igy tehát dacára Zsigmond nagyon mozgalmas itineráriumának, csakis 
a budai várhegy tekinthető kizárólagos székhelyének és csak itt keletkezhetett 
egy állandó jellegű udvartartás is, mely természetesen erősen hatott a főváros 
és az ország építészeti és művészeti életére. Megismétlődik itt az előbbi biro-
dalmi székvárosnak, Prágának az esete, még pedig az élénkebb politikai élet-
nek és a tarkább kultúrkeresésnek megfelelően jóval tágasabb keretekben és 
pompásabb külsőségekben. Igaz, hogy ez a nyugtalanabb politikai légkör 
meggátolta a királyt abban, hogy magának egy hasonló tuszkulumot építsen, 
mint apja Karlstein-ben és ott heteket csendes elmerülésben tölthessen, amire 
Zsigmond hosszú életének egyetlenegy fázisában sem ért volna rá. Nagyon 
kevés, amit Kismagyarról, a pozsonymelletti nyaraló palotájáról tudunk, de 
semmi esetre sem vehette fel a versenyt IV. Károly ragyogó alkotásával. 
Visegrád pedig lassan elveszítette a királyi kéjvár jellegét és az alsóváros 
1412-ben már meglehetősen szánalmas állapotban volt, bár Zsigmond maga 
ezeken a viszonyokon minden áron segíteni akart. Több eredménnyel buzgól-
kodott budai rezidenciájának felvirágoztatásán. A budai vár építészeti törté-
netével foglalkozó kutatásoknak mai állása szerint kénytelenek vagyunk az 
összes idevágó emlékszerű, levéltári és irodalmi források gondos egybevetése 
után Salamon Ferenc nézetére visszatérni, ki zseniális intuicióval már rámu-
tatott arra, hogy a régi királyi várpalota leglényegesebb részei mind Zsigmond 
tevékenységére mennek vissza. Ezt a tényállást a Salamont követő időkben a 
Hunyadyak mecenási tevékenységéért és humanista törekvéseiért való lelke-
sedés meglehetősen elhomályosította. Alkalomadtán ki is mondták, hogy a 
Zsigmond alatt divó sokrétegű és a legheterogénebb forrásokból táplálkozó 
művelődés az Anjouk alatti még egységes középkori kultúrájú és a Mátyás 
korabeli renaissance között meglehetősen sivár képet nyujt. 

Pedig még csak a gyér számú emlékek is, melyek a M. N. Múzeum tör-
téneti osztályában, a Fővárosi Múzeumban és annak jelenleg a Halászbástyá-
ban elraktározott lapidáriumában reánkmaradtak, minden tekintetben Zsig-
mond építőtevékenységére vallanak, mert az érett renaissance díszítő formái 
csak olyan építészeti elemeken (pilaszter, balusztrádok stb.) fordulnak elő, 
melyek loggiákról, kapu- és ablakkeretekről és más inkább dekoratív tolda-
lékokról számolnak, míg a nagyobb struktív összefüggésekre valló darabok 
(oszlopfők és oszloptalpak, kötegpillérek, zárkövek stb.) egy régibb stílus vere-
tét mutatják. Ezeken azonban elég jellemzően erre a protorenaissance-ra más 
olyan motívumok is felmerülnek, melyek egyenesen Brunnellecshi műhelyére 
mutatnak, alkalmasint Manetto Amanatini, a kövér asztalos (Grasso legnainolo) 
által átplántálva, aki évekig Zsigmond szolgálatában állott és 1450-ben magyar 
földön húnyt el. 
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A budai hegynek a legutolsó években ismeretessé vált képei, ábrázolásai 
is világosan az egész építkezés régebbi gótikus jellege mellett tanuskodnak. 
Döntő bizonyíték e tekintetben a várnak legrégibb ábrázolása, a Perényi 
inkunábulum miniaturája, melyre Gerevich Tibor mutatott rá akadémiai szék-
foglalójában. Ugyanazt az összbenyomást nyujtja G. Hein. Faust a Fővárosi 
Múzeumban őrizett nagy olajfestménye. Igaz, hogy az utóbbi csak a XV I I . 
századból származik, de a török hódoltság alatti stagnálást tekintve, jelen 
okfejtésünkbe való bevonása módszertanilag megengedhetőnek látszik. 

