
A KÖZÉPKOR 
 

Elnevezés 

• A reneszánsz nevezte meg így (media aetas) a közte és a példájának tekintett antikvitás KÖZött 

eltelt, általa átmenetinek és barbárnak tartott időszakot. Vö. „sötét középkor”; általános reflex: az 

újat a régi értékek lerombolásával hitelesíteni. 

• Lényegében csak Európára érvényes; nem egyszerűen időintervallum (KOR), hanem sajátos kul-

turális, értékrendi, társadalmi képződmény. 

• Jelentős eltérések, különbségek mind térben, mind időben. 

 

A korszakolás nehézségei 

• Kialakulása hosszú folyamat eredménye, lezárulása Európa különböző területein más és más 

időpontokhoz köthető; korszakhatáraink tehát inkább szimbolikusak: 

• KEZDETE 

o Történelmi: 476, a Nyugatrómai Birodalom bukása; 

o Művelődéstörténeti: 529, a Benedek-rend megalapítása. 

DE irodalmi szempontból szervesen hozzá tartozik a kései antikvitás és az ókereszténység kora 

(IV–V. sz.) 

• LEZÁRULÁSA 

o Történelmi: 1492, Amerika felfedezése; vagy 1640, az angol polgári forradalom kezdete. 

o Művelődéstörténeti: a reneszánsz beköszönte; 1300-as évek. 

 

Történelmi környezet 
▪ VI–X. század: a kereszténység elterjedése; a népvándorlások véget érnek (ld. 896). 

Majd a Frank Birodalom felosztásával megkezdődvén kialakult Európa új, a földtulajdonra épülő 

gazdasági, társadalmi berendezkedése, a feudalizmus. 

▪ A magyarság gazdasági-politikai beilleszkedése a nyugati keresztény világba. 

 

Világképe 

▪ Alapja a keresztény metafizikai szemlélet, amely a világot két tartományra osztja: 

o a megtapasztalható földi szférára, amelyben az ember él, s amely tökéletlen, mulandó és 

véges; illetve a 

o tapasztalaton túli transzcendens szférára, a túlvilágra, amelynek 

▪ égi szintje Isten országa, amely tökéletes, örök és végtelen; illetve a 

▪ föld alatti szint a sötétség, a gonosz erők, a sátán birodalma. 

Az ember számára a földi létezés pusztán átmenet, a halál nem létének vége, hanem a számvetés 

pillanata: az öröklétben az határozza meg helyét, hogy miként használta fel az isteni adományt, 

az életet; erényei és bűnei mérlege. (Memento mori!) 

  

Az erényes élet példája Krisztus, az Isten-ember; isteni tökéletessége elérhetetlen, de épp ezért 

állandó öntökéletesítésre sarkall. A legfontosabb erények: 

alázat: tisztelet Isten és az emberek (Isten képmásai!) iránt; 

aszkézis: önmérséklés, önmegtartóztatás, akár a test sanyargatása, amely a lélek nemese-

désének eszköze; 

   szemlélődés, meditációval, miszticizmussal mélyített hit. 

▪ Az isteni gondviselés tudatában mindenkinek személyre szóló isteni küldetése van; az ember az 

isteni terv része, így a társadalmi rend sem véletlen. 

▪ A világ egészét is az isteni akarat vezérli: ennek letéteményese a katolikus (egyetemes) egyház, 

amelynek szerkezete is az országok fölötti jelleget hangsúlyozza. 

▪ A világtörténet eszerint célelvű (teleologikus): a teremtéstől Krisztus második eljöveteléig, az 

utolsó ítéletig ívelő üdvtörténet megvalósítója. 

 



Természet- és időszemlélet 

▪ A középkori ember magát is a teremtett világ, a természet részeként tapasztalta meg; a természet-

re való rácsodálkozásnak nincs különösebb szerepe (mint majd a reneszánsz embere számára). 

Az emberi tevékenységek természeti ciklusokhoz kötöttsége, az életmód és a technikai tudás las-

sú változása tapasztalatának birtokában időszemlélete ciklikus, avagy statikus, az események  

folytonosan  ismétlődnek; a fejlődés ismeretlen fogalom.  

 

Kultúra 

▪ Az egyházi műveltség meghatározó szerepű. 

▪ A latin nyelv általános használata. 

▪ Keresztény bölcselet: a középpontban nem a tudás, hanem a hit. 

o II–VIII. sz. a patrisztika  (lat. patres ’atyák’) kora: az egyházatyák (pl. Szent Ambrus, 

Szent Jeromos, Szent Ágoston) a tekintélyes teológus-filozófusai; lassan beépülnek az an-

tik metafizikai hagyomány elemei (Platón, Püthagorasz).  

A patrisztikus filozófia legfontosabb célja a boldogság mibenlétének keresése; Ágoston 

szerint ez Isten megismerését jelenti, amely lényegében azt jelenti, hogy a lélek a boldog-

ságot önmaga megismerésén keresztül lelheti meg. 

o A IX–XV. sz. a skolasztika ideje; a képzés helye a székesegyházi, kolostori, udvari iskola 

(lat. schola ’iskola’), majd a városi iskolákból kialakult egyetem (universitas).  

Az oktatás tárgya a hét szabad művészet (septem artes liberales): 

▪ grammatika (nyelvtan), dialektika (filozófia, retorika, etika), logika – trivium; 

▪ számtan, geometria, zene, csillagászat – quadrivium. 

Az egyházatyák és a zsinatok tanításaira támaszkodott; új elem az arisztotelészi bölcselet 

hagyományának megjelenése. Legnagyobb alakja Aquinói Szent Tamás.  

▪ A középkor kultúrája, s ezen belül irodalma azonban nem homogén, részét képezi az: 

1. egyházi mellet a  

2. világi (lovagi) és a  

3. népszerű, szórakoztató irodalom. 

▪ A középkori kultúra forrásai: 

1. az egykori pogány népek ősi hagyományai, 

2. az antikvitás (egyre erősödő) hatása, 

3. keresztény világszemlélet. 

 

Művészetek 

▪ Építészet 

▪ XI–XII. sz. román stílus; templomok, várak; tömör formák, világosan tagolt, átte-

kinthető szerkezet. 

▪ A XII. sz. végén Franciaországban jelent meg a gótika, eredetileg gyűjtőfogalma 

volt mindannak, ami az antikvitás eszményei szerint nem minősült ízlésesnek 

(gót=barbár). A romanika zömökségét légiesség váltja fel, az épületek az égbe 

törnek. Csúcsíves ablaksorok, festett üvegablakok. Támpillérek, támívek; bordás 

keresztboltozat. 

▪ Festészet, szobrászat 

Egyszerűség, naiv szemlélet, szimbolikus kifejezésmód. A perspektivikus ábrázo-

lás csak a gótika idején bukkan fel elvétve. 

▪ Zene 

▪ Egyszólamú egyházi énekdallamok, hangszeres kíséret nélkül: gregorián (I. Ger-

gely pápa) 

▪ Egyszólamú világi zene hangszeres (lant-) kíséretel: francia és német lovagok köl-

tészete, tánczene. 

▪ Arezzoi Guidó négyvonalas zenei rendszere. 


