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BEVEZETÉS 

 

A Mulier amicta sole ábrázolások a későközépkor legreprezentatívabb Mária 

ábrázolásai, egyben a mariológiai tanok legteljesebb foglalatát jelentik. Ez a komplex 

tartalmakat közvetítő képtípus a középkor különböző lelkiségi irányzatai és teológiai 

iskolái Szűz Máriára vonatkoztatott tanainak a képi nyelven sűrített megfogalmazása. A 

Szent János által az Apokalipszis szövegében tolmácsolt látomás, a kozmikus 

attribútumokkal és az asszony alakjával a középkor évszázadai alatt folyamatos 

jelentésváltozásokon ment át, szinte a középkori emberiség minden generációjában újabb 

és újabb szimbolikus tartalommal gazdagodott értelmezése, amíg központi helyet 

foglalhatott el az áteredő bűntől mentes Szeplőtelen fogantatás tanának képi 

ábrázolásaként.1   

Disszertációmat Binder János Fülöp XVIII. századi rézmetsző egyik jeles 

metszetének a felidézésével kezdem, melyen a Szeplőtelen Szűz, koronásan, királynőként, 

jobb kezében kormánypálcával a Magyarok Nagyasszonyaként, a középkori Napbaöltözött 

Asszony hagyományos ikonográfiai típusában jelenik meg (1. kép). A metszet a híres 

ferences hitszónoknak, Telek Józsefnek a késő barokk korszakban népszerű és sokak által 

forgatott Tizenkét Tsillagú Korona című prédikációs kötetének díszcímlapjaként látott 

napvilágot. Választásomat az indokolja, hogy a címlap metszet Madonna képe bőségesen 

él a szöveges meggyőzés eszközével, emellett kiválóan alkalmas a Patrona Hungariae és a 

vele összefonódó hazai Immaculata kultusz megértésére, bonyolult teológiai, ikonográfiai, 

államjogi, történeti gyökereinek tisztázására, hisz ennek szinte minden fontos elemét 

tartalmazza. Ráadásul a grafika keletkezési éve, 1768. körülbelül kijelöli a jelen 

disszertáció időbeli határainak végét is.  

Kutatásaim a középkori gyökerektől nagyjából Mária Terézia uralkodásának végéig 

terjedően igyekeznek tisztázni a Napbaöltözött Asszony hazai ábrázolásainak történetét, 

ugyanis Mária Terézia utódjának, II. Józsefnek az uralkodása (1780-1790) egészen új 

helyzetet teremtett sok területen, így a vallási ügyekben és hitéletben is a korábbi 

állapotokhoz képest. A jozefinista egyházpolitika gyökeresen megváltozatta az évszázadok 

óta rögzült hazai vallási viszonyokat, s ez, a szakrális művészet érzékelhető változásához, 

illetve jelentős térvesztéséhez is hozzájárult.2 Átalakulóban volt, nemcsak az ízlés, hanem a 

társadalom befogadó készsége a szakrális művészettel szemben, így az ebben, és a későbbi 

                                                 
1 SZÖLLŐSSY 1991. 17.  
2 KOSÁRY 1983. 375-380.  
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korszakban készült, megváltozott tartalmú ábrázolások már nem képezik jelen disszertáció 

tárgyát. 

A szegedi ferences kolostor a hódoltsági korszakban végig működött, és az alföld 

keresztény lakosságának szinte egyetlen lelki támasza volt, ahol a cseri barátok a 

Napbaöltözött Boldogasszony segítségével és védelmében vészelték át a másfél százados 

török időszakot. A nagyjelentőségű templom kontinuitásával a katolikus hit megőrzésének 

egyik legfontosabb helyévé és központjává vált.  

A Mátyás uralkodása alatt épült gótikus templom és kolostor a XVIII. század elején 

kapta látványos barokk berendezését és főoltárát, melynek spirituális központját a 

Napbaöltözött Asszony olajfestésű kegyképe jelenti.  

A kegykép eredetéről keveset tudunk, azt is jóformán a Napbaöltözött Asszony 

magyarországi kultuszának kiváló szegedi kutatója, a néprajztudós Bálint Sándor 

munkásságából ismerjük. Jeles tanítványa, és Bálint szellemiségének örököse, Szilárdfy 

Zoltán a következő, a barokk irodalom ihletett, metaforikus nyelvét idézve, találó 

körmondatban idézte meg mesterének idevonatkozó gondolatatit. „A „Szögedi Segítő” 

kegyképének Napbaöltözött Asszonyát, mint a mariológia kompendiumát mutatta be, amely 

az obszervancia Immaculata-tanától a húsvéti fénybe öltözött kozmikus királynéig a 

középkori hittudomány szubtilis vitáinak konfrontációjában az európai eszmetörténet 

égboltján izzik, de ugyanakkor hatalmas holdsarlójával a törökverő Mária a zentai 

csatában pedig a magyar vitézeket győzelemre segítő Nagyasszony, akinek karján a 

szegedi pirospaprikára emlékeztető ruhácskában a kisded Jézus (felnőttes orcájával) isteni 

tudást tükröz.”3   

A jelenleg is a barokk főoltár centrumában látható, valószínűleg a XVII. század 

elején készült festmény Bálint Sándor feltételezése szerint egy elpusztult középkori 

Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló szobor helyettesítésére készült, a kultusz zavartalan 

biztosítása érdekében.4 Ez analógiák alapján elfogadható hipotézis, hiszen, mint majd 

láthatjuk hasonló, barokk retábulumokba beépített XV. századi oltár szobrokkal 

rendelkezünk az ország különböző területi egységeiből, festményt viszont szinte egyáltalán 

nem találhatunk ebből az időszakból. Ami kevés van azok mind fogadalmi képek, talán (a 

jelenlegi ismereteim szerint) egyetlen kivételt jelentő bajai ferencesek oltárához tartozó 

festményen kívül.  

                                                 
3 SZILÁRDFY 2006a. 65-66.  
4 ORDINÁNSZ 1831., JORDÁNSZKY 1836. 100-103., LUGOSI 1932. 39-55., BÁLINT 1942. 233-236., 
BÁLINT 1983. 121-125. SZILÁRDFY 1994. 29.   
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A török hódoltság alóli fölszabadulás után, ahogyan országszerte másutt is, elindult 

a szeged-alsóvárosi templomban is az újjáépítés. A XVIII. század folyamán két ütemben 

készült el a templombelső képét ma is meghatározó barokk összkép. A főoltárt 1713-ban 

állították fel, melynek ikonográfiai programja tulajdonképpen a kegyképhez igazodik, amit 

szintén ekkor helyezték el benne (3. kép).5 

Az archaikusnak mondható háromszintes főoltár korábbi előképeket követ. A 

nagyszombati egyetemi templom főoltárát, a rohonci föoltárt (1679), és a Matheus Kern 

grazi szobrász által jegyzett németújvári oltárt (1647-1649) tekinthetjük előképeinek.  

A szabadon álló főoltár első szintjén, a két szélén fél oszlopokkal keretezett, 

félköríves záródású fülkékben Szent Gellért és Szent Mór szobrai helyezkednek el. Beljebb 

a kegykép két oldalán kagyló motívummal záródó fülkékben Szent István és Szent László 

királyok alakjai kaptak helyet. A második szint középső Mária betűmonogramja (ami 

későbbi kiegészítés) két oldalán Szent Imre és Szent József, illetőleg Szent Rókus és 

Keresztelő Szent János alakjait ismerhetjük fel. Mellettük kívülről, a ferences rend szentjei 

Szent Ferenc és Páduai Szent Antal nyertek elhelyezést.  

Az oltár komplex programjában tehát az évszázados hazai történelmi hagyományok 

ötvöződnek. A magyar szent királyok alakjai, mint védőszentek utalnak az ország 

felajánlás aktusára, Mária ország Patróna funkciójára. Szent Gellért nemcsak, mint a 

csanádi egyházmegye püspöke szerepel az oltáron, hanem mint, azt legendájából tudjuk ő 

prédikált Szent István előtt Székesfehérváron, a király által alapított Szűz Mária tiszteletére 

szentelt székesegyházban Máriáról, mint a mennybe felvett Boldogasszonyról, illetve 

Napbaöltözött Asszonyról. A ferences szentek pedig ezen a helyen az obszerváns 

ferencesség különleges Napbaöltözött Asszony tiszteletének a tanúi.   . 

Ennek a nagyhatású és eleven kultuszt kiváltó és ápoló kegyképnek, később, 

mintegy évszázaddal a kultusz fényében és teljében készült a Binder-féle metszetábrázolás, 

amely egy különleges prédikációs kötetnek és elmélkedő írásnak, Telek József 

hitszónoknak munkáját illusztrálja. Nemcsak a metszet feliratokon, de a prédikáció 

szövegében is a kegykép többszintű értelmezését és leírását kapjuk textuálisan egy igen 

gazdag asszociációs rendszerbe ágyazva.    

Fölmerül két kérdés, hogy Telek József interpretációja valós, hiteles-e, vagy esetleg 

maga is a prédikációs retorika hatása alá kerül? Illetve a Patrona Hungariae koncepció 

hogyan, milyen formában jelenik meg a képen? Sajátos, egyértelműen azonosíthat 

                                                 
5 BÁLINT 1983. 84-86., NÁTYI 1999. 7-10.  
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ikonográfiai típusként elválaszthatóan, illetve jól körülhatárolhatóan más típusoktól. 

Esetleg csak a verbalitás szintjén, szöveges kiegészítéssel értelmezve találkozhatunk vele.  

Telek Nagyboldogasszony ünnepéhez készített első prédikációjában a félévezredes 

történelmi hagyományok fényében a Patrona Hungariae kultuszt, melyet könyvében 

összekapcsol a helyi Mária tisztelet sajátos rétegeivel a rekatolizáció szolgálatába állítja.6 

Tehát a prédikációk szövegében felidézi a történeti hagyományt (elsősorban Bonfini és 

Inchoffer alapján) Szent Istvántól a protestánsok Mária ellenességéig, s érvként használja 

fel ezeket a magyarság hagyományos Mária-tiszteletére.    

A magyar késő barokk korszak sokat foglalkoztatott mestere, Binder egyik 

legismertebb metszete a szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom híres 

Napbaöltözött Asszony kegyképét (2. kép) pontosan örökítette meg. A népszerűsítő célzatú 

Binder-féle metszet a XVIII. században már széles körben tisztelt szegedi kegykép, 

voltaképpen értelmező másolata, melyben a Máriára vonatkoztatható összes tanítás 

fölfedezhető.   

A kegykép népszerűségét jelzi, hogy Binder is két metszet változatot készített. A 

hatásos, gondosan kidolgozott kompozíció a késői születési dátum ellenére az érett barokk 

agitatív formanyelvén fogalmazó grafika a XVIII. század utolsó harmadában tökéletesen 

összefoglalja azokat a tanokat és gondolatokat, melyeket a magyarság hagyományos 

Mária-tisztelete az évszázadok alatt létrehívott. A metszet első változatában a ferences 

Telek József Dániel Törvény-széke című munkájában látott napvilágot.7 A második, 

átdolgozott állapot Telek József Tizenkét Tsillagu Korona című prédikációgyűjteményének 

kezdőlapjaként jelent meg. Alul az írásszalagon „A TIZENKÉT TSILLAGU KORONA 

1768.‖ feliratot olvashatjuk.8 Fölötte „Ad Nives Auxiliatrix Szegediensis”. A felső részen a 

metszet fölött ez olvasható: „Signum  magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole, et 

luna sub pedibus ejus in capite ejus CORONA STELLARIUM DUODECIM. Apocalyp. 12. 

v. 1. Nagy jegy jelenék – meg az égben: egy Asszony állat a’ napba öltözve, és hold a’ 

lábai – alatt, és a’ fején TIZENKÉT TSILLAGU KORONA… 1769.”. Alul a következő 

szöveg egészíti ki a képet: 

„Virgo, Parens, Patrona: parit, vestit, moderatur: 

                                                 
6 TELEK 1769a. 171-194. Továbbá: TÜSKÉS-KNAPP 2000. 597-598.  
7 TELEK JÓZSEF: Dániel Törvény-széke /…Az 1766. esztendőben, Kecskemét mező Várasában, / a Maria 
Kis_Asszony Homoki Kápolnájánál / Halgatói eleibe terjesztett / P. F. Telek József szerafikus Szent Ferentz 
keményebb Rendtartásán lévő Szerzetének, és a Salvatoriana Provinciá- / nak érdemtelen tagja, / most pedig 
/ Elő-járók engedelmivel Világ-eleibe botsát. Pesten. Nyomtattatott Eitzemberger József által 1769.   
8 PATAKI 1951. 48. sz. 85., SZILÁRDFY 1981. 122., BÁLINT 1983. 124., SZILÁRDFY 1984. 25., 
SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 336. sz., RÓZSA 1998. 146. tétel és 182. kép.   
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Verbum Hominem, Hungariam: pneumate, carne, prece. 

Szűz, Anya, Patrona: Szüli az Igét’ s – testel ruházza, 

Mint embert: Könyörög, és úgy vigyáz Magyar Országra.” 

A metszetet ebben a második állapotában a Máriát körülvevő tizenkét csillag 

koszorúzza meg, mintegy mandorlába foglalva alakját, melyek feliratai Mária életére 

utalnak, mivel életének egy-egy fontos eseményét jelenítik meg, kivéve az utolsó kis képet, 

ami kifejezetten a helyi Mária tiszteletre utal, a Szögedi Segítő, Havi Boldogasszony 

titulus említésével. A feliratok a következők: „I. Immaculata Conceptio. II. Nativitas. III. 

Praesentatio. IV. Desponsatio. V. Annunciatio. VI. Visitatio. VII. Purificatio. VIII. Dolores. 

XI. Assumptio. X. De Carmelo. XI. De Rosario. XII. Ad Nives Auxiliatrix Szegediensis.”   

A kegyképet övező legendák egyik változata szerint az 1697. szeptember 11-én 

lezajlott zentai csatában, melyben Savoyai Jenő herceg, döntő győzelmet aratott a török 

főhaderő felett a szegedi Segítő Boldogasszony vezette győzelemre a keresztény seregeket. 

Innen származik az Auxiliatrix Szegediensis titulus.9  

A metszet számunkra azért érdekes, mert egyszerre jeleníti meg a János 

Jelenéseinek Könyvéből ismert, középkori eredetre visszavezethető Napbaöltözött Asszony 

képét, az országot védő Patrona Hungariae, azaz a Magyarok Nagyasszonya titulussal 

kiegészítve. Ráadásul az ábrázolás, mint ahogy az alatta megjelenő szöveg is megerősíti, 

alkalmas volt a Szeplőtelen Fogantatás tanának a megjelenítésére, ami a hazai középkor 

korai századaitól kezdve a magyar Mária-tiszteletnek mindig is központi gondolata volt. 

Az Immaculata tan hirdetése abban is megnyilvánul a metszeten, hogy a Mária feje fölött 

megjelenő első csillag is ennek a hangsúlyozását, kiemelt fontosságát szolgálja.  

A szintén ferences szerzetes Kopcsányi Márton Szűz Máriáról írott 1631-es 

könyvében, mely a Mária-kultusz első magyar nyelvű alapvetése egészen pontos 

értelmezését és magyarázatát adja a szalvatoriánus ferencesek által évszázadok óta 

különleges tiszteletben részesített Napbaöltözött Asszony képeknek.   

„Hóldnak és csillagoknak fényességek, / A’Nap fényből származik ékességek, 

Mind az által több származik a Holdra, / Hogy sem a tündöklő sok csillagok 

Így minden ékességek a szenteknek, / Származik ékességből Istennek, 

De több malaszt származott Máriára, / Hogy sem a földi’ s mennyei táborra, 

Chak rész szerént szállot malaszt azokra, / De tellyeségesenn Bódog Asszonyra: 

Mert ő is az Istennek testet adott, / És azért méltán meg koronáztatott,”10 

                                                 
9 LUGOSI 1932. 45-48., SZILÁRDFY 1999b. 287.  
10 KOPCSÁNYI 1631. 296.  



10 
 

Az ábrázolási típus fontosságát és különlegességét már az is jelzi, hogy teljességgel 

szokatlan a magyarországi kultúrhistóriában és művészettörténetben az, hogy Mária egyik 

ikonográfiai típusa ilyen közvetlen módon, pontos leírásokkal és értelmezésekkel 

fűszerezve jelenjék meg a prédikáció-, illetve hitbuzgalmi irodalomban.   

Tehát a korábban megfogalmazott kérdésre úgy válaszolhatunk, hogy Telek hiteles, 

összetett értelmezését adja a képnek, amelyben minden fontos és lényeges aspektust 

összekapcsol, mintegy összegzését, kompendiumát adva tanulmányozott témánknak.  

A disszertáció ezt a három jól körülhatárolható, mégis tematikailag összefüggő 

ikonográfiai szintet igyekszik vizsgálat tárgyává tenni. Első sorban a Napbaöltözött 

Asszony alakjának az ikonográfiáját, az európai és az ebből sarjadó hazai kultusz gyökereit 

kell tisztáznunk. Következő lépésben a Szeplőtelen fogantatás teológiai alapjaival kell 

fővonalaiban megismerkednünk, majd ennek hazai fogadtatását vizsgáljuk. Végül a 

Magyarok Nagyasszonya kultusz kialakulásának és történetének általunk csak a XVIII. 

század végéig követett vázlatos vizsgálata következik.  A disszertáció további fejezeteiben 

pedig a XV. századi alkotásokkal kezdődően, a XVIII. század utolsó évtizedéig bezárólag 

a hazai, Napbaöltözött Asszony alakját megjelenítő gazdag emlékanyag bemutatása 

történik, melyekből kiderül, hogy a magyarság, hazája patrónáját a Napbaöltözött 

Boldogasszony alakjában tisztelte.     

Ebben a metszetben tehát egyszerre van jelen a középkori obszerváns ferences 

lelkiség hagyományos Mária-tisztelete, ami Szeged esetében Hunyadi János törökellenes 

harcaitól kezdve kiemelkedő jelentőségű volt, a XV-XVI. századi történelmünk 

eseményeit idéző török ellenes és hitvédelmi tartalmával, a későbbi barokk vallásosságban 

megjelenő Patrona Hungariae toposszal. Illetve áttételesen még a csanádi egyházmegye 

szent püspökének Gellértnek Szent István előtt elhangzott, a Napbaöltözött Asszonyt 

megidéző miséje is tovább gazdagítja képünk jelentésrétegeit.  