Zsigmondnak a forrásokban gyakran «friss palota» elnevezés alatt sze-
replő várának gerincét egy hatalmas, minden oldalon szabad lovagterem 
képezte (Eberhard Windecke-nél «die grosse Stuben»), mely Pedro Pafur-t 
a spanyol utazót a páduai pallazzo publitora, az úgynevezett «Salone»-re emlé-
keztette. Nem valószínűtlen, hogy Zsigmond szeme előtt a páduaiak világhírű 
építkezése lebegett, mely épen egy évtizeddel azelőtt nyerte el jellemző alak-
ját : hiszen más esetről is tudunk, melyben a magyar király olasz mintaképek-
hez ragaszkodott. Legjobb példa erre a gótikus formákban díszelgő sienai köz-
kórház (ospedale della Scala), melynek terveit a városi tanács a király kíván-
ságára elküldte neki Budára. Arról, sajnos, nincs tudomásunk, vajjon ezek 
a tervek kivitelre is kerültek. A királyi építkezésekhez közel emelkedtek az 
országnagyok palotái : Gara nádornak, Ozorai Fülöp temesi grófnak, Scolari 
András váradi püspöknek, Stibor vajdának, Brankovics Györgynek, Cilley 
Hermannak, Frank erdélyi vajdának, Kanizsai Miklós tárnokmesternek vol-
tak a várban házai, az utóbbinak mindjárt kettő. Ezenkívül még a Kont-, 
Rozgonyi-, Czudar-, Czobor-, Országh-, Drágfi-, Szécsi-, Csetneki-, Sárkány-, 
Lipthay-, Verbőczi-, Dóczi- és Cseh-családok szerepelnek mint budai háztulaj-
donosok. A polgári háziurak közül említjük Tamás budai csizmadiát, Zakariás 
kereskedőt, Egri Miklóst, Szerecsen Jánost (J. Sereceni), Francia Pétert (P. Gal-
licus), sőt egy képzőművészt is, Bertalan mestert, Zsigmond király festőjét, 
aki 1421-ben Francigén Pisó özvegyétől házat és kertet vesz. A felsoroltakon 
kívül az összes egyháznagyok, káptalanok, rendfőnökök bírtak várbeli házakat. 
Az előkelő házak beosztásáról teljesen hiteles adatokat tartalmaz a Garai 
testvérek házosztálylevele az Országos Levéltárban, mely épen a kérdéses kor-
ból, a XV. század elejéről származik és «Budapest Székesfőváros Oklevéltárá»-
nak keretében kiadásra vár. A házak építőstílusánál az Országház-utca 26. és 
az Úri-utca 34. és 40. szám alatti manapság még fennálló gótstílű kapualjak 
tanuskodnak. Majdnem érintetlenül tartotta meg eredeti, minden bizonnyal 
általánosan használt típusát az Országháznak a 90. szám alatti emeletes lakó-
ház a maga konzolos insorával. A házak külső színe nem mutatta azt az egyen-
lően szürke vakolatot, mint manapság, hanem érvényesült az építőanyag ter-
mészetes színe, az esztergomi vörös márvány, a fehér mészkő, a szürkébb 
homokkő, a barna tégla stb. A fent említett házmaradványok kivétel nélkül 
hosszoldalukkal fordulnak az utcák felé s így elesnek a gazdag gótikus oromzat-
kiképzésből. Nem nyujthatták a szemnek azt a festői látványt, mint Nürnberg, 
Prága és a többi német városok, mely előképek után a Schedel-Krónika famet-
szete és az ezen alapuló újabb rekonstrukciók készültek. Buda és külvárosai-
nak tekintélyes összférőhelyéről pontos kimutatásunk van, mely abból az 
alkalomból készült, hogy Zsigmond a bazeli zsinatot a magyar fővárosba akarta 
helyezni. Ezen érdekes okmány szerint Budán 1436-ban 967 lakóház volt 
1235 szobával, 3276 kamrával, 742 födött udvari helyiséggel, 627 eleségkamrá-
val. Lakosságának számát ezen adatok alapján hozzávetőleg 23.000-re lehet 
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tenni. A magyar főváros tehát a XV. században Európa nagyvárosai közé 
tartozott, mögötte maradt ugyan a gazdag Párizsnak, Brügge-nek, Köln-nek, 
de túlhaladja a körülbelül 10—20 ezer lakost számláló Nürnberget, Strass-
burgot, Bazel-t, Frankfurtot stb. 

