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A Jagelló-korszak művészete
Bár „II. Ulászló (1490–1516) uralkodása legelején – ma úgy látszik – mintha folytatni kívánta
volna elődje művészetpolitikájának antikizáló irányát is…”,1 a Jagelló-korszakban (1490–
1526) az udvari művészetpártolás Mátyás király időszakához képest – részben az uralkodók
másfajta érdeklődése és ambíciói, részben a gazdasági helyzet rosszabbodása miatt –
visszaesett. II. Ulászló építkezett Budán és Nyéken, s udvarában tevékenykedtek humanisták,
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hiszen ezek viszonylag nagy száma szorosan összefüggött azzal, hogy Lajos halála után –
elsősorban özvegye, Habsburg Mária művészeti megrendelései nyomán – az európai
köztudatban a törökellenes harc hőseként, mártírjaként szerepelt.
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mélyfúrásszerűen keressük meg és elemezzük az előképeket és analógiákat, rávilágítva a
motívumok és szemléletmódok korabeli intenzív nemzetközi vándorlására. Kiemelt figyelmet
szentelünk azoknak a műalkotásoknak, melyek az előképei voltak a 18–19. századi hazai
történeti festészet fontos ikonográfiai típusainak – például II. Lajos halála, II. Lajos
holttestének megtalálása –, illetve a típusokban tükröződő eltérő történetszemléleteknek.
A hazai művészettörténeti kutatás még adós a mohácsi csata ikonográfiájának – azaz
ábrázolásai szisztematikus összegyűjtésének és feldolgozásának – összeállításával. Jelen
tanulmány szerzője – egy Mohács-ikonográfia előkészítő munkálataként – arra tett kísérletet,
hogy megpróbálja összegyűjteni és rendszerezni azokat a legfontosabb műfajokat,
műtípusokat (illusztrált hírleveleket, emlékpénzeket, kódex- és könyvillusztrációkat, önálló
sokszorosított grafikai lapokat), melyek keretei között a 16–17. században a mohácsi csata
eseményeihez kapcsolódó képzőművészeti alkotások jöttek létre. A hitelesség, a történeti
forrásérték szempontjából az eddig ismert ábrázolások teljesen vagy többé-kevésbé fiktívek,
funkciójuk, szövegkörnyezetük, ajánlásuk stb. révén köthetők a csatához.
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