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Dr. Szabó Péter művelődéstörténésznek, az ELTE tanárának újabb munká-
ja jelent meg 2011-ben Élet- és időszemlélet a kora újkori Magyarorszá-
gon címmel. A kötet az időtudattal, valamint az úgynevezett morális antro-
pológiák késő középkori, illetve kora újkori jellegzetességeivel, azok 
irodalmi és képzőművészeti ábrázolásával és a korabeli társadalomra, illet-
ve az esetleges politikára gyakorolt hatásával foglalkozik. 

Magának az időtudatnak a kialakulásában a halotti kultusznak, a vég-
tisztességeknek és az ősök emlékének fontos szerepe volt. Erre a szerző 
több európai példával szolgál, melyek alapján megállapítható, hogy a sír-
emlékek tükrözik a társadalmi állapotot, esetleg az egyén erkölcsi érték-
rendjét, hovatartozását, illetve a politikai hatásokat is. Külön érdekesség az 
egyetemi (Oxford, Leiden, Tübingen) professzorok síremlékeiből kivehető 
sajátos identitástudat. Ugyanakkor a szerző megemlíti, hogy a német és 
svájci városok síremlékeiről eddig csak általános megállapítások születtek, 
összehasonlító vizsgálatok azonban nem.  Az időtudatban az időseknek, 
valamint az egyes genealógiai emlékeknek (ősgalériák, családfák, nemzet-
ségkönyvek, stb.) is megvolt a maga jelentősége, akárcsak az énekeknek, 
természeti változásoknak vagy az egyházi év követelményeinek is. 

 A morális antropológia és az időszemlélet eredete egészen az ókorig 
nyúlik vissza, ami a középkorra, majd természetesen a reneszánsz és ba-
rokk korszakra is hatást gyakorolt. A morális antropológia értelmében 
minden életszakasznak megvan a maga viselkedési normája. Ez elsősorban 
a társadalom középpontját jelentő férfiaknál fedezhető fel, a nőknél eddig 
még nincs tudomás határozott, életkoroknak megfelelő magatartásmintá-
ról. Magának az emberi élettartamnak a meghatározása is érdekes, hisz az 
egyik (Ótestamentumra alapuló) nézet 100 évben, míg az aszketikus szel-
lemű kommentárirodalom 70 évben határozta meg. A reneszánsznak kö-
szönhetően az időtudat egyre rendszerezettebb formában jelent meg, me-
lyeket a különféle képzőművészeti alkotásokból is ki lehet venni. A 
Fortuna-kerék Isten-arccal kiegészített, bíztató ábrázolásai mellett megje-
lenik a kiszolgáltatott helyzetet és a földi dolgok hiábavalóságát hirdető 
„vanitatum vanitas”-fogalma is. Emellett további elképzelések születnek az 
emberi életkorokkal kapcsolatban. Ilyen munkák például Leon Battista 
Alberti Della Famiglia c. műve, melyben a családban található különböző 
életkorra vonatkozó viselkedési mintákat taglal, de szintén fontos 
Baldassare Castiglione írása, ami az udvari életen belüli viselkedési nor-
mákról szól.  Emellett nagy hatást gyakorolt többek között Petrarca mun-
kássága is a jeles férfiak életének bemutatásának terén. Jelen volt továbbá 
a test és lélek kapcsolatának, illetve párbeszédének a vizsgálata, melynek 
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szintén platóni gyökerei vannak, és az itáliai szerzők mellett Janus Panno-
nius költeményei között vagy a későbbi magyar puritán irodalomban is 
találni rá példát. 

A reneszánsz morális antropológiának a továbbélését a 
protoprotestáns városi központok (pl.: Annaberg-Bucholtz) nagyban segí-
tették, hisz remek eszköznek bizonyult a különböző életkorokhoz köthető, 
romlott viselkedések kiemelésére, melyekkel a katolikusokat bírálták. Fel-
tűnő, hogy ekkortájt már több helyen szerepel a nőkkel foglalkozó morális 
antropológia, mint például a fent említett Annaberg-Bucholtzban található 
Szent Anna templom életkor ábrázolásain, Dürer valószínűleg velencei 
hatással bíró munkáiban vagy akár a magyar protestáns templomokban 
fellelhető allegorikus ábrázolásokon. 