A zsinat áthelyezése ugyan nem sikerült, de enélkül is az abban részt-
vevőknek egy tekintélyes része, elsősorban Branda bíbornok, a pápai követ, 
azonkívül más külföldi főpapok, diplomaták, jogászok, humanisták majdnem 
állandóan Budán, Zsigmond körül tartózkodtak. A magyar székváros, mely-
ben akkor Divald Kornél összeállítása szerint (Óbudával, Pesttel és a Nyulak-
szigetével együtt) 5 vár, 23 kolostor, 5 Johannita-rendház, 1 prépostsági 
székesegyház, 12 templom és 8 kápolna állott, az ilyen illusztris egyházi tár-
saság számára minden bizonnyal méltó keretnek bizonyult. Különös pompá-
val ünnepelték 1424 Űrnapján az úgynevezett európai körmenetet, melynek 
Palaeologus János bizánci császár és előkelő kísérete rendkívüli kosmopolitikai 
jelentőséget adott. De a görög császáron kívül, ki közel nyolc hetet töltött 
Budán, még egy egész sor szuverén fejedelem budai tartózkodásáról tudunk. 
A magyar király vendégei seregében találjuk a lengyel királyt, a litvániai her-
ceget, Harcias Frigyes szász-meisseni választófejedelmet, Erik dán királyt, a 
kalandos Don Pedro portugál királyfit, az osztrák és bajor hercegeket és máso-
kat. De a száműzött fejedelmek is mindig menedékjogot találtak Zsigmondnál 
és az általa Budán inaugurált európai népszövetségnél. Ilyenek voltak Brunero, 
a Scaliger-ivadék, ki állandóan Zsigmond környezetében tartózkodott, továbbá 
Szandsi bég, I. Bajazid szultán megvakított öccse, akit 1430-ban Hunyadi 
János udvari vitéz (miles aulae) Budára kísért és akinek a király Pesten a mai 
Kálvin-téren házat adományozott. Gazdag ajándékozások a király és magas-
rangú vendégei között általában napirenden voltak. Eberhard Windecké-nél, 
Zsigmond krónikásánál az ilyen ajándékok felsorolása egész oldalakat kitölt. 
Nagyon jellemző a magyar ötvösművesség magas színvonalára és teljesítő-
képességére, hogy a király ajándékai között rengeteg arany- és ezüsttárgy sze-
repel. De még abban az esetben is, ha külföldi tartózkodása alatt valakinek 
kedveskedni akart, nagy előszeretettel ötvöstermékeket osztogatott. Bizonyí-
ték erre a tiszteletére rendezett udvari bál a párisi Louvre-ban, azonkívül az 
avignoni látogatásáról szóló leírás az ottani Musée Calvert-ben, mely szerint 
az udvari bálon résztvett valamennyi hölgy egy díszes ötvöstárgyat kapott 
emlékül. 

A fent szerepelt uralkodókon kívül a «dii minorum gentium» egy szinte 
beláthatatlan száma megfordult Budán és a magyar fővárost az európai lovag-
ság egyik legkedveltebb találkozó helyévé avatta. A nikápolyi csatát közvet-
lenül megelőző idők óta, amikor a római-német birodalom, Franciaország, 
Burgundia lovagtársadalmának színe-java itt összesereglett felelevenítvén a 
kereszteshadjáratok legmagasztosabb hagyományait, a császári és királyi szék-
város továbbá is gyakorolta nagy vonzóerejét. Nagy szerepük volt ebben az 
egyházi lovagrendeknek is. A király maga például a német Márialovagok kon-
fratere volt, a rendet vissza akarta telepíteni Magyarországba és egy kis részét 
Reddnik Miklós-sal az élén valóban vissza is telepítette a szörényi bánságba. 

A német lovagrendtől kapta a marienburgi «Tresslerbuch» szerint azt a díszes 
aranyba foglalt szarvat, mely az esztergomi főszékesegyház kincstárában lát-
ható. A templáriusokkal szintén a legbarátságosabb összeköttetésben állott. 
A János-vitézekhez való viszonya időnként, így Palizsnai János vranai perjel 
lázadásának korában nem épen rózsás volt, későbben azonban velük is kibékült. 