Érdemes fejeztünk végén szó szerint megidézni Telek József barokkos költői 

képektől burjánzó ihletett prédikációjának részletét, melyet a Szeplőtelen Fogantatás 

megünneplésének napjára szerkesztett. Mária Terézia uralkodásának időszakában, a 

magyarság több évszázados Napbaöltözött Asszony kultuszának hagyományára 

visszatekintő sorokban Telek pontos magyarázattal szolgál a képtípus teológiai alapajaira 

vonatkozólag, illetve némi bepillantást nyerünk a korszak vallásos gondolkodásának 

mechanizmusába is. „…Mert ugyan-is, mi dolog lehet az: hogy a kik egész esztendő által, 

a termékeny földnek gyümöltséért fáradozva munkálkodtatok, most a földi munkáról el-

feledkezvén, még a magos kék egeken szépen ragyognak a tündöklő tsillagok, már 
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minnyájan siető tsoportozással, az Isten házában egybe gyülekeztek? Mi az oka? Hogy 

egyéb időkbe, a vékony súgárokkal piroskodó hajnalt, kedves álommal múlattyátok, most 

pedig buzgó ájtatosággal, az aranyos hajnali Misére igyekeztek? Nemdenem azért jöttök a 

szép piros hajnal hasadásán, az Isten házába, hogy Lelki szemeitekkel napot, hóldot, és 

tsillagot szemléllyetek, midőn Gábriel Arkangyal követségére, az öröktül fogva való isteni 

napnak, a makula nélkül fényeskedő hóldban el-rejtett meg-testesülésérűl elmélkedtek? 

Úgy vagyon, napot, hóldot, és tsillagot látunk az Adventi ájtatosságokba: Mert a Szűz 

méhében megtestesült Ige: Sol justititae. Igazság napjának, MÁRIA, Pulchra et luna, szép 

hóldnak, Gábriel Arkangyal pedig Jób Pátriárkánál, hajnali tsillagnak neveztetik. És igy, 

mivel e földön V. Anyaszentegyház, illy titkos égi planétákot tészen lelki szemeink eleibe, 

valóban mindnyájunkat Asztrologusoknak ’ tsillagnéző böltseknek kiván tenni.”11 

Megpróbálván megfogadni a tudós Telek József tanácsait, ha nem is tsillagnéző 

böltsként, vagy igyekvő asztrológusként, inkább a mikroszkópba tekintő fürkésző 

kutatóként a következő oldalakon kísérletet teszünk a Napbaöltözött Asszony hazai  

kultuszának művészettörténeti vonatkozásait áttekinteni. 

                                                 
11 TELEK 1769a. 62-63.  
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TUDOMÁNYTÖRTÉNET 

 

A Patrona Hungariae téma művészettörténeti kutatása számos módszertani 

problémát vet fel, illetve megannyi buktatóval találkozik a tárgykörben elmélyedni kívánó 

kutató művészettörténész. Ezen a helyen a kutatástörténet teljességre törekvő kritikai 

áttekintése szétfeszítené a rendelkezésre álló kereteket, így itt a dolgozat szempontjából 

fontos szakirodalom áttekintése következik.  Alapvető probléma, hogy az igen szerteágazó 

témának mai napig nincs összefoglaló jellegű művészettörténeti feldolgozása, sőt a 

részkutatások is csak a magyar történelem egy-egy kis szegmensére, szeletére 

koncentráltak. Ezt a tényt kiválóan illusztrálja Marosi Ernő egyik 1995-ben papírra vetetett 

mondata: „A Patrona Hungariae-nak nevezett Madonna középkori ikonográfiája teljesen 

tisztázatlan‖.12  

Maga a Patrona Hungariae kérdésköre, a kultusz kialakulásának körülményei, a 

magyar jogtörténetben, vallástörténetben, politikatörténetben betöltött szerepe a XVIII. 

század óta foglalkoztatja a történeti, egyháztörténeti, irodalomtörténeti, művészettörténeti 

és néprajzi kutatást. Fontos részletvizsgálatok történtek az egyes említett területeken, de 

tulajdonképpen alapos, komplex a különböző diszciplínák eredményeit felhasználó átfogó 

áttekintés mind a mai napig nem létezik. Az első szerzők az 1700-as években elsősorban 

hitvédelmi illetve egyháztörténeti szempontokat alkalmazva és tartva szem előtt a jezsuita 

Spangár András,13 a szintén Jézus Társaságbéli Nedeczki László14, majd a bencés Koptik 

Odó15 dömölki apát voltak. Koptik terjedelmes költői művében a Máriavölgyi pálos 

kegyhely történetét és legendáit felhasználva emelte be Mária oltalmazó szerepét a magyar 

történelem homlokterébe. Őket követték a század második felében Fridvaldszky János,16 

Kaprinai István17 és Katona István18, Máriafi István (Szaitz Leó).19 Utóbbiak már a II. 

József neve által fémjelzett aufklerizmus árnyékában kénytelenek voltak utóvédharcokat 

folytatni a katolikus hitvédelem érdekében.20 A XIX. században egyre inkább szétvált a 

téma áhítati és tudományos feldolgozásának módja. Jordánszky Elek 1836-ban adta ki a 

                                                 
12 MAROSI 1995. 83.  
13 PETHŐ-SPANGÁR 1738. 
14 NEDECZKI 1739.  
15 KOPTIK ODO 1744.  
16 JOANNES FRIDVALSZKY 1775.  
17 KAPRINAI ISTVÁN (é.n.) 
18 KATONA 1782.  
19 MÁRIAFI 1785-88. továbbá MÁRIAFI 1790.  
20 HOLL 2000c. 169-180.  
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magyarországi Mária kegyképekről készített katalógusát.21 Őt követte a következő század 

végén Balogh Ágoston,22 akinek összefoglaló munkájából, melyben külön fejezetet szánt a 

Szeplőtelen fogantatás tanának, illetve a Mária ábrázolásoknak a későbbi kutatás is bőven 

merített.   

A XX. század elejétől kezdve a Patrona Hungariae kultusz történeti aspektusai 

egyre inkább foglalkoztatták a tudományos közvéleményt, amit az ismeretterjesztő egyház-

történetírás képviselőinek a témában megjelentett szaporodó publikációi is jeleztek. A 

második világháborút megelőző korszakban, ezek különböző katolikus folyóiratokban és 

kötetekben jelentek meg.23 Az addigi eredményeket összefoglaló legalaposabb, a Regnum 

Marianum állameszmét a magyar történelemben végig követő, a kultur- és 

művészettörténet emlékeit is vizsgáló tanulmány, Szekfű Gyula útmutatása nyomán, a 

székesfehérvári egyházmegye papjának, az egyháztörténész Németh Lászlónak a tollából a 

Regnum egyháztörténeti évkönyvben jelent meg 1941-ben.24   

A klérus tagjai közül kikerülő egyház-történetírók mellett a történettudomány világi 

művelőit (elsősorban a középkor tudósait) is intenzívebb kutatásra sarkalta a kérdéskör. 

Mária Magyarország feletti úrnői hatalma a középkor későbbi századaiban sem maradt 

államjogi absztrakció. Mindig is fontos ütőkártyaként szerepelt a királyi kancellária 

jogtudósai számára az ország függetlenségének és az uralkodó auctoritas-ának megőrzése 

védelmében. Így a magyar középkor kutatóit természetszerűleg érdekelték a releváns téma 

államjogi vonatkozásai.  

A történettudomány művelői közül számosan, köztük Szekfű Gyula25 és Waczulik 

Margit,26 még a Horthy-korszakban, míg Györffy György,27 Gerics József,28 Kállay 

István,29 Alszeghy Zsolt az elmúlt néhány évtizedben, elsősorban jog- és 

alkotmánytörténeti aspektusaira helyezve a hangsúlyt publikáltak tanulmányokat. A 

történészek közül Dümmerth Dezső, aki két cikket is szentelt a tárgykörnek, kutatásait 

említhetjük meg.30 Egyik dolgozata a Napbaöltözött Asszony szerepét méltatja a hazai 

                                                 
21 JORDÁNSZKY 1836.  
22 AUGUSTUS FLORIANUS BALOGH 1872.  
23 RELKOVIC 1921., LÉVAY 1934., NAGYFALUSY 1938., Az elmúlt három évtizedben is születtek 
hasonló jellegű összefoglalások, amelyek kétségtelenül szélesebb kulturtörténeti bázisra támaszkodnak, mint 
az elődök: PACHA 1973., SZIGETI 1973., MAJSAI 1981., KOVÁCS 2000.  
24 NÉMETH 1941. 223-292.  
25 SZEKFŰ 1938. 529-606.  
26 WACZULIK 1939. 59-74.  
27 GYŐRFFY 1977.  
28 GERICS 1980., GERICS 1984.131-140., GERICS 1987., GERICS 1990. 76-81., GERICS 1996. 37-39. 
29 KÁLLAY 1989. 27-30.  
30 DÜMMERTH 1994b. 171-197.  



14 
 

Mária-tiszteletben. Bár munkája nem tett kísérletet újabb adatok föltárására, inkább az 

addigi ismeretek nagyvonalú, tömör összefoglalását tűzte ki céljául, mégis felhívta a hazai 

kutatás figyelmét az érdekes ikonográfiai típusra.31    

Elsősorban az irodalomtörténet szempontjait tartva előtérben, de kitérve a 

kultúrtörténeti, szakrális néprajzi, művészettörténeti (mindenekelőtt a könyvkiadással 

összekapcsolódó sokszorosított grafikára) kapcsolatokra is az újabb kori kutatás, az utóbbi 

két évtizedben, a Knapp Éva - Tüskés Gábor szerzőpáros jóvoltából, a barokk korszakra 

vonatkozóan több egymást követő tanulmányban dolgozta fel a magyarországi Mária-

kultusz irodalmi vonatkozásait.32   

Rátérve a Patrona Hungariae témának a művészettörténetre vonatkoztatható 

vizsgálataira, a mariológiai kutatásoknak egyre több publikációja jelent meg az elmúlt két 

évtizedben. A következőkben csak a kérdéskör szempontjából fontosaknak vázlatos 

áttekintése következik.  

Kerny Terézia a máriabesnyői Mária Múzeum kiállítási katalógusában a magyarság 

Mária-tiszteletéről 2009-ben írt történelmi-kultúrtörténeti és művészettörténeti vázlatának 

jegyzetanyagában bőséges irodalmat idéz, amely inspiráló forrása lehet a művészettörténeti 

kutatásnak is.33      

A témánkhoz kapcsolódó ábrázolási típusok egyik legelterjedtebbje a késő 

középkortól kezdve a Patrona Hungariae a magyar szentkirályokkal. Egységes 

kompozícióba szerkesztve csak a XVI. század elején, közvetlen a mohácsi vészt megelőző 

időszakban jelentkezik, nyomtatott misszálék címlapján illetve az egyes kötetek 

nyitóképeként.34 Ezekkel a korai nyomtatot könyvekben megjelent ábrázolásokkal, 

alapvetően az uralkodók személyére fektetve a hangsúlyt számosan foglalkoztak a XX. 

század folyamán az irodalomtörténészektől (Hubay Ilona35, Borsa Gedeon36) kezdve a 

művészettörténészekig (Mikó Árpád).37  

A magyar művészettörténészeket elsősorban a szerteágazó tárgykörnek ez a vonala, 

illetve Szent István kapcsán a korona felajánlás témaköre érdekelte, így a legtöbb 

tanulmány is erről a kérdésről született. A tudománytörténet meghatározó szakasza az első 

világháború végétől a második világháború végéig tartott. Legelőször Péter András vázolta 

                                                 
31 DÜMMERTH 1994a 323-339.  
32TÜSKÉS–KNAPP 1993. 143-162., TÜSKÉS–KNAPP 2000. 48-85.  
33 KERNY 2009. 59-71.  
34 POSZLER 2000. 170-187.   
35 HUBAY 1938. 
36 BORSA 1993. 325-330. 
37 SOLTÉSZ 1961.Továbbá: MIKÓ 1997. 133-144.   
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fel a magyar szent királyok középkori ikonográfiájának történet38 1925-ös máig kiadatlan 

bölcsészdoktori értekezésében.  

Gerevich Tibor 1941-ben jelentette meg Santo Stephano e l’arte ungherese című 

tanulmányát.39 Az 1938-ban megjelent háromkötetes Szent István emlékkönyvben Lepold 

Antal40 és Karsai Géza41 tanulmányai a Szent István ábrázolásokról és kultuszról mai napig 

is kiindulópontjai az ikonográfiai kutatásoknak. Lepold a kezdetektől, egészen a XX. 

századig kronologikusan haladva, nem pedig tipologizálva foglalta össze a Szent István 

ikonográfiát. A XVIII. századi, óriási mennyiségűre felduzzadt ábrázolások közül kettőre 

külön felhívta a figyelmet: a Szűz Máriának történő korona felajánlásokra és a Szent István 

oktatja fiát, Imre herceget jelenetekre.     

A huszadik század folyamán Hoffmann Edithel kezdve a sort42, a legtöbb kutatót 

(történészt és művészettörténészt egyaránt) a Szent Istváni korona-felajánlás témája 

foglalkoztatta. Hoffmann tanulmányában Tintoretto: Tiburi Szibilla képét tekinti az 

ábrázolás forrásának, a képtípus kialakulását pedig a magyarországi jezsuiták 

ellenreformációs propagandájával magyarázta. Takács Imre viszont fölvetette annak 

lehetőségét, hogy a korona-felajánlás, mint képtípus talán már a tizennegyedik században 

létezett. Ő ennek szükségességét az Anjou királyok legitimációs politikájával 

magyarázta.43  

Galavics Géza a XVII. századtól regisztrálja a Szent István ábrázolásokon a 

stílusváltozást. Szerinte a jezsuiták foglalták bele a Regnum Marianum gondolatkörbe 

Szent István tiszteletét. Mégpedig, koncepciójuk szerint, Szent István ország-felajánlása 

révén Szűz Mária Patrona Hungariae, az ország pedig Regnum Marianum lett.44  

Véleményem szerint ettől az időszaktól kezdve, egy sor barokk ábrázolás tanúsága 

alapján, már tudatosan és nagyon markánsan a Napbaöltözött Asszony alakjával 

azonosítják a Patrona Hungariaet. 

Az 1988-as (Szent István halálának 950. évfordulója) jubileumi évben45 és az azt 

követő néhány esztendőben46 számos tanulmány született a történettudomány különböző 

                                                 
38 PÉTER 1925.   
39 GEREVICH 1941. 579-593.  
40 LEPOLD 1938. 113-154.  
41 KARSAI 1938. 155-256.  
42 HOFFMANN 1944. 168-187.  
43 TAKÁCS 1989. 20-25. 
44 GALAVICS 1971. 15.  
45 HAMZA (szerk.) 1991.  
46 CZENNERNÉ 1988. 761-66.  
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ágaiban, melyek fontos új megállapításokat rögzítettek.47 A művészettörténészek közül, 

Szent István középkori kultuszának emlékeit feldolgozó tanulmányában Wehli Tünde 

összegzését 97 tételes katalógus egészíti ki, amely jegyzékben az anyag bemutatása 

képzőművészeti műfajonként történik.48  

2001-ben Knapp Éva vállalkozott a Szent István király ikonográfiájára vonatkozó 

hatalmas mennyiségű sokszorosított grafikai forrásanyag földolgozására. Munkájának nagy 

erénye, hogy több mint száz addig közöletlen ábrázolást, tett közkinccsé, amelyeken 

számos esetben jelenik meg a Napbaöltözött Asszony ábrázolása.49   

Szent István alakjának a fölidézésére vállalkozott 2000-ben, Tihanyban egy, az 

interdiszciplinaritás jegyében meghirdetett tudományos konferencia, melynek tanulmány 

kötete csak 2006-ban jelent meg, jó néhány új szemponttal gazdagítva addigi 

ismereteinket. Knapp Éva fentebb említett tanulmánya itt jelent meg újra, Szilárdfy Zoltán 

fontos és a Szent István ikonográfiát néhány új adalékkal gazdagító cikkével egyetemben.50   

A Patrona Hungariae, Magyarország Védasszonyának természetesen különféle 

típusú ábrázolásai nevezetesek. A barokkig, a jezsuiták tudatosan kidolgozott, 

következetesen végigvitt koncepciójáig nem találunk egységes álláspontot, illetőleg 

ikonográfiai hagyományt.  

A Patrona Hungariae kultusz legkorábbi képzőművészeti megjelenítése III. Béla 

uralkodása alatt a XII. század végén, az egykori esztergomi Szent Adalbert székesegyház 

díszkapuján, a Porta Speciosa-n jelenik meg – szoros összefüggésben a Szent István általi 

ország felajánlással –, ahol egy trónuson ülő Mária (Bölcsesség trónusa) állt a program 

középpontjában.51   

A XIV-XV. században, a magyarországi emlékanyagban is egyre elterjedtebb 

köpenyeges Mária ábrázolások közbenjáró és oltalmazó szerepük következtében 

alkalmasak lehettek a kortársak szemében a Magyarok Védasszonyával történő 

azonosításra. Az 1430 körül készült Sankt Lambrecht-i fogadalmi táblán Mária köpenye 

alá hózódnak be a keresztények, miközben Nagy Lajos sorsdöntő csatát vív a törökkel a 

festmény hátterében. Ugyanezt a jelenetet ismétli meg a templom nyugati kapu 

timpanonjának alsó reliefje 1438 előttről. Természetesen nem feledkezhetünk meg arról, 

                                                 
47 TÖRÖK JÓZSEF (szerk) 1994.  
48 WEHLI 1994. 107-140.   
49 KNAPP 2001a.  
50 SZILÁRDFY 2006b. 201-213. 
51 DERCSÉNYI 1947., BOGYAY 1950. 85-129., SZILÁRDFY 1984. IV. képmagyarázat, MAROSI 1984. 
341-356., TAKÁCS 1993. 53-60. MAROSI 2000. 155-163., MAROSI 2002. 47-56.,  
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hogy ezek a művek nem magyar megrendelésre és nem is hazai funkció szolgálatára 

készültek.   