Előfordult, hogy az egyes életszakaszokhoz állati attribútumokat társí-
tottak, amint azt Antwerpenben látni, de jelen van Machiavelli, Bethlen 
Gábor vagy Jan van Doesborch esetében is. Az emberi élet 100 éves időtar-
tama és tíz korszakra való felosztása továbbra is jelen volt, mint azt az erről 
szóló népi játékból (Pamphilius Gengenbach: Zehn Alter) és a hozzá tartó-
zó fametszetekből látni lehet. Minden életkornak megvolt a maga viselke-
dési mintája és a hozzá kapcsolódó felfogása. A gyermeket Nyugat-
Európában „kis felnőttnek” tekintették, a játék legfeljebb a munka utáni 
enyhülést jelentette. Péter Katalin azonban pont az ellenkezőjére mutat rá 
Magyarország esetében, ahol a játék nem volt ilyen visszaszorított szerep-
ben, de ugyanakkor a felnőtt kor magatartásait utánozta. A gyermeknek 
volt azonban egy negatív megítélése: értelmileg és erkölcsileg is kifogásol-
hatónak tartották őket, és a nagypolitikában kiszolgáltatott szerepük volt. 
A protestáns felfogás azonban pozitívabban közelítette meg őket, tisztább-
nak és makulátlanabbnak tartották őket a felnőtteknél. Az ifjúkort több 
szempontból is a legfontosabb kornak tartották, akár katonáskodásról, 
akár a közjó szolgálatáról volt szó, míg a hajlott korban levőknek a tapasz-
talatok átadása volt a legfőbb feladata. Igaz, volt olyan nézet is, mely az 
idősebbek szerepének jelentőségét már megkérdőjelezte, ez leginkább a 
militáns morális antropológiáknál volt igaz. 

A magyar morális antropológia atyjának Huszár Gált tartották, aki 
szintén a 70 éves élettartam híve volt. Olyannyira, hogy halálát is 70 éves 
korára jövendölte, ami akkorra be is következett. Fontos volt továbbá Las-
kai Csókás Péter, Foktövi János, Félegyházi Tamás és Bojthi Veres Gáspár 
munkássága. Comenius munkája valószínűleg nem sok hatást gyakorolt az 
országban. Az ez idő tájt renddé váló városok felé is születik morális antro-
pológia, melyben Foktövi két fő irányt szab meg az ifjúságnak: a céhes 
mesterséget, illetve az ún. „szabados mesterségeket”(a szabad művészete-
ket), ezzel alighanem a prédikátor értelmiség képzését akarta elősegíteni. 
Létezett ugyanakkor a morális antropológiának egy militáns megközelítése 
is, melyet Foktövinél és Szatmárnémeti Tóth Mihálynál is olvashatunk. Ez 
kiemeli a hadrafoghatóság központi szerepét az életkor-felfogásoknál, va-
lamint Tóth Mihály javasolja a „vitézi rend” hagyományos rendi szerkezet-
be való beemelését. Maga a városi morális antropológia hatással volt a 
nemességre is, hisz azon nemesek, akik a városban házzal rendelkeztek, 
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vállalhatták az ún. „honoraciorok” kitaníttatását. Az erről szóló fejezetben a 
szerző egy 18. századi forrást közöl a Perényi levéltárból, mely szépen mu-
tatja ennek a visszahatásnak a szellemét. 

A mű ezután az Erdélyi Fejedelemség szempontjából tekinti át az idő-
szemlélet és a morális antropológia fejlődését. Az erdélyi dinasztikus iden-
titásban meghatározó szerepe volt a Hunyadi-kultusznak, melynek tető-
pontja Báthory Zsigmond uralkodása alatt  és II. Rákóczi Györgynél is jelen 
volt. Ennek is volt köszönhető a Hunyadi János nyughelyeként is szolgáló 
gyulafehérvári főtemplom állami kultuszhellyé válása. A dinasztia-
kultuszának ugyancsak nagy volt a jelentősége, ezt legjobban a Bethlen-
Rákóczi konfliktus idején lehet látni, amikor I. Rákóczi György megpróbál-
ta visszaszorítani a gyulafehérvári Bethlen-kultuszt, és eközben a szemben-
állás hatására egy nyírbátori párhuzamos kultusz alakul ki a Bethlen család 
temetkezésének jóvoltából. 