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Hogy a király mennyire át volt hatva a lovagi eszmekör varázsától, legjobban 
bizonyítja a sárkányrend megalapítása. E rendalapítás intenciói körül leg-
újabban nagyon érdekes irodalmi vita támadt. Míg Erdélyi László (a Klebels-
berg-emlékkönyvben) benne csak a hűségre, önfegyelemre és egyáltalán a leg-
eszményibb férfi erényekre való törekvéseket látja, addig Baranyai Béla (Szá-
zadok) erősen aláhúzza e rendalapítás önző-dinasztikus rugóit. Műtörténeti 
szempontból a problémának ilyenforma kiélezése kevesebb jelentőséggel bír. 
Elismerjük, hogy a régi keretek már más tartalmat fedeznek, hogy a régi for-
mák már elveszítették belső életüket és üres szokásokká változtak és hogy a 
lovagi szellemből más alig maradt hátra, mint többé-kevésbbé pedáns szertar-
tások. De nekünk épen ezek a külső formák fontosak és annyi bizonyos, hogy 
a sárkányrend a művészi pompakifejtés egyik hathatós módjának bizonyult. 
A reánk maradt emlékek fényes bizonyítékai a lovagi életformáknak és a 
magyar iparművészet fejlett színvonalának egyaránt. Erről tanuskodik a bajor 
Nemzeti Múzeumban őrzött hímzett rendjelvény, egy kör módjára görbülő, 
farkát nyaka körül csavaró sárkány, hátán egy vörös kereszt fehér alapon, 
melyet az alapítólevélben előforduló leírásból és egy egész sor sírkőábrázolás-
ból ismerünk. A budai lovagélet gazdag külszíne mellett szól Harcias Fridrik-
nek a drezdai Johanneumban levő díszes kardja gyönyörű sodronyzománcos 
hüvelyével és a Nemzeti Múzeumban őrzött gazdag faragású elefántcsont-
nyergek. Bertrandon de la Brocquiére burgundi lovag tudósításából tudjuk, 
hogy Zsigmond a lovagi tornajátékoknál a szokásos arany sarkantyúkon kívül 
ezüst lovaglóbotokkal is kitüntette a győzteseket. A torna mellett a vadászat 
volt a fejedelmi és lovagi vendégek legkedveltebb szórakozása. Egy ilyen udvari 
vadászat leírásával találkozunk Windecke krónikájában, melyet épen groteszk 
lefolyásánál fogva teljesen hitelesnek kell tartanunk. A király a néppel és az 
erre kirendelt parasztokkal és vadászokkal kutyák nélkül bekerítette a vadat, 
mely a vendégek becslése szerint kétezer darabból állhatott. Ekkor a király 
megengedte, hogy a nép karddal, késsel, bottal a vadra rohanjon. A zsákmány 
1600 szarvas, vaddisznó, róka, farkas, nyúl volt. Az elejtett vaddal az egész 
kíséret ünnepélyes menetben Buda felé indult és a nagy udvarban lerakták. 
A solymászat nagy népszerűsége mellett szólnak a gyakori sólyomküldemé-
nyek, melyekkel főleg a német lovagrend nagymestere Zsigmondnak kedves-
kedett, aki ezt a szivességet a maga részéről viza- és borszállításokkal viszo-
nozta. Zsigmond uralkodásának elején még élt Magyar László (Ladislaus Hun-
garus) híres sólyomnevelő, aki egy, sajnos csak töredékekből ismert munkát 
írt a sólyom gondozásáról és tanításáról. Az udvari köröknek egy nagyon ked-
ves időtöltését jelentette már akkor a sakkjáték ,Zsigmond apjának, IV. Károly 
császárnak kedvenc szórakozása, mely fia alatt Magyarországon is nagyon elter-
jedt, nemcsak főúri körökben, hanem a városi patriciátusban is. Az udvari 
szórakozásoknak e tarka együttesében már nagy szerepe van a zenének is. 
1424-ben Palaeologus bizánci császár budai tartózkodásának alkalmával a 
király biztosító levele kirendeli a hegedűsöket, harsonásokat, dudásokat, dobo-
sokat különbeni egyéni száműzetés terhe alatt a Nagyboldogasszony temploma 
előtt felállított sátrakhoz térzenére. Ezzel a kóbor néppel nem tévesztendők 
össze a hírnöki szolgálatot teljesítő trombitások, kik gyakran lovagi sorban 
levő vitézek voltak, mint például Csányi Péter, a király tormbitása és egy 
budai templom kegyura. Hasonló tisztségek az országnagyok magánudvar-
tartásainál is szerepeltek. Stibor vajda marienburgi kíséretében például a kan-
celláron, udvarmesteren, íródiákon kívül a trombitás is külön van felemlítve. 