A század közepétől kezdve viszont szembeötlő változást figyelhetünk meg a 

Marizell-hez tartozó propaganda-ábrázolásokon is.52 Hiszen mind a Kleiner Mariazeller 

Wunderaltar, mind a Grosser altar ábrázolásain a Jelenések Könyvének Apokaliptikus 

víziója, a Napbaöltözött Asszony alakja jelképezi Máriát, annak ellenére, hogy sem a 

kegyoltáron, sem a Schatzkammerbild képén nem ezzel az ikonográfiai típussal 

találkozhatunk.  

 Bálint Sándor szerint a Magyarok Nagyasszonyának középkori ikonográfiája 

fokozatosan összeolvadt a középkor egyik legnépszerűbb Mária-ábrázolási típusával a 

Napbaöltözött Asszony alakjának stíluselemeivel. Már 1943-as tanulmányában kifejti azt a 

nézetét – melyet a szakirodalom, azóta is kötelesség szerűen átvesz – mely szerint a barokk 

századaiban a Patrona Hungariae tipikus ábrázolásává a Napbaöltözött Asszony 

ikonográfiai típusa válik.53 Voltaképpen ennek a gondolatnak művészettörténeti 

kibontására vállalkozik a jelen dolgozat.  

Bálint Sándor már említett tanulmányában megkísérelte az ábrázolás magyar 

nyelvű írásmódját – a latin szószerinti fordításával (Mulier amicta sole) Napbaöltözött 

Asszony (sic!) – is rögzíteni. Egyébként az írásmódban napjainkig nem született 

konszenzus, hiszen számtalan helyen, így tudományos igényű tanulmányokban is egyaránt 

találkozhatunk a külön írt, és egybe írt verzióval. A közkeletű, de korántsem pontos 

Immaculata elnevezés mellett, más nyelvek is használják a latin tükörfordítást, mint az 

angol (a woman clothed with the Sun), a német Bilde Marias in der Sonne, vagy a francia 

La femme habillée en soleil, a spanyol, la Mujer vestida de Sol, az olasz una donna vestita 

di sole vagy a még költőibb vergine bella, che di sol vestita stb.  

 Mivel ez az Apokalipszis 12.1. szószerinti magyar fordításának átvétele, meg kell, 

vizsgáljuk, hogyan fordítják ezt az idézett helyett a korábbi magyar bibliafordítások. 

Általánoságban leszögezhetjük, hogy a XVI-XVII. századi hazai bibliafordítások szövegei 

sem térnek el ezektől az értelmezésektől.  

A másodiknak tartott magyar bibliafordítást a Jordánszky kódex őrizte meg. Az 

1519-ben ismeretlen fordítótól és másolótól származó szöveg a következőképpen 

tolmácsolja az Apokaliptikus látomást. „Es nagy yegy yeleneck az eghen: Egy azzonyállat, 

                                                 
52 MAROSI 1973. 54.  
53 BÁLINT 1943b. 27.  
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az nappal kervíl veetethvveen, es az hold ew labay alat valanak, es ew feyeeben tyzen keth 

c}'llaghbol zerzett korona”.54 

Több mint fél évszázaddal később Károli Gáspár protestáns bibliafordítása is 

hasonlóan fogalmaz: „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala 

felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona”.55 A Káldi-

féle katolikus biblia pedig eképpen fordítja az idézett helyet: „És nagy jel tűnék fel az 

égen: Egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold, és fején tizenkét csillagú 

korona”.56  

A XVIII. században a Mária-tisztelő ferences teológus és hitszónok Telek József 

már használja a magyar nyelvben a szóösszetételt, „egy Asszony állat a’napba öltözve” 

formában, a bevezetőben már idézett A Tizen-két Tsillagu Korona című prédikációs 

kötetében, amit Havi Boldogasszony búcsúján mondott a szegedi ferencesek 

templomában.57 Ez a formula is feltűnik korábban, 1631-ben, mégpedig a szintén ferences 

Kopcsányi Mártonnál: „Egy nagy jel jelenék az égen. Egy asszony állat a Napba öltözve, 

és a fején tizenkét csillagú korona.” 58 

 Bálint Sándor tudomásom szerint Teleket követte, amikor igyekezett meghonosítani 

a „Napbaöltözött Asszony‖ elnevezést. Ugyanis egy Hetény János számára írt levele 

tanúsága szerint a művészettörténetben elterjedt ikonográfiai típus pontos, a tudományban 

is használható rögzítésére törekedett. Szerinte a művészettörténeti kutatásban meglehetős 

zavar támadt a képtípus leírásánál. A Sarlós Boldogasszony elnevezéstől a Mária a 

holdsarlón, vagy napsugárban elnevezések a teológiai, dogmatikai, kultúrtörténeti háttér 

nem kellő ismeretéről tanúskodtak.59  

Telek József itt is, mint több más esetben máskor is, a nála két emberöltővel 

korábban élt jezsuita hitszónok, Csete Istvánt követte. Cseténél, már 1754-ben megjelent 

prédikációs könyvében (mely prédikációk nagy része egy fél évszázaddal korábbról 

származnak), Nagy Boldogasszony napjára készült tízedik prédikációjában használja az 

„egy asszony-állat Napba öltözve, és a Hóld a talpa alatt, és a fején tizen-két Tsillagból-

való korona” elnevezést.60    

                                                 
54 JORDÁNSZKY-KÓDEX (Régi Magyar Nyelvemlékek 5.) 1888. 905. In. http://mek.oszk.hu/07900/07950/ 
55 KÁROLI BIBLIA (Jel. 12.1) in: www.bibl.u-szeged.hu/Biblia/ 
56 KÁLDI BIBLIA (Jel. 12.1) in. www. kaldibiblia.netii.net 
57 TELEK 1769a II. 455.  
58 KOPCSÁNYI 1631. 296.  
59 Az 1958. március 24-én kelt levél, vonatkozó részletét közli: HETÉNY 2011. 522.  
60 CSETE 1754. 77.  
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 A Napbaöltözött Asszony ikonográfiájával, Magyarországon először, elsősorban a 

vallási néprajzra fektetve hangsúlyt, mint a fentiekből kiderült Bálint Sándor foglalkozott, 

a szeged alsóvárosi Havi Boldogasszony ferences templom kegyképe kapcsán.61 

Következő tanulmányaiban a salvatoriánus ferencesek szerepét vizsgálta a kegykép típus 

dél magyarországi, illetve erdélyi elterjedése esetében.62 A későbbi köteteiben és 

tanulmányaiban ezeknek a korai kutatásoknak az eredményeit használta fel, illetve 

ismételte meg, esetleg egészítette ki.63 Kutatási irányvonalában mindig is megőrizve a 

szakrális néprajzi szempontokat és tudományos megközelítési módokat. Munkásságával 

irányt szabott a kutatásnak. Megállapításai mai napig is sok esetben érvényesek, annak 

ellenére, hogy az azóta eltelt időben számos ponton jóval több információ áll 

rendelkezésünkre.  

Több évtizedes pauza után, a hazai művészettörténészek közül Szöllőssy Ágnes 

foglalkozott a Napbaöltözött Asszony ikonográfiájával. A témáról 1991-ben publikált 

vázlatában a kultusztörténeti előzmények mellett sok fontos emléket említett meg.64 

Tanulmánya a kilencvenes évek elején hézagpótló írásként született.  A szerző egy 

hosszabb kutatási program keretében szerette volna feldolgozni a Napbaöltözött Asszony 

magyarországi ábrázolásait 1526-ig. Sajnos ez irányú kutatásait nem tudta folytatni.65   

Marosi Ernő 1995-ös Kép és hasonmás című kötetében, könyvének eredeti 

szempontjait figyelembe véve érintőlegesen, de annál lényeglátóbban és a kutatást is 

inspirálóan hívta föl a figyelmet jó néhány új aspektusra.66 Szent László és a Szent Szűz 

című fejezetben a Magyarok Nagyasszonya kultusz középkori irodalmi párhuzamaira hívta 

föl a figyelmet. A Hartvik-féle legenda szövegét esetleges forrásként jelölte meg. A vitfalvi 

táblakép Szent Szűz ábrázolásában jelölte ki Mátyás pénzreformjának Madonna alakját. Az 

aranyforintok éremképével igazolta, hogy a kortársak ezen az ábrázoláson az Immaculatát 

értették. Kutatásai alapján a holdsarlós Madonna kultuszának Patrona Hungariaeként való 

elismerésére valószínűleg Sienai Szent Bernardin egy prédikációja a legtanulságosabb 

példa: „az utódlás törvénye szerint és az öröklés jogán az egész mindenség elsőszülöttsége 

és királysága a Szent Szüzet illeti”.67      

                                                 
61 BÁLINT 1942. 233-236. 
62 BÁLINT 1943a. 436-442. Továbbá: BÁLINT 1943b.  
63 BÁLINT 1998. 58-80. Legutolsó, posztumusz megjelent monográfiájában mintegy összefoglalását adja 
korábbi hasonló irányú tanulmányainak. Ld. BÁLINT 1983. 
64 SZÖLLŐSSY 1991. 17-20. 
65 Ezuton is szeretném megköszönni Szöllősy Ágnesnek önzetlen segítségét, és az értékes jegyzetanyagába 
való betekintés lehetőségét.  
66 MAROSI 1995. 82-85.  
67 MAROSI i.m. 84. 
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Témánk művészettörténeti feldolgozatlanságát és ugyanakkor fontosságát mutatja, 

hogy 2000-ben a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett TÖRTÉNELEM-KÉP című 

kiállítás egyik egységét a Regnum Marianum eszme képzőművészeti megjelenéseinek 

szentelték. A kiállítás e szekciójának nagy erénye volt, hogy a már korábban ismert és 

feldolgozott emlékek mellett (a mariazelli kincstárkép másolata, győri jezsuita templom 

Magyar szentek-oltárképe, Pázmány Isteni igazságra vezérlő kalauza első kiadásának a 

címlapja stb.) számtalan addig kevésbé ismert tárgyat (okleveleket, címeres leveleket, 

nyomtatványokat és oltárképeket) vonultatott fel.68 

2001-2002-ben, Győrben rendeztek egy – elsősorban XVII-XX. századi művekből 

összeállított, a kezdeményező Csornai Múzeum gyűjtőterületét figyelembe véve, 

elsősorban a Rábaköz emlékanyagára koncentráló – Patrona Hungariae kiállítást, amely a 

szakmai körökben kevés visszhangot keltett, bár megjelentettek hozzá egy katalógust, 

amely azonban új, addig publikálatlan emlékeket nem közölt.69     

Legutóbb, a Budapesti Történeti Múzeum Hunyadi Mátyás, a király című kiállítás 

koncepciójában Mátyás vallásosságára külön hangsúlyt fektettek a rendezők, így a tárlat 

egyik alegysége a Patrona Hungariae oltalmában címet kapta. A katalógusban inkább a 

király személyes vallásosságával foglalkoztak a kutatók, illetve a különböző 

szerzetesrendekkel, (ferencesekkel, pálosokkal) való kapcsolatát boncolgatták a szerzők.70 

A kiállított tárgyak közül csak néhányat lehetett összefüggésbe hozni a címben 

megfogalmazott toposszal. Bár az mindenképp tanúságos, hogy a kiállítás ezen részében, 

néhány bemutatott tárgy esetében a Napbaöltözött Asszony formájában jelent meg a 

Madonna (Miseruha Kőszegről, Miseruha Szűz Mária és Szent Vencel alakjával).  

2009-ben az Esztergomi Keresztény Múzeum rendezésében a Szeplőtelen 

fogantatás témakörében rendeztek kiállítást. A gazdag anyag nemcsak ikonográfiai 

szempontokat vetett fel, de a dogmatörténeti szempontokat is, illetve a népi vallásosság 

vonatkozásait is szem előtt tartotta. A katalógus tanúsága szerint elsősorban a barokk és 

XIX. századi Immaculata ábrázolásokra koncentráltak, de ennek előzményeként 

Napbaöltözött Asszony-ábrázolásokat is számba vettek.71  

 A nemzetközi szakirodalomban, ellentétben a hazai gyakorlattal a Szeplőtelen 

fogantatásnak és a Napbaöltözött Asszony ikonográfiájának számos jelentős összefoglaló, 

illetve résztanulmányával rendelkezünk, már az előző század első harmadától kezdődően. 
                                                 
68 MIKÓ–SINKÓ (szerk.)  2000. 308-359.    
69 SZALONTAY 2002.  
70 VARGA 2008. 401-404.  
71 KONTSEK (szerk.) 2009.   
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 A huszadik század első felében az ikonográfiai módszer kidolgozásával és széles 

körű elterjedésével párhuzamosan a művészettörténet tudomány figyelme is az 

Immaculata, illetve a Napbaöltözött Asszony-ábrázolások felé fordult. Tulajdonképpen 

meglehetősen korainak tűnő időpontban, 1909-ben Montgomery Carmichael már közétett 

egy kötetet az Immaculata Conceptio ábrázolások ikonográfiájáról.72   

Itt kell, ki mondjuk, hogy a Napbaöltözött Asszony, az Immaculata és az 

Alázatosság Madonnája képtípusok ugyan sok rokon vonást mutatnak és bizonyos 

aspektusokban közel állnak egymáshoz, de tökéletesen mégsem azonosíthatók.  

Millard Meiss már 1936-ban a Madonna del Umilta (Alázatosság Madonnája) 

ikonográfiával összefüggésben rávilágított a kapcsolatra, mely az említett képtípust a 

Napbaöltözött Asszony, ábrázolásokkal összeköti.73 Szintén az Art Bulletinben jelentette 

meg, egyébként egy évvel Meiss cikke előtt Georgiana Goddard hasonló tárgyú 

tanulmányát.74 A német nyelvterületről Lili Burger 1937-ben publikált ebben a témában 

értekezést.75 Nem régiben Anne Dunlop pontosan megfogalmazta azt, hogy csak nagyon 

ritkán történt kísérlet a középkori itáliai festészetben arra, hogy a Madonna del Umilta 

képeket a Napbaöltözött Asszonnyal azonosítsák.76 1938-ban Fritz Hübner az előző évek 

kutatásainak folytatásakánt a Holdsarlós Madonna ikonográfiájával foglalkozott.77 A 

spanyol művészetben igen változatos gazdagságban megjelenő típusról Manuel Trens 

1946-ban megjelent alapvető, összefoglaló ikonográfiai kézikönyvében a Szeplőtelen 

fogantatás kapcsán külön fejezetet szánt.78  

Az ötvenes években a világháborút követő bő egy évtizedben a nemzetközi 

tudományos színtéren számos könyv és tanulmány jelent meg a Napbaöltözött Asszony 

ikonográfiájáról. Az értekezések sorát Timmers 1954-es a Szeplőtelen fogantatás 

ikonográfiájáról írt tanulmánya kezdte.79 A folytatás sem sokáig váratott magára. Nem 

kisebb tudós egyéniség, mint André Grabar folytatta a sort egy New Yorkban megjelent 

cikkével.80 1955-ben Jean Fournée publikált kötetet franciául a középkori és reneszánsz 

Immaculata ábrázolásokról.81 A franciák közül, még a művészettörténész, kitűnő 

                                                 
72 CARMICHAEL 1909.  
73 MEISS 1936. 435-464.  
74 GODDARD KING 1935. 474-491. 
75 BURGER 1937.  
76 DUNLOP 1997. 108-121.  
77 HÜBNER 1938. 
78 TRENS 1946. 1. 96-190. (Köszönöm Barna Gábornak, hogy felhívta a kötetre a figyelmemet).  
79 TIMMERS 1954. 278-289.  
80 GRABAR 1955. 305-311. 
81 FOURNÉE 1955.  
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ikonográfus Maurice Vloberg 1958-as tanulmányát érdemes kiemelnünk.82 A francia 

nyelven publikált kötetek közül érdemes megemlítenünk a belga Lépicier 1956-ban 

megjelent művét.83 Az 1958-as Párizsban ülésező XIX. Művészettörténeti 

Világkongresszus aktái között jelent meg Eva Tea tanulmánya az Immaculata-tisztelet 

franciaországi és itáliai képzőművészeti megjelenéseiről.84 A magyar művészetre irányuló 

hatását tekintve ugyan kevéssé fontos, de a nemzeti kutatások irányát és felélénkülését jelzi 

Anthony Cutler tanulmánya, amely a Napbaöltözött Asszony alakjának a későközépkori 

Finn művészetben betöltött szerepét tárgyalja.85 

A legtöbbet idézett, alapos kultúrtörténeti, dogmatikai apparátussal kiegészített 

munka a Szeplőtelen Fogantatás ikonográfiai hagyományáról a középkori és reneszánsz 

művészetben Mirella Levi D’Ancona 1957-ben New Yorkban megjelent kötete.86 A 

nemzetközi szakirodalomból, a német tudományosság területéről a máig is a kutatás 

alapjait megteremtő erőteljesen az ikonográfiai megközelítésre hagyatkozó Ewald Vetter 

által írt tanulmányokat említhetjük.87 Sixten Ringbom 1962-ben a Napbaöltözött Asszony 

és a Rózsafüzéres Madonna ikonográfiai összefüggéseiről publikált egy rövid, de lényeges 

tanulmányt a Warburg Institute folyóiratában.88 Hihetetlen gazdag adattár a Mária-

ikonográfia tekintetében, így a Napbaöltözött Asszonyra vonatkoztatva is a középkori 

Westfália és Rajna-vidék tekintetében az 1974-ben megjelentetett Leonhard Küppers által 

szerkesztett két kötetes katalógus.89 Számunkra a német művészettel való szoros 

kapcsolataink miatt kiemelten fontos munka az ikonográfiai típusok bőséges tárházát 

nyújtja.    