Az Erdélyi Fejedelemség történetében fellelhető életkorfelfogásokról a 
szerző rámutat a városi polgárság morális antropológiájával kapcsolatos 
összefüggésre. A gyermeknek ebben az esetben is fellelhető a negatív képe 
(pl.: Foktövi Jánosnál), ugyanakkor az iskolai és udvari színjátszás, mely-
nek egyre nagyobb szerepe lett a 19. századig, a felnőttkorhoz közelítette. 
Az ifjú és emberkorral kapcsolatban I. Rákóczi György írt bevezetőt, mely 
összefüggésben áll a városi morális antropológiával. A szerző az itt találha-
tó megítélés fényében vizsgálja Berekszói Hagymás Kristóf és Bethlen Gá-
bor életkorait.  A vénkorral kapcsolatban Bethlen Gábor megjegyezte, hogy 
a portai hűség megtartására ez a legmegbízhatóbb korszak. Ez a nézet 
szemben áll a militáns szemlélettel. 

A morális antropológia hagyományait híven őrizte Apor Péter, az 1736-
os Metamorphosis Transylvaniae című nagy jelentőségű művében, és 
ugyanúgy megtalálható Bél Mátyás munkásságában is. A szerző rámutat, 
hogy Apor Péter és Bél Mátyás morális antropológiáját a művelődéstörté-
neti kutatás eddig nem kapcsolta össze, ami tehát további lehetőségeket 
jelenthet. A 18. század folyamán tovább gazdagodott a morális antropoló-
gia hagyománya, hisz például Bél Mátyást is az életszakaszokon kívül a 
társadalmi rétegek közti külső és belső tulajdonságok eltérése is érdekelte. 
Így többek között tőle kapunk információkat az öltözködésről, a női társa-
dalom emblematizálásáról, valamint nemzet-karakterológiával szolgál a 
magyarokról, melyben kiemeli erényeit és egyben leszámol a „rebellis”-
képpel, ami a magyarságról kialakult. Ez a fajta karakterológia elterjedt lett 
a 18. századi társadalmi tudatban, és a hasonló vizsgálatokat a nagypolitika 
is felkarolta. 

A morális antropológiáknak termékeny táptalajt nyújtó nagycsalád-
modelleket a 18. század folyamán egyre inkább az atomizált családmodell 
kezdte felváltani. Ezzel együtt észrevehetően csökkent a rokonsági szolida-
ritás is, aminek folyamata a Magyar Királyság területén már az Anjou-
korban megkezdődhetett. A 18. századi bomlási folyamat megértéséhez 
nagy segítséget nyújtanak az ősgalériákkal foglalkozó kutatások, illetve 
Kazinczy Ferencnél is olvashatunk erre utaló jeleket. A kötet végén a morá-
lis antropológiák 19. századi irodalmi és művészeti utóéletéről, majd a 
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század második felétől egyre inkább tért nyerő tudományos vizsgálatokkal 
való kapcsolatukról olvashatunk. 

Ez a gazdagon illusztrált kötet, mely mögött komoly eszmetörténeti és 
művészettörténeti kutatás, magyar, illetve külföldi szakirodalom, levéltári 
anyagok felhasználása áll, az eszmetörténet egy igen összetett és érdekes 
területére nyújt betekintést, valamint új szemszögből közelíti meg a témát. 
A szerzőre jellemző stilisztikai gördülékenység nemcsak érthetővé, de ol-
vasmányossá is teszi a művet. A cím ellenére (Élet-és időszemlélet a kora 
újkori Magyarországon) a közép- és kora újkori Nyugat-Európa legalább 
akkora (ha nem nagyobb) hangsúllyal szerepel, mint Magyarország és Er-
dély. Ez azonban érthető, hisz a Magyar Királyságra hatást gyakorló nyu-
gat-európai morális antropológiák és időszemlélet ismerete, megértése 
nélkül nem lehet foglalkozni azok itthoni sajátosságaival, továbbélésével. 
Emellett a szerző újabb kutatási lehetőségekre is felhívja a figyelmet, mely-
nek köszönhetően remélhetőleg újabb munkák fognak születni. 

(ism.: Szuromi Kristóf) 



 

 