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A középkori udvartartásoknál nélkülözhetetlen udvari bolondok közül leg-
alább egyet névszerint is ismerünk ; ez Porro, akit Zsigmond a kataloniai 
királytól minden bizonnyal értékes ajándékként kapott. Bálok, farsangi mulat-
ságok a királyban szintén lelkes pártolót találtak. Zsigmond viselkedése ebben 
a tekintetben is hű kifejezője a koráramlatoknak. Egy korabeli krónika ezt az 
általános jókedvet, ezt az új vígságot a X IV . század közepe táján Európát 
pusztító pestis után nagyon természetesnek tartja. Megkezdődött a borivás 
nagy korszaka is, bár e tekintetben a magyar vitézek jóval mögötte maradtak 
a nyugati, elsősorban a német lovagoknak. A hanyatlás tünetei, ivás, ellensé-
geskedés, utonállás nálunk ekkor még nem olyan kirívók, mint a német-római 
birodalomban. Akad olykor-olykor rablólovag is, mint Schalaga Miklós, kinek 
elkobzott birtokaiból a király a Szent Zsigmondnak szentelt budai templomot 
építette, de ez korántsem volt általános jelenség. Sőt a lovagi intézmény az 
Anjouk és Zsigmond alatt erősen megszilárdult, amiről a Szent György- és a 
Sárkány-rend alapítása is tanuskodik. 

A mondottak után csak érthető, hogy a lovagvilág védőszentjének, a 
sárkányt ölő Szent György-kultuszában a régi magyar birodalom is kivette a 
maga részét, sőt a szentnek legjellemzőbb szobrászati ábrázolása, mely jelenleg 
a prágai Hradsint díszíti, magyar művészek kezeiből származik. Még nagyobb 
helyi jelentőséggel bírt azonban a magyar lovagok eszményképe, Szent László 
alakja, amely 1400 körül számtalan, még egészen eldugott falusi templomok-
ban előforduló freskóábrázolásoknak tanusága szerint páratlan népszerűségnek 
örvendezett. Az egész korszak lelki és szellemi szerkezetére fölötte jellemző, 
hogy úgy az irodalmi, mint a művészi produkció mindjobban igyekszik ezt a 
legendát kiépíteni és elmélyíteni. Bár ez a mondakör, dacára egyes külföldi 
párhuzamoknak (S. Jago di Campostella), sajátlagos magyar hagyományokból 
táplálkozik, mégis oly eszményi magasságba nő, melyben az egész nyugati 
világ legbensőbb gondolatai, szent és világi témák, szerzetesi erények és lovagi 
hőstettek, legenda és regény bámulatos egységbe összeolvadnak ; a nagy 
magyar király Szent Györgyöt, Rolandot és Tristant személyesíti a legenda 
egyes jeleneteiben. Az e mondakörből vett ábrázolások pedig becses adalékok a 
X IV . és XV. század magyar lovagvilágának ismeretéhez. Ezeket nemcsak 
templomi falképekből ismerjük, hanem egy egész sorozat magyar és külföldi 
miniature-ökből, melyek főleg a mondakör centrális jelenetét, a cserhalmi 
ütközetet illetően, tartalom és képszerkezet tekintetében minden bizonnyal 
egy közös őstypusra mennek vissza, bár a témát még a falusi plébániák 
festői is gazdagon variálják és viselet- és fegyvertörténetileg okmányszerű 
bizonyítékokká avatják. 

Hogy ez a kor mennyire hajlott szinte egészen önkéntelenül még minden 
ízükben-vérükben középkori legendaképzésekre, igazolja az a fantasztikus 
mondakör, mely Zsigmond egyik leghűségesebb és legvonzóbb csatlósának, 
Pászthói Rátholdi Lőrincnek (Tar Lőrinc) személye körül burjánzott. Ez a határ-
talan kalandvágytól fűtött vitéz, aki a velencei diplomácia nagymestereivel 
folytatott — hozzátesszük, eredményes — tárgyalásai közepette még alkalmat 
keresett a lagunaváros régiségeinek és templomainak tanulmányozására, 
zarándoklatai folyamán leszállt a purgatóriumba is, mely ez esetben azonos 
egy földrajzilag pontosan meghatározható hellyel, Szent Patrik írországi 
barlangjával. Sőt a «Divina Comoedia» közvetlen hatásának tudandó be, hogy 
Tar Lőrinc a hiedelem szerint itt magas állású ismerősökkel, nem utoljára 
Zsigmond királlyal és feleségével találkozott. 