 1996-ban jelent meg Jaroslav Pelikan monográfiája Máriának az európai 

kultúrtörténetben betöltött szerepéről, melyben külön fejezetet szentelt a Napbaöltözött 

Asszony alakjának.90  

A XXI. században született munkák közül, érdemes kiemelnünk a Vincenzo 

Francia tollából született, az itáliai reneszánsz festészet Immaculata képeinek elemző, 

ikonográfiai kötetét.91 A többféle tudomány szakértőit felvonultató tanulmányok miatt meg 

                                                 
82 VLOBERG 1958. 463-506.   
83 LÉPICIER 1956.  
84 TEA 1959.  
85 CUTLER 1966. 117-134.  
86 D’ANCONA M., L. 1957.  
87 VETTER 1958/59 és Uő. 1963.  
88 RINGBOM 1962. 326-330. 
89 KÜPPERS 1974.  
90 PELIKAN 1996. 177-188.  
91 FRANCIA 2004.  
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kell, említsük a Giovanni Morello, Vincenzo Francia és Roberto Fusco által gondozott Una 

donna vestita di sole című kiállítás katalógusát.92 Ezt követte 2008-ban Emma Simi 

Varanelli könyve az egyes fejezetekben, a különböző típusok csoportosításának 

szándékával.93 Laura Bergamini 1989-1990-ben jelentette meg tanulmányát az 

Apokaliptikus Asszony és Szűz Mária alakjának XIII. századi összeolvadásának 

történetéről a brit művészetben és devóciós gyakorlatban.94    

 Az utóbbi két évtizedből a különböző nemzetállamok keretein belül tárgyalt, a 

Madonna nemzeti patronátusára vonatkozó monográfiák közül említsünk meg néhányat. A 

spanyol művészetben oly fontos téma feldolgozása Suzanne Stratton tollából látott 

napvilágot.95 Számunkra a szoros történelmi kapcsolatok miatt is fontos Anna Coreth 

eredetileg az ötvenes évek végén írt tanulmánya, mely végleges formában 1982-ben jelent 

meg az osztrák Habsburgoknak az állami, hivatalos reprezentáció szintjére emelt (Pietas 

Austriaca) Mária-tiszteletéről.96 A német területek koraújkori átfogó Mária-tiszteletéről 

újabban Bridget Heal publikált kötetet.97 A bajorok hasonló állami szintű Mária-

tiszteletéről (Patrona Bavariae), melynek középpontjában hozzánk hasonlóan a 

Napbaöltözött Asszony alakja áll legújabban, 2011-ben szintén Bridget Heal közölt 

tanulmányt.98 

 A Közép-Európai régióból a minket is érintő, velünk is szoros kapcsolatokat ápoló 

cseh művészet köréből – gondolván itt elsősorban Hunyadi Mátyás és II. Ulászló 

korszakára – legutóbb Jana Tauchmanová az olomouci egyetemen védett (BA) 

szakdolgozatát emelhetjük ki.99 Klasszikusnak számít Josef Cibulka ikonográfiai 

tanulmánya a XIV-XVI. századi cseh emlékanyagra nézve.100 A XVI. századi lengyel 

királyi udvari művészet köréből inspiráló gazdagságú Napbaöltözött Asszony-

ábrázolásokat vonultat fel és helyezi széles történeti, illetve teológiai perspektívába 

Barbara Miodonska 1979-ben megjelent kötete.101 

 

                                                 
92 MORELLO-FRANCIA-FUSCO 2005.  
93 VARANELLI 2008.  
94 BERGAMINI 1989-1990. 80-112.  
95 STRATTON 1994.  
96 CORETH 1982.  
97 HEAL 2007.  
98 HEAL 2011. 153-182. 
99 TAUCHMANOVÁ 2009. In. http://theses.cz/id/9i0j52/70213-875181086.pdf 
100 CIBULKA 1929. 80-125.  
101 MIODONSKA 1979.  
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A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY IKONOGRÁFIÁJA 

  

AZ ÁBRÁZOLÁS TEOLÓGIAI ALAPJA 

„Ellenségeskedést támasztok közted és az Asszony között, a te ivadékod és az ő 

ivadéka között: Ő széttiporja majd fejedet” (Gen. 3. 15.) A Teremtés könyvének idézett 

helyét nagyon korán összekapcsolták a keresztény teológusok a Jelenések Könyvének (Jel 

12.1) Napbaöltözött Asszonyra vonatkozó soraival. A kettő összekapcsolásával megjeleníti 

a Gonosz fölött győzedelmeskedő Istenanyát.   

Az egyház és a keresztény hagyomány alapján a Protoevangélium Asszonyát Szűz 

Máriával azonosíthatjuk. A liturgiában az egyház szintén az Apokalipszis Asszonyát Szűz 

Máriával azonosítja. Így a keresztény népi kegyesség Krisztus anyját (nyomatékosítva a 

Szeplőtelen fogantatás okán) az Apokalipszis Asszonyának attribútumaival: a holddal a 

lába alatt és a tizenkét csillagból álló koronával a fején szokta ábrázolni. Ehhez járul 

olykor a kígyó vagy a sárkány, (jellemzően a későbbi, barokk kori ábrázolásokon) amelyen 

lábával tapos.102 

A katolikus vallás az egyházatyák tanítását és a hagyományt követve, kiváltképp 

pedig IX. Pius pápa „Inefabilis” kezdetű bulláját a Szeplőtelen fogantatásról, a 

Protoevangélium Asszonyában a Megváltó Szentanyjának az előképét látják. Az 

Apokalipszis elsődleges témája az egyház, fő mondanivalója az egyház küzdelme a 

gonosszal. Az asszony alakjában már a korai időszaktól kezdve az egyházat látták. 

Voltaképpen allegorikus Anyáról van szó, az egyházról, mint a Megváltó anyjáról. Ez az 

ecclesiológiai megközelítés, már az exegétáknál kiegészült mariológiai értelmezéssel. Ez a 

mariológiai interpretáció szó szerinti értelemben még meg van az egyházatyáknál, a 

középkorban viszont nem mondható általánosnak, annak ellenére sem, hogy nyomai 

fölfedezhetők. Persze, alapvetően a két értelmezés nem zárja ki egymást. A mariológiai 

értelmezést valló szerzők például, egyszerre vonatkoztatták a szöveget Máriára és az 

Egyházra, akár az Istenszülő Szűz, akár az Egyház képét tartották szövegükben 

elsődlegesnek.103  

Néhány állítás szerint az Egyházat tulajdonképpen történeti utalásként Mária 

vonásaival jellemzik, illetőleg azt mondják, hogy a kép az Egyházra vonatkozik, de utal 

Máriára. Több szerző viszont azt állítja, hogy Mária az Egyház megjelenítője, jelképe 

                                                 
102 RIVERA 1941. 113-122.  
103 i. m. 183-189.  
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(különösen az Istenanyaság okán) vagy még inkább Mária az egyház példája és előképe. 

Maga Mária, mint Krisztus anyja, így az egyház anyja.104   

A két fentebb már idézett bibliai hely összekapcsolásából származott ez a jelkép. A 

Mulier amicta sole ábrázolások elsősorban az Apokalipszis kommentárokhoz, 

fordításokhoz kapcsolódtak, később szimbolikus jelentéstartalmakkal gazdagodtak.105  

A XIV. századtól az Apokaliptikus Asszony sajátos ikonográfiai típusa a „Maria 

sub specie aeternitatis” lényegét fogalmazta meg. A sponsus-sponsa (vőlegény-

menyasszony) párhuzamnak jelentős szerepe van a képtípus kialakulásában, mivel a 

sponsa-t korábban az ecclesia-val azonosították. Később a menyasszonyt, már konkrétan 

Máriaként értelmezték, tehát az Énekek éneke poétikus hasonlatai összenőttek Mária 

személyével. Egyúttal az Apokalipszis vízió attribútumai a Jézus Anyja- kép 

legtökéletesebb megfogalmazásához, az Istenanya apoteózisához vezetnek. Ennek 

értelmében Mária az Istennel telt, és Isten napsugarába (Sol invictus) burkolt lény. Mária 

lába alatt a holddal tulajdonképpen az egyház (ecclésia), aki a világ változandósága, és az 

idő múlása fölött uralkodik, ahogy azt a ferences Szent Bonaventura megfogalmazza: 

„lunam temporalium mutabilitatem habens sub pedibus”106   

„Sicut sol spectabilis / visu delectabilis / tibi dat amictum / sic luna mutabilis / 

mundus et instabilis / quem caleans devictum”.107 A gondolat megalapozását a Bibliai 

előképek között is megtaláljuk: „Homo sanctus in sapientia manet sicut sol, nam stultus 

sicut luna mutatur” (Egy szent ember bölcsessége állandó, mint a nap, az ostobáé 

váltakozik, mint a hold) (Sirok 27,12).  

A „Virgo in sole‖ ábrázolások még a IV. Sixtusi búcsúkiváltság előtt kedvelt képei 

lettek a legkülönfélébb imakönyveknek és címzettjei a könyörgéseknek. 1415-20. körüli 

Ernst stájer főherceg a Napbaöltözött Asszony előtt könyörög. 1465-1467-ből való azaz 

alkotás, ahol Eleonóra (III. Frigyes felesége) fiát, a későbbi I. Miksát ajánlja az 

Apokaliptikus Szűz és fia oltalmába. Mint majd később látni fogjuk, Miksa ezt sohasem 

feledte el, hiszen díszkardjának tanúsága szerint is a Napbaöltözött Asszony képe 

oltalmazta az uralkodót.  

A Napbaöltözött Asszony, a Világ Urának anyja, és menyasszonya – és mint ilyen, 

közbenjáró az Úrnál az emberiségért – gyakran a rózsafüzér kultusz attribútumait is 

magára veszi. A korábbi Donna Regina típusváltozatok (Sedes Sapientiae, Maiestas 
                                                 
104 RIVERA 1941. 183-189. 
105 KIRSCHBAUM 1968. I. 145.  
106 BONAVENTURA: Opera omnia 659. 
107 SALZER 1893. 375.  
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Mariae, Thronus Salamonis) után a későközépkor egyértelműen a Regina coeli típust 

részesíti előnyben.  

A Napbaöltözött Asszony, miután a keresztény művészetben véglegesen Isten 

anyjának jelképe lett, minden dicséretet magában hordoz, amit a hívők Máriára ruháztak, 

hiszen ő az isteni Ige hordozója. Mária a „mater Christi, mater inviolata, virgo venerenda, 

virgo praedicanda, virgo potens, virgo clemens, virgo fidelis, causa nostra laetitia”108 

Mivel – Szöllőssy Ágnes szerint – a Napbaöltözött Asszony mindenütt az 

ismeretlen századok korábbi, múltba vesző kozmikus mitológiák istenasszonyát váltotta 

föl, éppen misztikus, mágikus funkciója folyományaként, kultusza pont ebből a 

magyarázatból eredeztethetően azokon a területeken terjedt elsősorban, ahol a pogányság 

vagy az eretnekség a leginkább fenyegetett. Észak Európában illetve Közép-Európában 

előbb a huszitizmus, majd a protestáns fenyegetés ásta alá a pápák és az egyház tekintélyét, 

míg Magyarországon és a Balkánon a török előrenyomulása keltett félelmet a 

kereszténységben.109  

1453-ban a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, a latin kereszténység országainak 

biztonságérzete alapjaiban rendült meg, a bizánci birodalom bukásáról szóló hírek 

hallatára. Az expanzív török politika hatására a keresztény Európa félelmei fölerősödtek. A 

Mária talpa alatt megjelenő holdsarló a korszak képzőművészeti ábrázolásain, ezeknek a 

félelmeknek az összegzését, illetőleg kinyilvánítását is jelenti. Ehhez még azt is 

hozzátehetjük, hogy a század végén, az 1500-as év fordulóján (a fél millennium 

időszakában) az ezres évhez hasonló módon a világvége váró gondolatok és riadalmak 

ismét megerősödtek, termékeny táptalajt szolgáltatva az apokaliptikus eszmék széles körű 

terjedésének.110  

A másfélszázados török hódoltság alatt a magyar katolikus egyházban a Mária 

ábrázolások kozmikus jelképeinek egészen sajátos értelmezésével találkozhatunk a XVII. 

század végén a felszabadító háborúk időszakában. 1691-ben a szalánkeméni győzelem és 

Nagyvárad visszafoglalása után, a fegyverzaj elcsendesedésével hangzott el a jezsuita 

Csete István Nagy Boldogasszony napjára írt, következő prédikációja.  

„…Nagy B. Asszonyt az Írás mint-hogy leg-ékesb hasonlításokkal tiszteli mindenött, 

mi-is a Sz. Lélek szava-járását követvén el-rendelt hadi seregnek inkább, hogy sem 

Kastélynak nevezzük melly helyből meg nem mozdúl: talán azért is előrebotsáttatik az 
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109 SZÖLLŐSSY 1991. 19.  
110 MC GINN 2001. 1-14.   
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MARIA ditséretiben az piros Hajnal, az Hóld, és a’ fényes Nap, mert ezek nem veszég 

állanak, hanem szüntelen forognak és járnak, és a hadi Seregeket elevenen példázzák a 

járásban és vigyázatban: mert a hol nem tsorda, nem gyülevész nép, hanem el-rendelt 

roppant tábor egybe gyülekezik, ott éjjeli, ott hajnali, ott nappali istrá’zák vigyázatban 

állanak, és a síp, dob, trombita szóra mozdulni készek és kötelessek. És bizony ha valaha, 

ez időben szólattya-meg az le-borúlt Anya-Szentegyház az ő Urának és Krisztusnak Annyát, 

hogy vigyázzon bokrosan-járó, s bűneinkkel meg-érdemlett veszedelmeinkre: Non des 

requiem tibi, neque taceat pupilla oculi tui! Ne adgy szünetet magadnak, és ne halgasson a 

te szemed fénye! Az az, el-ne aludgyon regvel, se nappal, se éjel: mert ha az ellenségek 

vesztünkre szüntelenül vigyáznak, oda fel a dicsőségben reánk vigyázó kegyes szemeidet 

mihelyt bé-hunnyod, a több sötétségek szárazon tengeren keveset használnak, és mindenek 

felfordúlnak fenekkel.”111     

 

FORRÁSOK, ELŐKÉPEK 

 

Az ábrázolásnak a babilóniai asztrológiában, a görög-római mitológiában 

keresendők előképei. Összetett tartalmának megfelelően értelmezése is több féle 

megközelítés módot igényel. Az apokaliptikus Asszony tulajdonképpen, mélyen 

gyökerezve a középkor emberének kollektív tudatában, a korábbi kozmikus mitológiák égi 

istenasszonyának utóda, voltaképpen a napisten menyasszonya, az eredetmítoszok 

sémájának megfelelően az aranykort hozó világfejedelem anyja. Egyben valóságos 

asszony, aki mater omnium (a mindenek anyja), az analógiás gondolkodás számára mater 

ecclesia,, de egyszerűsítve, a skolasztikus teológia spekulatív eszköztárában jelenti magát 

az ecclesia-t is, aki által a lelkek újjászületnek a kereszténységben. A bencés teológus és 

exegéta Robert de Deutz már a XII. század elején is ezt a gondolatot hangsúlyozza: 

„Mulier illa sole amicta... signum erat Ecclesiae totius, cujus beata Virgo Maria portio 

maxima, portio est optima pro felicitate uteri proprii.”112 

A középkori ábrázolás, tehát az antikvitás ősi, kozmikus elképzeléseit is magába 

sűrítette. Az ószövetség Mózes Könyvében, József álmában utal az apára és az anyára, 

mint a nap és a hold megjelenésére. Ezekben az antik kozmikus képzetekben a nap 

anyagtalanságát a férfi princípiummal, míg a hold anyagiságát a női princípiummal 

azonosították. Ennek a gondolkodásnak az értelmében az önmagában fénytelen holdat, a 
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nap sugarai keltik életre, tehát fényessége idegen égitestnek köszönhető. A kiváló XIX. 

századi bázeli mitográfus Bachofen szerint, a hold ugyanolyan anyagi természetű és 

foganó, mint a föld, anya módon szül, folytonos növekedésében és csökkenésében az 

anyaölből születő teremtmény örök változását szimbolizálja. Felhívja a figyelmet a hold 

kettős természetére.  

A svájci kutató szerint a hold, amit a naptól magába fogadott, azt éjjel titokzatos 

sugaraival a földön szétteríti, így termékenyítve meg a talajt és minden női lényt. Ezért lesz 

a nappal kapcsolatban anya a hold, a földhöz való viszonyában pedig inkább nemzőként, 

tehát atyaként viselkedik. „A hold anyagiságával övezi körül magát, s itt magára ölti a föld 

természetét. A sugár, mely forrásában, a napban teljesen testetlen s tökéletesen tiszta, 

holddal való kapcsolatában anyagi, testi természetre tesz szert, s éppen ezért veszít 

fényéből s eredeti szeplőtelenségéből. Magát a holdat ezért nevezik a régiek a 

legtisztátalanabb égi, de a legtisztább földi testnek. Két birodalom határán összeköti és 

szétválasztja mindkettőt. Ami a hold felett van, az örök és romolhatatlan, mint a nap; ami 

alatta, az mulandó és romlandó, mint minden, ami csak anyagból született…Noha magasan 

a föld felett trónol, és tisztább istenségben jelenik meg, mint a föld anyaságát átható 

férfierő, melynek chtonikus székhelyét a régiek a nedvességben, a mélyből fakadó vízben 

látták – de amilyen magasan áll a föld felett, éppoly mélyen áll a nap alatt.”113  

Bachofen plasztikus értelmezése magyarázatot adhat, hogy milyen mélyen 

gyökerezett az emberiség gondolkodásában a két égitest jelentősége, így egy olyan 

misztikus téma megfogalmazása, mint a Napbaöltözött Asszony ábrázolása könnyen talált 

utat szinte minden korszakban az emberek szívéhez.   

A Legenda Aurea sorai is hatással lehettek a középkorban az újonnan 

megfogalmazódó képtípus ábrázolásaira. Az Úr angyala a következőképp nyugtatta meg 

Máriát, amikor a halál feletti győzelmet szimbolizáló fénylő pálmaágat átadta neki: 

”Teveled nem fog kérkedni a halál, mert te szülted az életet. A sötétség árnyéka téged nem 

borít el, mert te adtál életet a fénynek. Nem lesz bántódásod, hiszen te lehettél az engem 

tartalmazó edény…”114 

 

ÁBRÁZOLÁSOK 
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A legkorábbi ábrázolások a könyvfestészetben jelentek meg az apokaliptikus 

asszonyról, ilyen a valenciai városi könyvtár egyik kézirata.115 Beatus de Liebana katalán 

szerzetes Apokalipszis kommentárjainak számos példányánál láthatjuk hatásos képét.116 

Az 1000 körüli években a Karoling és Ottó-kori illusztrált kéziratok jelentik az 

Apokalipszis ábrázolások jelentősebb csoportját (pl. Bambergi Apokalipszis, Bamberg 

Állami Könyvtár, Msc. Bibl.140). (4. kép) Az először csupán illusztratív ábrázolás az idők 

folyamán szimbolikus jelentéstartalmakkal gazdagodott. A XII. századtól már mariológiai 

magyarázatával is találkozunk, így megnyílt az út a független, önálló képtípus 

kialakulásának irányába (Holdsarlós Madonna).  

Az 1175-85 között készült Hortus Deliciarum szintén szerepeltette illusztrációi 

között az Apokaliptikus Asszonyt. A Speculum humanae salvationis-ban, a középkor 

népszerű képeskönyvében szintúgy megjelenik önálló típusként (5. kép). A Napbaöltözött 

Asszony ebben a kiadványban már az Ecclesiát és a bűnösök szószólóját, azaz a Mediatrix-

t is jelképezi.117 Ezeken a lapokon már megfogalmazódik a Maria sub specie aeternitatis 

gondolata, amely a kor gazdag himnuszköltészetében és prédikáció irodalmában él tovább, 

majd az 1400-as évek második felében a népszerű metszetlapok imádságaiban, hogy a 

középkor vége felé a lorettói litániában teljesedjen ki.118  

Érdemes megemlítenünk, hogy a magyarországi művészetben, még ha áttételesen 

is, de nagyon korán megidézik az apokaliptikus asszony vízióját. Az 1031-ben hímzett, 

királyi ajándékként készült koronázási paláston, a Megváltó jobbján angyaloktól körülvéve 

a kitárt karral imádkozó (orans) Szűz Mária áll, mellette olvasható a következő, az 

Apokalipszis vízióját megidéző felirat: „EMICAT IN CELO SANCTAE GENITRICIS 

IMAGO - Föltűnik az égen a szent Istenszülő képe‖. Ez a Szent Ambrustól származó 

idézet, a képzőművészet nyelvére ülteti át az „Egyháznak, mint anya és szűz, maga Mária 

az ősmintája‖ gondolatot. Ebben az esetben Szilárdfy Zoltán szerint az ókori 

hagyományokból eredő orans Mária alakja összeolvad a középkori, illetve újkori 

Napbaöltözött Asszonnyal.119       

A XV. századból a frankó-flamand könyvfestészet stíluskörében készült könyvek 

illusztrációi között találunk jelentős ábrázolásokat. Például a Limbourg testvérek gazdag 

pompával díszített alkotásában, a Berry hercege számára készített hóráskönyv 22. recto 
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117BREITENBACH 1930., NEUMÜLLER 1972.  
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119 SZILÁRDFY 1991. 352.   
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fólióján is megjelenik a napsugaras dicsfénnyel körülvett Mária alakja (10. kép), melyre 

valószínűleg a Boucicaut marsall hóráskönyvének hasonló ábrázolása hatott (11. kép).120 A 

Berry-hóráskönyvben egyébként, az Alpoktól északra először Augustus és a tiburi szibilla 

jelenettel összefüggésben ábrázolták a napmandorlában megjelenő Boldogasszonyt.121  

A XIV. századi itáliai Umilta-típus, melyeken megjelenik a tizenkét csillagú korona 

és sokszor a Madonna félholdon tapos, hatással lesz a Cseh, Spanyol, Francia, Flamand 

művészetre is.122 Ezek az Itáliából származó Alázatosság Madonnái, melyek egy elveszett 

Simone Martini képre, mint prototípusra mennek vissza a bizánci előképeknek a latin 

kereszténység számára aktualizált változatai voltak. Példakánt érdemes megemlíteni 

Bartolomeo da Pellerano Camogli 1346-ra datált a palermói ferences kolostor számára 

készített Alázatosság Madonnáját (ma, Palermo, Galleria Nazionale della Sicilia), melyen 

megjelennek az említett attribútumok (12. kép). A Madonna dell Umiltá témával 

foglalkozó Giorgiana Goddard a koldulórendek szerepét vizsgálva a ferencesek szerepét 

emelte ki ennek a képtípusnak a kialakulása folyamatában is.123  

Millard Meiss fedezte föl, hogy a firenzei Umilta-típuson, ellentétben a sienai-

típussal megjelennek az Apokaliptikus Asszony attribútumai. A XIII. században a jelentős 

számú francia és a brit illuminált Apokalipszisben találunk ülő Boldogasszony ábrázolást, 

mely kezében gyermeket tart, feje körül csillagos koszorú, egyik lábát holdsarlón 

nyugtatja, formailag nagyon hasonlítva a későbbi itáliai Umilta ábrázolásokra. A két típus, 

az északi Apokalipszis Asszonya és az itáliai születés jeleneteken látható Mária táplálja, 

gyermekét ábrázolások összeolvadásának lehetünk tanúi az Alázatosság Madonnája 

jeleneteken a XIV. századi Itália festészetében.124 

A keresztény középkori Európában különböző típusok születtek a Napbaöltözött 

Asszony képzőművészeti ábrázolásai kapcsán. Itáliában például Mária legnagyobb 

erényeként, az alázatosságát megjelenítő „Umiltá‖ képtípuson is megjelennek a kozmikus 

jelképek. A német területeken, elsősorban a Rajna-vidéken és Szászországban nagyon 

elterjedt volt az úgynevezett „Marienleuchter‖ szobor, ahol a kozmikus jelvényekkel 

megjelenő Istenanyát éppen angyalok koronázzák. A legtöbb esetben a templomok 
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diadalívére függesztett szobrok a szentegyház világítására, tulajdonképpen 

gyertyatartókként szolgáltak (18. kép).125  

A teológia viták kereszttűzében folyamatosan alakul az ábrázolás ikonográfiai 

programja, mind inkább kiforrottabb példák születnek a képzőművészetben. A XIV. század 

végén Franciaországban és Burgundiában egyre népszerűbb lesz az Apokaliptikus asszony 

ábrázolása, illusztrálva a korabeli teológiai viták élességét és társadalmi hatását. Az első 

példa a francia művészetben az Umilta megjelenésére a new yorki Pierpont Morgan 

Library hóráskönyvének 1360 körül készült miniatúrája (Ms. 80, f. 151.).  

Egy 1430 körül készült flamand hóráskönyvben (Ms. 46, J 85v.), mely szintén a 

Pierpont-Morgan Library tulajdona, már eltűnik a reális környezet ábrázolás, az Umilta 

típus szinte teljesen átadja a helyét a Napbaöltözött Asszonynak.  

A XV. század elején már a laikusokat is mélyen érdekelte a kérdés, többen állást 

foglaltak a Szeplőtelen Fogantatás vitájában, elsősorban mecénásként az általuk 

megrendelt képzőművészeti alkotásokkal a tan mellett. Ezeknek hatására számos 

breviáriumban és hórás könyvben jelent meg a Napbaöltözött Asszony alakja. Boucicaut 

marsall imádságoskönyvében (ms. 2, Fol. 26v, 1412-1416), az 1413 körül készült Pseudo-

Jacquemart (17v) breviáriumban már az angyali koronázással is kiegészült az eredeti 

ábrázolás (13. kép).  Egy évvel később egy papi zsolozsmáskönyvben (Chateauroux, Bm, 

ms. 2, Fol. 98, a 1414.) megjelenik a fehér köpenyes sugárnyalábok között álló Madonna, 

kezében a gyermek Jézussal (14. kép).  

 A francia könyvfestészetben, az Itáliában addig földhöz kötött, földön ülő vagy álló 

Madonna elszakad az evilági szférától, az égben, a mennyben jelenik meg, az uralkodói 

(V. Károly és köre) környezetben természetszerűen a Mennyek Királynéja típus válik 

népszerűvé.126  

Az ábrázolási típus további forrásai között kiemelt helyen kell megemlítenünk a 

Német Császárság területén elterjedt ún. Blockbuch-csoportot. 1430 körül adtak ki 

Németalföldön egy 92 képtáblával díszített Bolckbuch Apokalipszist. Dürer, például híres 

Apokalipszis metszet-sorozatának elkészítésénél a Jelenések Könyve mellett, két valamivel 

korábban megjelent nyomtatott és fametszetes illusztrációkkal díszített Bibliát használt. Az 

egyik az 1483-ban, Nürnbergben Anton Kroeberger (Dürer keresztapja) által 

megjelentetett, a másik a két évvel később Strassbourgban Johann Grüningnél nyomtatott 
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Biblia volt. Mindkét Biblia illusztrációit a valószínűleg Heinrich Quentelltől származó, 

1479 körül kiadott ún., Kölni Biblia 9 fametszetű táblája inspirálhatta.127  

A Napbaöltözött Asszony hazai ábrázolásaira is hatottak a későközépkor népszerű 

imádságos könyveinek képei. A napi ájtatosság célját szolgáló imádságos könyvek egyik 

legelterjedtebb típusa az ún. Hortulus animae (Lelki kertecske) volt. A kiadvány a XV. 

század végén a XVI. század elején számos kiadást ért meg, részben a korábbi 

hóráskönyvek továbbfejlesztéseként, először latinul, majd nemzeti nyelveken is. Ez a 

könyv-típus számos esetben hatott a magyar kódex irodalomra is. A legrégibb latin és 

német nyelvű kiadásokat a strasbourgi nyomdák termékei között találjuk.  

A XVI. század második évtizedében Koberger nürnbergi és lyoni műhelyei 

vezetnek e téren, amihez még néhány lipcsei, baseli, augsburgi és wormsi kiadás is járul. A 

nyomtatott kiadások illusztrálására eleinte a Schongauer hatása alatt álló strassburgi 

fametszők termékei szolgáltak, amelyeket 1511 óta Hans Baldung Grien fametszetei és a 

nürnbergi kiadásokban a Dürer iskolájához tartozó mesterek alkotásai váltottak föl.128   

A Koeberger nyomda 1516-os kiadásban már szerepelnek az egész oldalas 

fametszetek, melyeket Hans Springinklee készítetett Erhard Schön közreműködésével. Az 

1517-es lyoni kiadás címlapját felhők közt megjelenő, holdsarló felett ülő, koronás 

Napbaöltözött Asszony alakja díszíti (15. kép).129   

A Napbaöltözött Asszony középkori tiszteletének széles körű elterjedésére mi sem 

volt jellemzőbb, hogy Francesco Petrarca népszerű Canzoniere-je (Daloskönyve) utolsó 

366. dalának kezdő sora: „Vergine bella, che di sol vestita, coronata di stelle, al sommo 

Sole…” elhunyt szerelmének, Laurának emléket állítva a Napbaöltözött Asszony alakját 

idézi meg. Petrarca óriási hatása szinte fölmérhetetlen a középkori és kora újkori kultúra 

folyamataira, de példaként érdemes megjegyeznünk, hogy még három évszázaddal később 

Zrínyi Szigeti veszedelmére is hatással lesz.   

Petrarca strófája a következő évtizedekben hódítóútjára indul és hatással lesz a 

zeneirodalomra. A flamand-vallon származású Guillaume Dufay (1400-1474) a XV. 

század egyik legjelentősebb zeneszerzője, az ars nova, a zenei új stílus egyik megteremtője 

néhány esztendeig a Malatesta-család udvari káplánja egyik motettája inspiráló forrása 

lesz. Petrarca Daloskönyvének utolsó dalának szövegére művét az ifjú Guillaume Dufay az 

1420-as években szerezhette, amikor Itáliában élt és dolgozott. Minden bizonnyal a költő 
                                                 
127 ZENTAI 1988., NEUSS 1932. 185-197., SCHMIDT 1939. 261-266.  
128 DÖRNHÖFFER 1911. 175-178.  
129 Hortulus anime cum aliis quam plurimis orationibus pristine impressioni superadditis; út tabulam in 
huius calce annexam intuenti patentissimum erit. Lyon, 1517.  
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halálának ötvenedik évfordulóján 1424-ben Padovában megrendezett ünnepségeken 

hallhatta a motettát először a közönség.130  

Később, a XVI. század folyamán ugyanerre a Petrarca szövegre írt a pápai 

szolgálatban álló Pier Luigi Palestrina egy méltóságteljes, éteri lebegésű madrigált, mely 

Velencében az 1581-es Il primo libro de madrigali a cinque voci című kötetben jelent 

meg.131 Ezek az egyházi zeneművek a maguk korában igen sokat játszott, népszerű 

darabok voltak, talán nem tűnik légből kapottnak az a feltételezés, hogy templomokban 

hallva őket hatással lehettek a képzőművészek munkásságára, ihlető forrásként jelenhettek 

meg. Ezek a zeneművek is alakították a Napbaöltözött Asszony képtípusa kialakulásának 

történetét.   

Egy kicsit előreszaladva, dolgozatunkban többször megjelenik majd az Urbsot járt 

peregrinusok, a Collegium Germanicum et Hungaricum volt hallgatóinak Róma élménye, 

hiszen ők hazaérkezve az egyház szolgálatában töltötték el életüket. Sokszor fontos 

egyházi állásokat és pozíciókat töltöttek be, ahol műpártolásukkal, megrendeléseikkel is 

meghatározó faktorai lettek a hazai szellemi életnek. Az 1579-es évtől kezdve, amikor a 

Collegiumban megjelentek az első Magyarországról érkezett hallgatók el sem kerülhették 

például Palestrina muzsikájának hatását, hiszen a mester, aki ekkora már az itáliai zenei 

élet koronázatlan fejedelme volt, ebben az időben, 1578-tól haláláig a Szent Péter 

székesegyház karnagyi (zeneigazgatói) tisztét töltötte be.      

 

AUGUSTUS ÉS A TIBURI SZIBILLA 

A XV. század folyamán egyre elterjedtebbé vált a tiburi szibilla és Augustus 

császár jelenésének ábrázolása.132 Az Alpoktól északra egyik legelső megjelenése (1411-

16), a már említett Berry herceg hórás könyvében található, majd a század második felében 

a könyvművészetben (Wiener Weltchronic 235r) és a táblakép festészetben is egyre 

többször találkozhatunk a jelenettel.133 Ezeken a képeken szinte mindig a Napbaöltözött 

Asszony alakja jelenik meg az imádkozó imperátornak. Egyik legelterjedtebb fametszetes 

ábrázolása a Michael Wolgemut és Wilhelm Pleydenwurff által jegyzett, 1493-as kiadású 

Nürnbergi Krónikában jelent meg, mely kötet Magyarországra is számos példányban 

eljutott (16. kép). Pigler Andor számos, elsősorban itáliai és németalföldi ábrázolását 
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131 SMITHER 1977. 74.   
132 BLISNIEWSKI 2005. 13-26., TRENS 1946. 65-67.  
133 Középkori ikonográfiáját a Szibilla alakjára fektetve a hangsúlyt újabban összefoglalta: PASCUCCI 2011.  
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gyűjtötte össze ennek a képtípusnak (a középkori és reneszánsz előzményeket is számba 

véve), barokk ikonográfiáról írt kézikönyvének első kötetében.134  

Az új képtípus kialakításában135 – mint ahogy a Szeplőtelen fogantatás dogmájának 

kialakításában is – fontos szerepet játszott a ferences rend. Kálmán Peregrin fentebb már 

idézett tanulmányában rávilágít a kultusz egyik lehetséges forrására. 1240-ben a pisai 

ferences kolostor könyvtárába kerültek Joachim a Fiore könyvei. Ez fontos események 

sorozatát indította el a rendben, hiszen a joachimista eretnekség bizonyos tanai, 

apokaliptikus történelem-teológiája egybevágtak a ferences közösség egyik-másik 

szakadár csoportjának elképzeléseivel.136 A ferences Gerardo di Borgo San Donnino, vagy 

a szintén ferences Salimbene da Parma, Joachim követői voltak.137   

Joachim az Apokaliptikus Asszonyban az egyházat ismerte fel, aki vajúdva 

megszüli az új időket meghozó prófétát, akit többen Szent Ferencben véltek felismerni. 

"Liber Concordiae Novi ac Veteris Testamenti” című munkájában a következőket 

írja:”Igitur in sole et luna et stellis ecclesia contemplativa designatur et illa utique 

ecclesia quae designatur in muliere amicta sole et de qua scriptum est in canticis 

canticorum: Quae est ista quae progreditur quasi aurora consurgens, pulchra et luna, 

electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata”. („A napban, a holdban és a 

csillagokban tehát a kontempláció egyháza ölt formát, különösen az az egyház, amely a 

napba öltözött asszonyban jelenik meg, kiről is írva vagyon: Ki az, aki úgy ragyog, mint a 

hajnal pírja, szép, mit a telihold, világos, mint a nap, és oly félelmetes, mint a zászlós 

hadak‖).138 A calabriai apátot 1255-ben, éppen ezeknek az inkriminált tanoknak 

következtében IV. Sándor pápa eretneknek ítélte.139  

1249-ben IV. Ince pápa az akkor bencés, római Santa Maria de Capitoli monostort 

átadta a ferenceseknek. 1280-ban a templom átalakítása után, megváltoztatták a bazilika 

titulusát, amit ekkortól hívnak Santa Maria in Ara Coelinek. Már Bálint Sándor felhívta a 

kutatók figyelmét a képtípus kialakulása kapcsán az Ara Coeli eredetlegendájára.140 Az 

eredetileg görög szerzetesek által gondozott templom V. századi görög legendája szerint a 

kapitóliumi Mária templom arra az oltárra épült, melyet Augustus császár emelt az Isten 

egyszülött fiának tiszteletére. Később a XII. században, amikor már a bencéseké volt a 

                                                 
134 PIGLER 1956. I. 471-474.  
135 KIRSCHBAUM 1968. 226-227.  
136 Újabb irodalma WHALEN 2009.  
137 RUH 2002. 476-477.  
138 Idézi: FRAENGER 1982. 232-233.   
139 Újabb összefoglalása: TRONCARELLI 2002.   
140 BÁLINT 1944. 22-23. 
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kolostor a görög legenda római színezetet kapott, ennek szellemében számol be a 

legendáról az 1130 körül keletkezett Mirabilia Urbis Romae című népszerű 

zarándokkönyv. Sorai tanúsága szerint Augustus császár megkérdezte a Tiburi Sybillától, 

hogy elfogadja-e a római szenátus által fölajánlott isteni címet és hódolatot. Három napos 

böjtölés utána a Sybilla a következőképpen válaszolt: ”Világos jelek mutatják, hogy 

megtörténik az igazságosság. Nemsokára izzadni fog a föld, és leszáll az égből a századok 

királya”. A császárnak, miközben a jósnő mondatain törte a fejét látomása támadt. 