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Hogy Buda, mint magyar és római birodalmi főváros nemcsak a születési 
és hierarchikus arisztokráciára, hanem a szellemi kiválóságokra is jelentékeny 
vonzó erővel bírt, már egy pár kiragadott név is eléggé bizonyítja. Első helyen 
említjük Piero Paolo Vergeriot, az olasz humanistát, ki 1410-ben X X I I I . János 
megbízásából Zsigmond királynál járt és 1445-ben bekövetkezett haláláig 
Magyarországban maradt, ahol a király számára többek között Archianosnak 
Nagy Sándor tetteiről írt könyvét latinra fordította. Ebben az összefüggésben 
előkelő hely illeti meg Filelfot, a görög tudomány mesterét, a firenzei és pisai 
zsinat divatfilozófusát, ki mint velencei követ előbb Murad szultánnál és 
Palaeologus császárnál megfordult, későbben Budára jött, Zsigmond szolgálatába 
szegődött, akit Jagello Ulászló és Zsófia orosz hercegnő esküvőjénél 1424-ben 
Krakkóban egy követség élén képviselt. Ilyen kiküldetésben Filelfo járatos 
volt, hiszen Alfonso d'Este és Anna Sforza egybekelésénél hasonló minőségben 
szerepelt, s ilyenkor egy klasszikus és bibliai idézetekkel tarkított, dagályos 
felköszöntőt is szokott tartani. Bizton feltehetjük, hogy Palaeologus császár 
kíséretében szintén több görög tudós megfordult hazánkban. Hiszen mikor a 
bizánci császár a pisai zsinat alkalmával Olaszországba jött, vele volt Gemisthos 
Plethon, a tudós platonikus, ki nagy mértékben felkeltette az itáliai humanista 
körök, kivált Cosimo Medici érdeklődését. Tudományos férfiú volt Branda 
Castiglione bibornok, pápai követ, ki felváltva a kalocsai érsekség, a veszprémi 
püspökség és az óbudai prépostság adminisztrátora volt és mint humanista, 
kánonjogász, diplomata és műpártoló, mély nyomokat hagyott hátra. Méltó 
utóda volt a kalocsai érseki székben Andrea Qualdo de Benciis, mindkét jog 
doktora. Lorenzo Monaci, Kis Károly megölésének krónikása 1387-ben mint 
velencei követ szintén Magyarországban tartózkodott. Gyakran látjuk Zsigmond 
környezetében Oswald von Wolckensteint, az utolsó «minnesängert», kinek 
szerelmi lírájába már elég gyakran nyers, érzéki és realisztikus elemek vegyülnek 
bele. Ezen két kultúra határmesgyéjén álló, markáns egyéniség kétszer, 
1419-ben és 1424-ben huzamosabb időn át Budán és Pozsonyban is megfordult. 
Alain Chartier, a francia királyi udvar kiváló hitszónoka, szintén csakis nálunk 
(au fond de la Hongrie), Zsigmond jelenlétében tarthatta hatalmas filippikáját 
a husziták ellen, mely három (egy firenzei és két párisi) kéziratban maradt 
reánk. 

Hogy az új kultúra Zsigmond magyar királyságában nemcsak exotikus 
üvegházi növény volt, hogy gyökerei csakhamar mélyen belenyúltak a hazai 
talajba, mutatja a magyar származású humanisták, tudósok, teológiai írók 
hosszú sora. Első helyen, bár időrendben az utolsó, álljon itt Zrednai Vitéz 
János, a klasszikus világ rajongójának a neve, kinek egyénisége a Zsigmond 
által dívó fiatal humanizmust már összeköti a Hunyadyak hasonló törekvései-
vel és aki, mint a királyi kancellária jegyzője, a király legközvetlenebb kör-
nyezetéhez tartozott. A magyar szellemtörténet nagy kárára nyomuk veszett 
Tapolczay János kánonjogi doctor (később nagyváradi prépost, majd pálos-
rendi szerzetes és rendfőnök) filozófiai tárgyú munkáinak. A fennmaradt 
címek (De conformitate servanda, — De studio vano vilando, — De cavenda 
longa locutione, — De humili sentire sui ipsius) a stoa és a szkepsis emberére 
engednek következtetni. Szintén bölcsészeti kérdésekkel foglalkozott Vetési 
Albert, aki Bécsben és Páduában is tanított és Boetiusnak «a bölcsészet magasz-
talásáról» írt könyvét és Aristoteles természetrajzát kommentálta. A teológiai 
és egyháztörténeti írók közül Pozsonyi János pálosszerzetes a Boldogasszony 
szeplőtelen fogantatásáról, Alsáni Bálint pécsi püspök és bibornok Remete 



525 

Szent Pál transzlációjáról, Magyar Balázs ferencrendi szerzetes a rendtarto-
mány történetéről, Frank Konrad karmelita saját rendjének keletkezéséről 
értekezett. 