Megnyílt az égbolt és a fényözönben földre szállt egy oltárra Szűz Mária a gyermek 

Jézussal, miközben ezek a szavak hallatszottak: ”Haec est ara primogeniti Filii Dei” (Ez 

az Isten egyszülött Fiának oltára). A császár látomása után visszautasította a szenátus 

ajánlatát és oltárt emelt a helyen.141     

Augustus császár látomása és a tiburi szibilla jövendölése ábrázolási típus igazán 

népszerűvé a XIII. század legvégén válik, amikor a történet bekerül Jacobus de Voragine 

Legenda Aurea-jába.142  

A csehországi Karljsteinben a XIV. század közepén IV. Károly császári 

ambícióival magyarázzák az Augusztusz és a tiburi szibilla jelenetével összefüggésbe 

hozott Napbaöltözött Asszonyt. Ezért jelenik meg számos freskócikluson a század második 

felében (Emmaus Kolostor freskóciklusa143, Libisi Szent Jakab templom stb).  

Az óbudai klarissza kolostorban 1519-ben készült Debreceni kódexben már magyar 

nyelven hallunk híradást a legenda magyarországi megjelenéséről. „Niugat felöl kegig 

mikoron oktauianos cazar (eyel) Romaban az ö hazaban/ vronk Iesus ziletese napian 

imatkozneiek ah napnak kilenczed oraian lata a fenös nap kornieul egi Arani pereczöt S 

közepötte egi zewzet es karian egi zep kis giermoekoet tahat homlokan Arani bothwekel 

ezoek irattattanak megh ez az eloe istennek oltara s ottan imada a cazar eh giermoekoet es 

nagi Aldozatot tezoen vala oe neki mert meg erte hogi ez giermoek nagiob volna oe 

nalanal s ot a hekioen vagion mast a zenth ferencz fyainak kalastromok ki Ara celinek 

hiuattatik…”144      

Erre a legendára utal a rend római anyakolostorában egy a bal kereszthajóban, a 

Szent Ilona kápolna alatt nyíló alsó kápolna, ahol először jelenik meg, egy a XII. századból 

származó mozaik berakásos reliefen Augustus császár és vele szemben a Nap mandorlába 
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144 DEBRECZENI KÓDEX hasonmás kiadása. Argumentum Kiadó-Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
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öltözött apokaliptikus asszony (6-7. kép).145 Itt egyébként hiányzik a mozaikról a szibilla 

alakja. Ezt az utóbbi típust Pietro Cavallini XIII. század második feléből származó, 

későbbi feljegyzésekből ismert, szintén az Ara Coeli templom számára festett, a XVI. 

században elpusztított apszis freskója közvetítette.146 A feltételezések szerint a freskó 

jelentése erősen politikai színezetet nyert a finom képi metaforák nyelvén – III. Ince pápa 

iránymutatása alapján –, azáltal, ahogy a hold csak a nap fényét tükrözi vissza, így a 

császári hatalom is alárendelődik a pápai hatalomnak.147  

Az apszis freskó fontos közvetítője volt a következő századokban ennek a 

képtípusnak. Sajnos csak közvetett bizonyítékaink vannak, arra valójában hogyan nézhetett 

ki. Vayer Lajos 1962-ben kísérletet tett a prototípusnak tekintett falkép rekonstruálására. Ő 

a stuttgarti Staatsgalerie 1400 körül készült, ismeretlen velencei mesternek attribuált, „A 

kereszténység diadala a pogányság felett” címet viselő képében fedezte föl a Cavallini 

freskó visszfényét (8. kép).148 A VIII. Bonifác pápa által meghirdetett, 1300-as szentév 

zarándokai már széles körben terjeszthették az újszerű ábrázolást a keresztény Európában, 

így minden bizonnyal Magyarországra is eljuthatott az új ábrázolási típus híre.149    

 Ez az ábrázolás Szilárdfy Zoltán szerint a XV. században az obszerváns mozgalom 

palládiumává vált, ahogy az Ara Coeli templomban, a cinquecentóban a törökökön aratott 

fényes lepantói diadal után készült festett, faragott, kazettás famennyezeten is 

megfogalmazódott (9. kép).150     

A bázeli zsinatot összehívó IV. Jenő pápa a ferences rend két ága közötti, 

konventuális-obszerváns vitában az utóbbiak mellé állt, és az Ara Coeli kolostort nekik 

ítélte oda. Innentől kezdve a ferencesek szigorúbb, reformált ága mindent megtett, hogy 

anyakolostoruknak Napbaöltözött Asszony képét és annak kultuszát Európában széles 

körben terjessze.151  

A XII. századtól az apokaliptikától kezd elválni az ábrázolás, egyre egyértelműbben 

a mariológiai magyarázata erősödött, mígnem a Holdsarlós Madonna-ábrázolásokkal, 

független, önálló képtípussá vált. Ebben a már említett Giacchino del Fiore „Concordia”-

                                                 
145 BURKE 2005. 213-220.  
146 Itt jegyezzük meg, hogy Hoffman idézett művének 171. oldalán, egy a szakirodalomban széles körben 
elterjedt tévedést közöl, miszerint az elpusztult Cavallini freskó Assisiben volt látható. V.ö. VAYER 1962. 
248-249.  
147 RUSSO 2007. 97.  
148 VAYER i.m. 252-267.  
149 LEEKER 2012. 30.  
150 SZILÁRDFY 2005. 895. 
151 A ferncesek szerpére a művészetben, illetve az új ikonográfiai típusok létrejöttében játszott szerepükre ld. 
EGGER 1982. 471-505., POSZLER 1983.  
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jának is jelentős szerepe volt. Hiszen az apát, a fentebb már citált részletben együtt látja a 

Jelenések könyvének Asszonyát és az Énekek éneke menyasszonyát.152 A képtípus 

legösszetettebb formájában a XV. század második negyedében, éppen a bázeli zsinat 

üléseivel párhuzamosan körvonalazódott. A Jelenések Könyvének apokaliptikus Asszonya 

ekkor ötvöződött a megtestesülésben, illetőleg a megváltásban közreműködő Szűz 

Máriával.153  

 

AZ ÁBRÁZOLÁS ATTRIBÚTUMAINAK JELENTÉSE 

A következőkben a különböző attribútumok jelentését próbáljuk körüljárni. 

Legszembetűnőbb és egyben legszürreálisabb az ábrázolásokon a Madonnát övező Nap 

szimbólum.  

A NAP ÉS A HOLD 

A Máriát körülvevő Nap a bűntől való mentességet jelképezi, illetőleg jelenti „az 

igazság Napját‖, tehát Krisztust. A nap sugárnyalábjait egyaránt alkalmazták a szűzen 

fogantatás (Conceptio passiva) és a szűzen szülés (Conceptio activa) szimbolizálására. A 

XIII-XIV században az előbbi ábrázolására születtek meg a gyermek nélküli Mária képek, 

melyek később, a barokk művészetben a Napbaöltözött Asszony típusából kifejlődő 

Immaculata ábrázolásokban találnak követőre.   

Nyugaton Clairvaux-i Szent Bernát volt az első, aki az Apokaliptikus Asszonyt, 

mennybevettként, Assunta-ként értelmezte.154 Mint hogy Mária mentes volt az áteredő 

bűntől és annak következményétől – a haláltól is: a mennybemenetel témája a teológusok 

törekvéseinek köszönhetően teljes megalapozottságot nyert, és innen a hasonlóság, sokszor 

egyezés az „Assumpta‖, a „Szűz Anya‖ és az „Immaculata‖ képzőművészetben elterjedt 

típusai között, amelyek mind az Apokaliptikus Asszony jellegzetességeit hordozzák.  

A XVIII. századi ferences szerzetes és hitszónok Telek József nyomán idézhetjük a 

XII. században élt német bencés apát Szent Ernesztusztot, aki a holdat ájtatosan 

szemlélvén a következő szavakra fakadt: „MARIA luna est, quae nunquam defecit, necest 

eclypsim” MÁRIA, olly szép hold, mely soha változás, vagy fogyatkozás alá nem vettetett. 

(In Mariali c. 6.).155  

Maga Szent Bernát a ciszterci misztika, transzcendens interpretációjában Máriát a 

naphoz hasonlította: „Electa es ut sol, ille inquam sol, solis conditur, ille enim electus est 
                                                 
152 MANSELLI 1979. 157.  
153 WEHLI 2005. 870.  
154 BURGER 1937. 76, és 111., VETTER 1958/9. 35. 
155 TELEK 1769. 69.  
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ex millibus virorum: Tu electa es ex millibus faeminarum. Ille electus est ex omnibus, quae 

sunt: Tu electa es ex omnibus, quae per illum sunt. MÁRIA! – választott, vagy mint a nap, 

és pedig az a nap, aki a napnak alkotója, tudniillik az Úr Jézus: Ő vállasztott a férfiak 

ezréből, Te választattál az asszonyok ezréből: Ő választatott mindenek-közül, amik 

vannak, Te választattál mindenek-közül, amik ő általa vannak (Szent Bernát Tom. 2.).‖
156  

A nap-dicsfény és a holdsarló gyakran a Mater Dei de Humilitate típushoz rendelve 

Mária legnagyobb erényét: alázatosságát kapcsolja a világ fölé emelkedés szimbólumaival, 

így alakul ki a Regina humilitatis képtípus.157  De a holdsarló utal a világ mulandóságára 

is, és egyben a középkorban már használt jelképi értelmében azonosítható az iszlámmal is. 

Dávid Katalin szerint a hold a termékeny bőség jele, mert amit a Hold áraszt, áldássá válik 

(MTörv 33,14).158  

Szent Bernát szerint a Madonna lába alatt fekvő holdat, mint közvetítőt foghatjuk 

fel a nap felé. Ez pontosan szimbolizálja Mária közvetítő (mediatrix) szerepét is. „Iam te, 

Mater misericordiae, per ipsum sincerissimae tuae mentis affectum, tuis iacens provoluta 

pedibus Luna, mediatricem sibi apud Solem iustitiae constitutam devotis Supplicationibus 

interpellat, ut in lumine tuo videat lumen, et Solis gratiam tuo mercatur obtentu, quam vere 

amavit prae omnibus et ornavit, stola gloriae induens et coronam pulchritudinis ponens in 

capite tuo.”159 Később Sienai Szent Bernardin és Szent Bonaventura is gyakran alkalmazta 

Máriára a mediatrix címet.  

A XIII. században élt, Liége-i (Lüttichi) Szent Julianna apáca látomásaiban az 

állandóan fogyó, illetve növekvő holdat az egyházi, liturgikus év jelképeként értelmezte. 

Julianna egyik látomásában a teliholdból hiányzott egy darab, melyet ő az egyházi évből 

akkor még hiányzó oltáriszentség ünnepeként értelmezett. Földije, IV. Orbán pápa 1264-

ben hivatalos egyházi ünnepé nyilvánította az oltáriszentség tiszteletét. Ez az ünnep hozta 

szokásba a középkori, díszes ötvösművek, az úrmutatók (monstranciák) használatának 

gyakorlatát.  

Természetesen a humanista gondolkodás által áthatott Itáliában a két égitesthez 

kötődő antik mítoszok és képzetek is makacsul fennmaradtak, és legkésőbb a 

reneszánszban befolyásolhatták az elsősorban allegorizáló vagy metaforikus 

képzőművészeti ábrázolások nyelvezetét. Közismert, hogy a napot és a holdat már az 

egyiptomiak az örökkévalóság eszméjének ábrázolására használták. Az itáliai reneszánsz 
                                                 
156 TELEK 1769. 3.  
157 MEISS, 1951. 153-4. 
158 DÁVID 2008. 178. 
159 Sermo infra Octaviam Assumptionis, Sancti Bernardi Opera, v, 274. Szövegét közli: STROLL 1997. 186.  
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humanista Piero Valeriano például Hieroglyphica-jában a napot és a holdat a dolgok 

örökös szülőinek tekintette, mivel tulajdon erejüknél fogva egyszerre tartanak fel és 

táplálnak minden testet a földön.160  

   Ábrázolásunk ikonográfiai forrásai között számba kell vennünk az antikvitás 

irodalmi párhuzamait is, melynek ismerete látensen hatott a középkor keresztény 

gondolkodóira. A reneszánsz hajnalától kezdve, a trecento antikvitásért rajongó humanistái 

között pedig egyre inkább előtérbe kerülhetett ez az addig elveszettnek hitt ismeretanyag. 

Prudentius például a Symmachus szenátort támadó Contra Symmachum című 

költeményében a holdat a következő képen személyesítette meg:  

„Finom fehér lepelbe öltözötten, 

feltűrt ruhában hajtja négy csikóját 

az égi szűz, Latona szép leánya.‖ 

De a középkori tudományos gondolkodásban vitathatatlanul egyik legnagyobb 

hatása az antik szerzők közül Vergiliusnak volt. Negyedik, talán legismertebb eklogájában, 

megjövendöli egy új aranykor eljövetelét, melyet egy gyermek születéséhez köt. A 

szimbólumokban, gazdag költeményben a keresztény egyház tudós teológusai könnyen 

Krisztus születését megjövendölő antik próféciát láttak. Ez volt az alapja, annak is, hogy a 

középkor folyamán Vergiliust szinte „pogány szentként‖ értelmezték és tisztelték.   

„Eljön a Szűz ismét, már jön Saturnus uralma, 

Már a magasságból küld új ivadékot a mennybolt. 

Óvd csak e most születő csecsemőt, Lúcína, ki majdan 

Véget vetve a vaskornak, hoz a földre aranykort: 

Hisz máris testvérbátyád országol, Apolló.”161 

A Szűz a versben a Szűz csillagképet jelenti, Lucina, pedig a szülés, születés római 

istennője. A látomásos, gazdag költői képben a középkori analogikus gondolkodás 

könnyen megtalálhatta a Szeplőtelen Szűz Máriának, esetünkben a Napbaöltözött Asszony 

alakjának antik előképét.   

A középkori emlékeken a holdsarlóban sokszor megjelenik egy férfi arc is. A 

szobrászatban ez a megoldás a XV. század elejétől kezdődően mutatható ki. Többféle 

típussal találkozhatunk, vagy a hold félkörívében jelenik meg az arc (lefelé fordított és 

fölfelé tekintő változatban egyaránt előfordul), vagy egy holdívhez hasonló formájú 

                                                 
160 RIPA 1997. 182.  
161 Vergilius Publius Naso 4. ecloga (Lakatos István fordítása). Forrás: 
http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm  
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sziklabarlangból kitekintő férfi arc is jelképezhette ugyanezt. Ebben az esetben, bizonyos 

értelmezések szerint a férfi arc a múltból, a sötétségből a Megváltóra föltekintő Ádámot 

ábrázolja.162  

Érdekes, egészen az antikvitásig visszanyúló hagyományt állapít meg Michael 

Wintroub egy nemrég megjelent könyvében. Szerinte a Madonna talpa alatt, elsősorban a 

későbbi Immaculata ábrázolásokon megjelenő, bűnre utaló kígyó a római császári 

triumfusok képzőművészeti hagyományait eleveníti föl. A császárok egy-egy elesett barbár 

harcoson tapostak, így érzékeltetvén a nézővel legyőzettettésüket illetve a győztes 

legitimációját a vesztes felett. Különböző antik alkotásokon, így érmeken, szobrokon, 

diadalívek domborművein láthatunk hasonlókat. Mária lába alatt, mind a későbbi kígyó, 

mind a holdsarló a Sátánon aratott végleges győzelmet, mint az emberiség végső 

megváltását is jelentette.163  

 

A TIZENKÉT CSILLAGÚ KORONA 

A Mária feje körül látható tizenkét csillagból álló korona az égi istennőnek kijáró 

ékítmény. Már a Bibliában találhatunk erre utalásokat: „Az Úr dicsősége ragyog fenn az 

égen…Az ég szépsége a csillagok pompája, fényük díszíti az Úr magasságait…nem 

halványulnak el őrhelyeiken” (Sir 42, 1.9k).164 A királynői jelvény ékességei az 

egyházatyáknál egyszerre jelentik az Ószövetséget és az Újszövetséget. Az első esetben 

gondolhatunk a 12 pátriárkára, illetőleg Izrael 12 törzsére, tehát itt az asszony alakját 

áttételesen Isten népének jelképeként értelmezik. A második esetben pedig a 12 apostolra, 

tehát az egyházra utalhat a jelkép. Az állatkör jegyeiként pedig a megváltás kozmikus 

voltára utalnak a csillagok. Ha a kozmikus, csillagászati értelmezésnél maradunk, nemcsak 

a csillagjegyekre utalhat Mária feje körül a csillagkoszorú, hanem a tizenkét holdhónap 

ábrázolását is láthatjuk benne. Azt az időszakot, melyben a holdváltozás időszakos 

beosztása miatt a Nap egy esztendő alatt égi útján megtesz.165 

Aquinói Szent Tamás a következő képpen vélekedik a csillagok jelentéséről az 

apostolok kapcsán: „mulier amicta sole, idest ecclesia induta sive ornata christo 

illuminate… et in capite ejus, scilicet in christo, qui est caput ecclesiae ipsam regens et 

providens, in ea influens sensum fidei et motum dilectionis et operationis… corona 

                                                 
162 RADOCSAY 1967. 55.  
163 WINTROUB 2006. 97.  
164 DÁVID i.m. 178. 
165 FALVAY 2006. 136-137.  
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stellarum duodecim, idest nobilis victoria duodecim apostolorum, hoc est duodecim 

apostoli in se lucidi, et aliorum illuminativi”.166  

Véleményem szerint Salamon Bölcsességek Könyvének az Isteni Bölcsességről 

szóló részlete is egyik forrása lehetet az új képtípus kialakulásának: „Haec est speciosior 

sole, super omnem stellarum dispositionem. Luci comperata invenitur prior. Candor est 

enim lucis aeternae, speculum sine macula dei majestis.” Vagyis, „Ez szebb, mint a nap, s 

a csillagok rendje fölé rendeltetik. S ha összevettetik a fénnyel, annál is előbb valónak 

találtatik. Ő az örök világosság fényessége s Isten fényességének makulátlan tükre‖.   

Clervaux-i Szent Bernát legnépszerűbb homíliájában, ahol Mária nevének (Stella 

Maris – Tengernek Csillaga) jelentését értelmezi, költői képekben foglalja össze az 

evangélium alapján a csillagok értelmezését. „Mária az a csillag, aki Jákobból támadt: 

sugara beragyogja a kerek Földet. Mint dicső és tündöklő csillag fénylik érdemeivel, 

sugárzik szép életével magasan e világ széles, nagy tengere fölött.”167 Bernát itt nyilván 

Beda Venerabilist értelmezi, aki azt mondja: „Stella ex Jacob idest: Maria: Stella in caelo 

sita est et exit claritas ab illa: sic claritas ex Maria, idest Christus ortus est.” (Jákobból 

támad a csillag, az-az Mária. A csillag az égen vagyon és világosság származik belőle: úgy 

Máriából világosság származott, az Úr Jézus Krisztus.).168 

Sienai Szent Bernardin prédikációiban a csillagokat, már Máriára vonatkoztatva 

háromféleképpen értelmezte. A csillagok jelentik Mária bölcsességét, és az emberiség 

iránti kegyességét, illetve rendkívüli tulajdonságain alapuló kiváltságainak jelképei is 

egyben. E kiváltságok egyike a „regnum‖. Ezt az utóbbit a kor jogi gondolkodásával 

okolták meg: „lege enim successionis et hereditario iure totius universidebetur Beatae 

virginis incunbebat totum illud procurare et administrare, quod ex tunc tibi datum est.”169  

Szent Bernardin hiúságról szóló egyik (Contra se fardantes et capillos adulterinos 

portantes atque contra feminas caudatas) prédikációjában is segítségül veszi a 

Napbaöltözött Asszony apokaliptikus képét. Ebben a Napbaöltözött asszony negatív 

pandanjaként, a hiú nőkről a következőket mondja: „Signum magnum apparuit in caeno: 

mulier infardata colore et cauda sub pedibus eius et in capite eius corona stultitiarum 

                                                 
166 AQUINÓI SZT. TAMÁS: Opera omnia. Super apocalypsim (Vox domini praeparantis), cap. 12. (szerk. 
ROBERTO BUSA) 1980. Stuttgart-Bad Canstatt, t. VII. 766.    
167 Szent Bernát: Super Missus est. PL. 183, 429-438.  
168 TELEK 1769. 214.  
169 Sermone Sancti Bernardini Ordinis Minorum. De superadmirabili gratia et gloria Matris Dei. Sermo XI. 
cap. III. 
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duodecim”. „Nagy jel tűnt fel a mocsokban: Asszony, kifestve és lábai alatt farok vala, és 

az ő fején a tizenkét balgaság koronája‖.170  

Temesvári Pelbárt Mária tiszteletéről írt, első prédikációs kötetében a Stellarium 

Coronae benedictae Mariae Virginis-ben magyarázatot fűz az egyes csillagok jelentéséhez. 

A tizenkét csillag szerinte háromszor négy tulajdonságot jelképez: négy testi, négy lelki 

tulajdonság mellett négy olyannal is bír Szűz Mária, amely a kettőt ötvözi. Formositas 

(szépség, alaki tökéletesség), miután Mária belül is szép volt, kívül is tökéletesnek kellett 

lennie. Generositas (előkelőség): Dávid házából – Jessze törzséből származott. Nobilitas 

(nemesség): fölmagasztalása által, mivel az emberek és az angyalok fölé került. Nominis 

dignitas (a név méltósága): Stella Maris-ként sugárzik és sosem fogy el, nem veszít 

fényének erejéből. A szüzesség sérelme nélkül (sine corruptionis) szülte fiát. Puritas 

(tisztaság): Mária a legtisztább, hiszen a bűntől mentes. Virtuositas (erényesség) ennél a 

pontnál Clairvauxi Szent Bernát tekintélyére hivatkozik Temesvári Pelbárt. Sanctitas 

(szentség, életszentség). Perfectionis sublimitas (legmagasabb tökéletesség), Virginitas 

(szűzesség), Religiositas (vallásosság), Sponsi probitas (elkötelezett jóravalóság, a jegyes 

méltósága), Habitaculi preclaritas (kiváló viselkedés).   

Később, a barokk századaiban a jezsuita hitszónok Csete István a Napbaöltözött 

Asszonyról szóló hatásos prédikációjában már egészen más jelentést is tulajdonít Mária 

csillagkoronájának. Ő elsősorban a katolikus egyház hierarchiájának szimbólumaként 

értelmezi a tizenkét csillagot. „…Tizenkét csillagokkal koronázlak meg, kezedbe az 

hatalom pálcáját adom, hogy megemlékezzél az kegyességről, ma oltalmad alá az egész 

Anyaszentegyházamat hagyom és bízom. A koronádon az első csillag: az angyali karok és 

rendek. A II. csillag a pátriárkák és királyok, akik vériből te s én származtunk test szerént. 

Az III. csillag a próféták, kik felőlünk írtak. A IV. csillag az apostoli rendek. Az V. csillag a 

koronádban a mártírok. A VI. csillag a szüzek liliomos serege. A VII. csillag a püspökök és 

doktorok, pennával vagy élő nyelvvel. A VIII. csillag a királyok és hatalmasságok. A IX. 

csillag a szerzetesrendek. A X. csillag a keresztyén bajnokok. A XI. csillag a társaságok és 

congregatiók. A XII. csillag a koronában a gyámoltalan árvák, özvegyek és szegénységek. 

Mind, akiknek királynéjokká rendeltettél ma: az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek 

nevében. Ülj bé már dicsőséged székében, és országolj az király házában most és örökké. 

Positus est thronus Matri Regis, qua sedet ad dextram ejus.”171  

                                                 
170 SZLANCSOK 2005. 691.  
171 Közli LUKÁCSY 2000a. 157.  
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Csete értelmezésének forrása egyébként a ferences Kopcsányi Márton 1631-ben 

Bécsben kiadott A boldog Szűz Mária élete című hitbuzgalmi művének Mária tizenkét 

csillagú koronája egyházzal kapcsolatos magyarázata volt. Ezek szerint az egyes csillagok 

jelentik: „a pátriárkák hitét, a próféták elmélkedését, az apostolok szeretetét, a mártírok 

erősségét, a doktorok böchességét, a konfesszorok békességes tűrését, a papok szentségét, 

a remeték szegénységét, a szerzetesek engedelmességét, a szűzek szűzességét, az özvegyek 

alázatát, a házasok javait”.172 Kopcsányinál tehát a hívők tizenkét rendjének dicsőségében 

részesült a Boldogasszony, így azoknak a jutalmából készült az Ő tizenkét csillagú 

koronája. A ferences szerzetes szerint az egyes csillagok így: a hitet, az elmélkedést, a 

szeretetet, az erősséget, a bölcsességet, a béketűrést, a szentséget, a szegénységet, az 

engedelmességet, a szüzességet, az alázatosságot és a házasság javait jelképezik.173 

Kopcsányi egyébként is erőteljes, metaforikus barokk képekben fogalmazott: 

„Láttyuk a fákat, miképpen bimbóznak és virágoznak, és semmi jelensége nincs az ő 

fakadozásoknak. Ekképpen származtattya a szőlőtő is az ő kedves gerezdit és vesszeit 

minden magasérelme nélkül.  Láttyuk a Napot és a csillagokat, miként szolgáltattyák a 

sugáros fényességet, minden jel nélkül, mellyen a fényesség kiöntődnék: így a szűz Anya, 

mint egy virágzó vessző és mint a gyümölcsöző szőlőtő, és mint a fényes hajnali csillag 

szüzességének minden sérelme nélkül Krisztust, mint egy szép virágot, mint egy 

gyönyörűséges szőlőgerezdet, és mint a világosságnak szép fényét úgy szülte."174     

Minden valószínűség szerint Kopcsányi is Pelbárt művéből vagy az azt követő 

kódex irodalomból meríthetett (pl. Horvát kódex), hiszen a Stellariumban erről 

olvashatunk, amikor az Úristen a tizenkét égi kartól megkérdezi, hogy milyen 

ajándékokkal ruházza föl anyját. A válaszban olyan tizenkét okosságot kap, amelyek 

megfeleltethetők Mária koronájának csillagaival. Ezek a következők: 1. angeli (az 

angyalok), 2. primi parentes – primi parentes generis humani, scilicet Adam et Eva (az 

első szülők - az emberi nemzetnek első szülei, azaz Ádám és Éva), 3. sancti patriarchae ( a 

szent pátriarkák), 4. sancti prophetae (a szent próféták), 5. discipuli – discipuli beati, inter 

quos et Stephanus (a tanítványok, közöttük is szent István protomártír), 6. martyres (a 

mártírok), 7. confessores (a hitvallók), 8. virginis – sanctae virginis (a szűzek és a szent 

szűzek), 9. omnes electi – omnes generaliter electi communes (minden választottak), 10. 

Spiritussanctus – Deus Spiritussanctus (a Szentlélek – A Szentlélek Isten), 11. Dei Filius – 
                                                 
172 KOPCSÁNYI 1631. 296-298.  
173 KOPCSÁNYI 1631. 299-346.  
174 KOPCSÁNYI 1631. 125-126.  
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Dei Filius Dominus Iesus (Istennek Fia – Istennek Fia Jézus Krisztus), 12. Dei Patris 

potentia (Az Atya Istennek hatalmassága). (Stellarium 10.1.3.).175   

Látható, hogy a barokk prédikátorok és hitvédelmezők a kilencedik pontig követik 

Pelbárt koncepcióját, az utolsó háromban azonban eltérnek tőle.    

Természetes, hogy a hitújítás korában a reformáció elleni küzdelem élharcosai a 

jezsuiták Mária csillagkoszorújában az egyházi hierarchia fényes, diadalmas jelképét 

látták. Prédikációja bevezető részében Csete hallgatóiban semmi kétséget sem hagy affelől: 

„A győzedelmeskedő Anyaszentegyházban valamint sok lakások vannak, úgy különböző 

rendben vannak a koronák és dücsőségek. Más a Nap világossága, más az Hold 

világossága, más a csillagok világossága. A csillag a csillagtól különbözik a 

világosságban, úgy az halottak feltámadása is. Nagyboldogasszonynak (akinek 

dücsőségére magyarázzák ezt a látást a szentatyák) koronázása napjára mindennémű 

világosságok, égi ékességek összegyültenek: a Nap, Hold, csillagok. Az egek egyszer nem 

beszéllették inkább az Isten dücsőségét, és az ő kezeinek alkotmányát az erősség bővebben 

nem híresítette, mint amidőn e nagy jel jelent meg az égen. Valóban nagy jel! Mert 

Paradicsomban az átok és halál birtoka alá vettetett természet Krisztusban 

felmagasztaltatik, és azáltal az asszonyi méltóság is megtiszteltetik. Signum magnum! 

Mulier amicta Sole. Setétségben járó s tétovázó lelkek, tekéntsetek erre a Napra, mely ma 

az ő szüléjét környülvette dücsőséggel elannyira, hogy valami Istennél alább való rendben 

vagyon, a Szűz Mária lábai alatt helyheztettetik: a hold talpa alatt.”176 

Telek József bevezetőnkben idézett prédikációjában láthatóan sokat vett át Csetétől, 

mintegy fenntartva a kontinuitást a középkor és a barokk között a Napbaöltözött Asszony 

tiszteletében. A középkori eredetű, a ferences misztikában gyökerező szegedi kegykép 

XVIII. századi értelmezése jól láthatóan épített egy legalább másfél százados, a jezsuiták 

körében meghonosodott interpretációs bázisra.  

  

 

                                                 
175 BOROS 2008. 2. http://sermones.elte.hu/page/368tan_plaus_bkata.pdf  
176 CSETE 1754. 77.  
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A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS TEOLÓGIÁJA 

 

Láthattuk az előző fejezetből, hogy a Szeplőtelen Fogantatás tanának 

érzékeltetésére a keresztény művészet többféle Mária ábrázolást is kidolgozott, többek 

között ez az oka a szakirodalomban elterjedt terminológiai bizonytalanságoknak is.177 A 

középkori Napbaöltözött Asszony és a barokk Immaculata ábrázolások, mind alkalmasak 

voltak a meglehetősen bonyolult hittétel képzőművészeti megidézésére. Ahhoz, hogy 

megérthessük vizsgálandó képtípusunkat szükséges egy rövid dogmatörténeti kitérőt 

tennünk, a Szeplőtelen Fogantatás hittétellé válásának vázlatos történetét áttekintenünk.178 

A Patrona Hungariae-ra vonatkozó képzőművészeti és irodalmi emlékeket átnézve 

egyértelműnek tűnik, hogy eleink elsősorban a Mennybe felvitt Regina Coeli típus, azaz a 

Napbaöltözött Asszony formájában tisztelték a Magyarok Nagyasszonyát a késő 

középkortól kezdve. Ez a művészeti gyakorlat legmeghatározóbb módon az 1600-as évek 

elejétől a XVIII. század utolsó harmadáig, Mária Terézia uralkodásának végéig volt 

jellemző.    

„Et signum magnum apparuit in cælo: Mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, 

et in capite eius corona stellarum duodecim” „Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, 

öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Áldott állapotban volt‖ 

(Jel 12,1k). A Napbaöltözött Asszony ábrázolására János apostol fenti sorai voltak 

hatással.  

 A középkor folyamán ezt az ábrázolást egyre inkább a Szeplőtelen fogantatás 

tanának képi megfogalmazásaként értelmezték. A szeplőtelen fogantatás dogmáját ugyan 

csak 1854. december 8-án hirdette ki Boldog IX. Pius pápa (1846-78) az „Ineffabilis 

Deus” kezdetű bullájában, ennek ellenére az egyházban nagyon korai időktől élt a tudata 

annak, hogy Mária bűn nélkül fogantatott.  

 Szent Ágoston már a pelágiánusokkal vitatkozva kijelentette, hogy minden ember 

alapadottsága a bűn, ,,kivéve azonban Szűz Máriát, akiről az Úr Krisztus méltósága miatt 

egyáltalán hallani sem akarok, ha a bűnről van szó”.  

 Keleten már a VIII. században ünnepelték a Szeplőtelen Fogantatást. Először 

Johannes Euboia (8. sz.) püspök fennmaradt homíliája említi Mária fogantatásának 

                                                 
177 EICH 1967. 242-269.  
178 A magyar szakirodalom eddig nemigen vett tudomást a következő nagyon gazdag mariologiai adattárról, 
mely különböző kiadványaiban éppen az Immaculata Conceptio tanának európai tiszteletének aspektusaival 
foglalkozott: VIRGO IMMACULATA 1956-58.  
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ünnepét, melyben Máriát a templomhoz hasonlítja, melyet az Isten készített magának.179 

Bölcs Leó (896-903) bizánci császár egész birodalmában elrendelte az ünnep megülését. 

1064-ben Mantovában a zsinaton II. Sándor pápa jóváhagyta a mozarab misekönyvet, mely 

tartalmazta Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának miséjét.   

 A szeplőtelen fogantatás teológiai alapjait Canterbury Szent Anselm titkára, 

Eadmer (1060 k.-1124 k.) és Clare-i Osbert bencés szerzetesek körvonalazták és 

fogalmazták meg először. Isten bölcsességéről értekezvén mindketten kimondták Mária 

bűntelenségét, szentségét magzati léte első pillanatától kezdve.180 Véleményük szerint, 

Isten bizonyosan megtehette, hogy Máriát mentessé tegye az eredendő bűntől (potuit, 

voluit, ergo fecit). 1140-ben a lyoni kanonokok bevezették az ünnepet, amit ugyan Szent 

Bernát ellenzett, ezért a cisztercita misekönyvekbe csak a XV. század folyamán kerültek be 

a bejegyzések. Ezzel a vélekedésével nem volt egyedül, Petrus Lombardus például 

Bernáttal megegyező álláspontra helyezkedett.181  

 Az ünnep említését a XII. században megtaláljuk Angliában, Kölnben, St. Benoit 

sur Loire-ben, Reimsben. Fontos megjegyeznünk, hogy amikor Európában némileg 

háttérbe szorult az ünnep, a Pray-kódex már idézi. A Szeplőtelen fogantatás tisztelete 

valószínűleg III. Béla (1172-1196) uralkodása alatt, közvetlen keletről érkezett hozzánk.182 

Sőt bizonyos források úgy tudják nálunk már 1080-ban megülték Mária fogantatásának az 

ünnepét.183 A középkor végén nyugati teológusok is elismerték a magyarság e téren 

kifejtett kimagasló Mária-tiszteletét. A XVI. században élt Canisius Szent Péter példákat 

idéz annak bizonyítására, hogy Szent Anzelmet Fulbertus Cartonenis és Magyarország 

példája indított az ünnep elrendelésére.  

 A középkorban századokon keresztül érzelmektől fűtött, parázs vita folyt a 

Szeplőtelen fogantatás kérdéséről. Kialakult a két tábor: az immakulistáké, akik 

védelmezték a tant, és a makulistáké, akik ezzel szemben ellenérveiket sorakoztatták fel. 

Ebből az egyre szélesebb körben kibontakozó polémiából, amelyből a szerzetesrendek 

(ferences kontra domonkos) és evvel összefüggésben az egyetemek is kivették a részüket, 

Duns Scotus fellépése jelentett kiutat. Scotusnak (1265 k.-1308) és a ferenceseknek 

köszönhetjük a „praeredemptio” gondolatának megfogalmazását, azaz tudományos 

                                                 
179 DÁVID 2008. 109.  
180 TÖRÖK 2007. 8.  
181 DEÁK 2007. 30.  
182 KÜHÁR 1939. 12. 
183 DÁM 1955. 60.  
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megalapozását.184 Ő nem csak lehetségesnek tartja a Szeplőtelen fogantatást, hanem 

valószínűnek is. Ettől kezdve nevezték az ünnepet Szeplőtelen fogantatásnak vagy Mária 

megszentelése ünnepének.185  

 Duns Scotus, a doctor subtilis hatására az obszerváns ferencesek védelmükbe 

veszik a tant, amely teológiájuk szerves részét képezi ezután, amit a Szentírás tekintélyével 

is alá támasztanak. Az Ószövetségben, a Teremtés könyvének a bűnbeesésről szóló 

részében találták meg ennek igazolását. Ebben a részben az Úr a következőképpen szól a 

kígyóhoz: „Ellenségeskedést szerzek közted és az asszony közt, a te ivadékod és az ő 

ivadéka között: ő megrontja a te fejedet és te az ő sarka után fogsz leselkedni.” (Genezis 3, 

15).  