Szoros kapcsolatok fűzték a királyt az általa alapított óbudai egyetem-
hez és tanári karához, mely Grolis Lambertus egyetemi kancellár, óbudai 
préposttal az élén testületileg kísérte Zsigmondot a konstanci zsinatra : 
ez is egy adalékkal több a zsinati légkörnek a tudományok és az artes liberales 
képviselőire gyakorolt vonzóerejéhez. A Konstancban megfordult óbudai 
egyetemi tanárok közül névleg ismerjük Lambert budai prépostot, az egyház-
jog tanárát, Henrik budai prépostot, a teológia doctorát, Diemachi Mátét, 
az egyházjog és a hét szabad művészet tanárát, Paddeo de Vico Mercatot 
(decretorum doctor) és Bisznavi Miklóst (decretorum doctor és az «artes libera-
les» mestere). Az orvostant képviselte Clostein Simon. Legtöbbet tudunk 
Makrai Benedek tanárról, aki azelőtt Prágában, Bécsben, Párizsban és Páduá-
ban is tanított. 1403-ban résztvett a király elleni összeesküvésben és kegy-
vesztett lett. Későbben bocsánatot nyert és Zsigmond leghűségesebb és leg-
ügyesebb diplomatája, utazásaiban szinte állandó kísérője lett. A fentemlí-
tetten kívül még egy másik orvosprofesszorról tudunk : ez Stock János óbudai 
prépost és udvari medikus és első tanácsos, ki Zsigmond halála után Albertet 
is szolgálta. Udvari orvos volt István mester is, ki 1401-ben mint budai háziúr 
van említve. Thomas de Amelia pedig Kanizsai János esztergomi érsek házi-
orvosa volt. Nem épenséggel sok, amit Zsigmond egyeteméről, a «Sundá»-
ról, vagy «Sigismundeá»-ról tudunk, jelentősége a magyar műveltség történe-
tére azonban nem kicsinylendő : már azért sem, mert alapítása és rövid 
működése egy szellemileg erősen felvirágzott korba esik. Tudomány, iroda-
lom és az egy későbbi fejezetben tárgyalandó képzőművészetek ugyanazt 
a minden színben csillogó képet nyujtják ; a spirituális áramlatoknak, a huma-
nista törekvéseknek és egy csíráiban már világosan felismerhető realizmus-
nak érdekes keverékét. Ezeket a sokrétegű, gyakran ellentétes folyamatokat 
a szellemi élet minden terén áthidalja Zsigmond hosszú uralkodása, sőt sok 
esetben a király mozgékony, csillámló egyénisége a törvényszerű folytonosság 
egyetlen garanciájának látszik. Az egyéniségében rejlő éles ellentmondások, 
cselekedeteinek önkényes, szeszélyes görbéje abban mégis egy bizonyos egy-
öntetűséget mutatnak, hogy ennek az erjedő kornak hozzáillő kifejezői. Ebben 
az értelemben hű képviselői a koráramlatoknak a király környezetének leg-
kimagaslóbb egyéniségei is, egy Gara, egy Stibor, egy Tar Lőrinc, egy Makrai 
Benedek és mások. Hozzá járulnak még azok a lényegbe vágó eltolódások, 
melyek közvetlen környezetének biológiai összetételében végbe mentek. Nem 
kevesebb, mint három nemzedék életformái kapcsolódnak össze uralkodása 
alatt egy szinte szétbogozhatatlan, heterogén egységgé. Kronológiailag ezek 
a csoportok csak nehezen meghatározhatók, de a nagy különbségek mindjárt 
szembetűnnek, ha egybevetjük a X IV . század jámbor krónikásait Vitéz János-
nak a humanista ideáloktól szaturált életstílusával. Horváth Henrik. 
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