 A két emberöltővel korábban élt Szent Bonaventura például még, Aquinói Szent 

Tamással együtt a fogantatás utáni megszentelés tanát képviselte, de a „kegyelemmel 

teljes‖ megszólítás már az ő időszakában vált az imákban mindennapi gyakorlattá.186 Az 

igaz ugyan, hogy a tomisták (Durandus de San Porciano, Hervaeus Natalis, Petrus de 

Palude) meg voltak győződve arról, hogy Tamás szerint Mária eredeti bűnben fogantatott. 

Így a XIV. században több eset is előfordult, amikor egyes domonkosok eretnekséggel 

vádolták az immakulista nézet képviselőit.187  

 A XV. század elejétől már nem kizárólag a teológusokat érdekelte a téma, hanem 

az uralkodók is intenzíven kivették a részüket, és állást is foglaltak a disputában.188 

Gondoljunk Zsigmond császár szerepére a tan érvényre juttatásában a Konstanzi zsinaton. 

A Napbaöltözött Asszony kultuszának teológiai megalapozása is azon a baseli zsinaton 

történt, ahol a mariológiai viták kereszttüzében pontosan a Szeplőtelen fogantatás kérdése állt. 

Romiroy-i János fogalmazza meg, hogy véget kell vetni a tan körül kibontakozott vitáknak, ki 

kell mondani, hogy Mária mentes volt az eredendő bűntől.189  

 1439. szeptember 17-én a 36. ülésen Mária Szeplőtelen fogantatását hitcikkelyé 

emelték. Igaz, hogy a zsinati atyák, akik a szuprakoncilianizmus hívei voltak, ráadásul a 26. 

szesszió, már skizmatikusnak számított, kompromittálhatták volna a hittitkot, ezért a pápa 

közbeszólt.190 1476-ban IV. Sixtus, aki maga is ferences volt a római misekönyvbe 

bevezette a szeplőtelen fogantatás megünneplését, nyolcadot biztosítva tiszteletének 

                                                 
184 LACKNER 2007. 15-24.  
185 RADÓ 1957. 171. 
186 KÁLMÁN 2009. 25. 
187 DEÁK i. m. 41-42. 
188 MAYBERRY 1991. 207-224.  
189 KOVÁCS 2009. 8. 
190 TÖRÖK 2007. In. http://www.vigilia.hu/2005/7/torok.htm 
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megtartására. A következő évben 1477. február 27-én ki is adta „Cum praeexcelsa” 

kezdetű bulláját, melyet 1483-ban megerősített "Grave nimis" brevéjében. A pápa a bullát, 

kihirdetése után Szent Ferenc sírjára helyezte. Az 1483-as bullában eretnekeknek ítélte a 

makulista tanok hirdetőit és kiközösítéssel sújtotta azok terjesztőit.191 

 IV. Sixtus pápa oltárt is készítetett a San Pietro-ban a Szeplőtlen fogantatás 

tiszteletére.192 Busti Bernardino 1480-ban misét és officiumot is komponált hozza, amit Sixtus 

később jóváhagyott. A század végére a kúria több évtizede tartó törekvéseinek gyümölcsei 

beértek. 1497. március 3-án a párizsi egyetem teológiai fakultása is elismerte a tant, majd 

hallgatói is fölesküdtek a szeplőtelen Fogantatás tiszteletére.193  

 IV. Sixtus a Szeplőtelen fogantatás illetve a Rózsafüzér királynéja tiszteletét 

búcsúkiváltságokkal is megerősítette és hatásosan propagálta. Ezeket, a későbbi 

kiegészítéseket, illetőleg az 1483-as brévét Boldog Temesvári Pelbárt is ismerte, és a 

Stellariumba is beillesztette.  

 A búcsú feltétele az „ave Sanctissima” kezdetű imádság elmondása „ante (coram) 

imaginem Mariae Virginis in Sole”, tehát a Napbaöltözött Asszony valamely képe előtt. Az 

imádság Máriát „Regina coeli” és „Domina mundi”-ként említi, igen nagy népszerűségnek 

örvendett, ezért Európa számos nyelvére lefordították. A minden bizonnyal a XVI. század 

elején készült a bajor fővárosban őrzött Müncheni emlék 114 r. oldalán már magyar nyelvű 

fordítása is olvasható.194 Az ima és a búcsúkiváltság népszerűsítésének legbiztosabb és 

leghatékonyabb módja az 1500-as évek fordulóján mégis a sokszorosított grafikai lap volt.   

 A későközépkor liturgikus irataiban a Napbaöltözött Asszony alakja a Szeplőtelen 

fogantatás és a Mennybemenetel ünnepeivel összekapcsolódik. A „Salve Sancta Parens” 

introitus a Mária-ünnepek közös miséjének bevezetője. A dekoráció témáját természetesen a 

dogmatikus felfogás befolyásolta. A „Virgo in sole‖ még a IV, Sixtusi búcsúkiváltság előtt 

kedvelt képe volt az imakönyveknek és címzettje a könyörgéseknek.   

 A IV. Sixtus által hozott intézkedések a későbbiekben is segítették a kultusz terjedését 

és szárba szökkenését. Egy évszázaddal később a Tridenti zsinat atyái megerősítésül a 

következő kijelentést tették: ,,Ez a szentséges zsinat kinyilvánítja azt is, hogy nincs 

szándékában az eredeti bűnről szóló eme határozat megállapításait vonatkoztatni az Isten 

Anyjára, a Boldogságos és Szeplőtelen Szűz Máriára, hanem ővele kapcsolatban a 
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boldogemlékű IV. Sixtus pápa rendelkezéseit kell követni, mégpedig az azokban foglalt 

büntetések terhe alatt, amely rendelkezéseket ez a szentséges zsinat ezennel megújítja…”195  

 V. Pál pápa 1616-ban a tilalmat megújította, hat évvel később XV. Gergely 

folytatta az elődje által megkezdett tevékenységet. Ebben a században már megjelennek a 

Szeplőtelen fogantatásról elnevezett vallásos társulatok is, melyek népszerűsítették a 

kultusz mind szélesebb körű elterjesztését. VII. Sándor „Sollicitudo omnium ecclesiarum” 

brévéjében (1661. dec. 8.) kijelentette, hogy Mária:”lelke teremtésének és a testbe való 

beáradásának első pillanatában isten különleges kegyelme és kiváltsága folytán Fiának, az 

emberi nem Megváltójának, Jézus Krisztusnak érdemeire való tekintettel, az áteredő 

bűnnek szennyétől mentes maradt”.196  

 A jezsuiták szinte a rend megszületésének pillanatától kezdve támogatták a 

doktrínát és mindenütt élharcosai voltak annak népszerűsítésében. Tagjaik közül, olyan 

kiemelkedő egyéniségek, mint Canisius Szent Péter, Roberto Bellarmino és Francisco 

Suarez mind a tan hathatós támogatói közé tartoztak.197  

 A XVII. század elején, a több évszázados Mária-tiszteletre építve, Magyarországon 

olyannyira termékeny talajra talált a doktrína elfogadása, hogy 1624. január 13-án II. 

Ferdinánd egy valószínűleg Pázmány által szerkesztett levélben kérte VIII. Orbán pápát, 

hirdesse ki, hogy hitágazat a szeplőtelen fogantatásról szóló katolikus tan. Szintén, 

vélhetőleg Pázmány hatására III. Ferdinánd kötelezte a nagyszombati egyetemet, hogy ne 

csak védelmezze, de terjessze is a szeplőtelen fogantatás tanát (mint a későbbiekben látni 

fogjuk, ennek a kötelezettségüknek maradéktalanul eleget is tettek).198   

 A barokk korszakban a pestis elleni küzdelemben a Mária-kultusza éppen úgy jelen 

volt, mint a török elleni fölszabadító harcokban, s a „Beata Virgo dabit auxilium” gondolat 

tovább egyengette a Szeplőtelen Fogantatás hittitka terjedésének és ünnepének az útját. 

Később XI. Kelemen pápa 1708-ban az egész egyház számára nyilvános ünneppé tette. A 

velencei nyomtatású 1744-es Breviarium Romanum függelékében a Szent Rítus 

kongregáció 1727. december 15-én hozott döntése alapján Germániában sub ritu duplici 

mondható valamennyi olyan szombaton, amikor nem kilenc-leckés az officium, kivéve: 

advent, kántorböjt, vigíliák, nagyböjt.199  
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 IX. Piusz pápa az Ubi primum kezdetű körlevelében arra kérte a püspököket, hogy 

tegyék meg észrevételeiket a Szeplőtelen Fogantatás dogmaként történő kihirdetésével 

kapcsolatban.  A megkérdezett püspökök több mint kilencven százaléka a dogmahirdetés 

mellett foglalt állást. Így a szentatya 1854. december 8-án ünnepélyesen kihirdette a 

dogmát.200    

 

 

                                                 
200 KOVÁCS 2009. 7.  
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A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS TANÁNAK HAZAI TERJEDÉSE 

 

 A magyarság korai Mária tisztelete szervesen forrt össze a pogányság kori 

elődjének (Magna Mater) ősi hagyományaival. Ez a tisztelet már kereszténységünk első 

századában is hathatott az államélet alakulására.  A keresztény tradíciónak és a nemzeti 

hagyományoknak az összekapcsolására szemléletes példa Szent István és a Boldogasszony 

kultuszának összefonódása. Cs. Varga István szerint a Szeplőtelen fogantatás tanában 

középkori elődeink könnyen találtak analógiát az Árpádok eredettörténetével, azaz Emese 

Turul madártól történt fogantatásával, illetve az Angyali üdvözlettel hasonlóságot találtak 

az Emese álmával.201  

 Amint a korábbiakban már említettük Magyarországon már a XII. század végén 

megtaláljuk az ünnep bejegyzését a Pray-kódexben a Naptárban, és nem sokkal ezután a 

miseszöveget a Sacramentariumban a Szeplőtelen fogantatás megünnepléséről. 1215-ben 

például Berthold kalocsai érsek fogadta meg, hogy a Szeplőtelen fogantatás ünnepét évente 

megülik.202 1292-ben Horvátországban, Kapronczán a ferencesek templomukat a 

Szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelték. Pozsonyi József pálos szerzetes 1348-ban 

Mihálykőn kelt szónoklataiban hatásosan agitált a Szeplőtelen fogantatás tana mellett. Az 

1483-ban tartott esztergomi zsinat – valószínűleg a pont ez ügyben és időben folytatott 

hitviták miatt – óvatosan csak Szűz Mária fogantatásának nevezte a december nyolcadikai 

ünnepet. Mátyás miután elfoglalta Bécset, ott is bevezették az ünnep megtartását. 1495. 

december 8-án a budai nép az ünnepnapon megjelenni látta Máriát, amint erről Bonfini 

tudósításából értesülünk.203  

A XV. századtól kezdve a magyar ferencesség körében a Szeplőtelen fogantatás 

tisztelete egyre nagyobb szerepet kapott.204 Bálint Sándor kutatásaiból tudjuk, hogy a 

Szeplőtelen fogantatás tana a huszita-bogumil eretnekség, és a pogány törökök elleni 

küzdelemnek is igéjévé válik, hiszen a Napbaöltözött Asszony, a Szeplőtelen Szűz 

eltapossa a lábánál heverő bűnt, a kígyó fejét, így eltiporván az eretnekeket, a sárkány 

ivadékait. Ráadásul az apokaliptikus félholdat nagyon könnyen tudták a kortársak a török 

szimbólumaként is értelmezni, amelyen az ábrázolás sajátos logikája szerint a Mária 

jelképezte kereszténység győzelmet arat a hitetlennek tartott törökökön.205  

                                                 
201 CS. VARGA 1994. 165.  
202 MAJSAI 1981. 38.  
203 MAJSAI 1981. 52-56.  
204 VARGA 2007. 45-60.  
205 BÁLINT 1998. 61. továbbá BÁLINT 1943. 19. 
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A XV. században a Napbaöltözött Asszonynak a jelképe az obszerváns ferencesek 

közreműködésével gyorsan terjedt el és nagy népszerűségre tett szert, elsősorban Kelet- és 

Közép- Európában, ahol mind a huszitizmus, mid a bogumilizmus, illetve a török 

előrenyomulás veszélyeztette a mindennapok békéjét és a hit egységét. A XV. század 

folyamán az obszervánsok jelentették az ecclesia militans legfőbb erejét a keresztény 

Európában.  

1431-ben IV. Jenő pápa luxemburgi Zsigmond kérésére felhatalmazta Giulianot, 

San Angelo kardinálisát, hogy a Magyarország déli területein elhelyezkedő kolostorokat a 

boszniai vicaria irányítása alá helyezze. Ezt tekinthetjük annak a folyamatnak 

kezdőpontjaként, amikor az obszervánsok elkezdték intenzív terjeszkedésüket az ország 

belső területeinek irányába. Sikerüket az is elősegítette, hogy az uralkodó mellett a 

főnemesség is feladatának tartotta támogatásukat. 1440-től Hunyadi Jánost tarthatjuk egyik 

legnagyobb pártfogójuknak, de mellette kivette a részét a Kapisztrán-kultuszt felkaroló 

Újlaki Miklós is, aki, később boszniai uralkodása alatt, történelmünkben az első Máriás-

pénzeket verette. A szalvatoriánus kolostoralapításokat kezdeményezők között feltűnő 

túlsúlyban voltak az uralkodó közvetlen környezetéből származó, illetve az országos 

tisztségeket viselő családok tagjai.206   

1435 decemberétől, Marchiai Jakab, mint pápai megbízott, főinkvizítor 

legfőképpen Magyarországon tevékenykedett a huszita eretnekek tevékenységének 

ellensúlyozására. Az obszervánsok elsősorban közép-Itáliában az előző néhány évtizedben 

mesteri szintre fejlesztették prédikációs kampányaikat, melyekkel segítségére voltak a 

pápai államnak, a helyi nemes urak hatalmának visszaszorításában.207 Ez a harcos 

szellemiség Kapisztránói János és Marchiai Jakab vezetésével Magyarországon is 

gyümölcsözőnek bizonyult a királyság számára.   

Kapisztrán János egyik, a nándorfehérvári csata előtti időszakban született 

prédikációjában, melyet egy bíborosnak írt leveléből ismerünk, számunkra – a 

Napbaöltözött Asszony szellemiségéhez is közel álló – fontos eszkatológikus 

gondolatmenetet rögzített. „Nagy küzdelmet látott a te szolgád az égben a nap és a hold s a 

csillagok közt. A hold és a csillagok a nap ellen támadván győzelmet arattak. Kábán és 

elámultan elhallgattam, nem értve, mit jelentsen ez. A nap a hold által legyőzetve: isten 

rejtélyes ítélete! Mintegy bénultan feladtam a reményt… s ekkor megszólalt bennem a vox 

spiritualis: a megfoghatatlan dolgok isten döntései!... Ismét megvizsgáltam a dolgot, s erre 

                                                 
206 GALAMB 2000. 170.  
207 RUSCONI 1989. 113-141.  
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a konklúzióra jutottam: a nagyobb fog szolgálni a kisebbnek, s a vég közeleg (maior serviet 

minori et finis properat!)”.208  

Szűcs Jenő ennek a jelenésnek a magyarázatát a világvége várás közelségében, az 

obszerváns szerzetesi misztikából és a korszakban egyre inkább terjedő khiliasztikus 

mozgalmak ideológiájából vezette le. A következő fél évszázadban, a térségben egyre 

nagyobb számban elharapózó parasztfelkelések ideológiai alapjának előkészítését látta az 

ehhez hasonló tartalmú és szellemiségű prédikációkban.209 A talányos, harcos, misztikus 

prédikációk a fogékony hallgatóság részéről termékeny talajra találtak és előkészítették az 

utat például az újfajta Mária-ábrázolások számára is.  

A történettudományban köztudott, hogy 1439-ben Marchia Szent Jakab inkvizítori 

tevékenységét követően husziták menekültek a Szerémségből Moldvába. Marchiai Jakab 

64 pontba szedve össze is foglalta a magyarországi husziták tanait (Articuli husitarum). A 

moldvai eretnekségről szóló másik fontos forrásunk a cáfolat szándékával – Juan de 

Torquemada bíboros tollából – íródott Reprobationes triginta octo articulorum quos tenent 

heretici Usiti de Moldavis.210 Témánk szempontjából a két jegyzék azért fontos, mert 

számos egyéb mellett értekezik arról, hogy a husziták elutasítják Mária tiszteletét és a 

szentek kultuszát (Quod non debemus nos genuflectere beate virgini Marie necque alys 

sanctis, nisi soli deo). Sőt a Reprobationes egyik pontja egyenesen odáig megy Mária 

személyének profanizálásában, hogy a többi halandó földi asszonyhoz hasonlítja 

(Beatissamam virginem dicunt ita esse virginem sicut reliquas mulieres). A Mária tisztelet 

elleni támadást a római kúria nem hagyhatta annyiban. Sürgős közbeavatkozásra volt 

szükség. A pápa 1437. június 11-én bullában ösztönzi Marchiai Jakabot, hogy hatékony 

ellenakciókkal erősítse a Mária-kultuszt.211 Talán nem túlzás kimondani, hogy a 

Napbaöltözött Asszony ábrázolások hirtelen hazai megjelenése és elterjedése a következő 

évtizedekben ezeknek a lépéseknek is köszönhető volt.  

Az obszervánsok szegénységi fogadalmuk szigorú megtartása miatt, illetve 

társadalmi aktivitásuk, prédikációs tevékenységük következtében igen nagy 

népszerűségnek örvendtek a nép körében, ez mellett számos előnyős tulajdonságuk 

következtében a főnemesség tagjait is sikerült támogatókként maguk mellé állítani. 

Vándorprédikátorként, a „tévtanok‖ gyomlálóiként léptek fel, sőt a török hadjáratok tábori 

                                                 
208 Idézi: SZŰCS 1984. 619-620.   
209 SZŰCS 1984. 620. A tanulmány első megjelenése a Valóság 1972. 15/11. 12-39.  
210 Erről bővebben GALAMB 2005. 96-115.  
211 Bullarium Franciscanum I. 291.  
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lelkészeiként is szinte csak obszerváns ferencesek jelentkeztek.212 Mobilitásuknak és 

elhivatottságuknak köszönhetően a társadalom igen széles rétegei körében fejtették ki 

hatásukat, így nem csodálkozhatunk, hogy néhány évtizedes magyarországi működésük 

következtében a Napbaöltözött Asszony alakja mind az uralkodói művészeti propaganda, 

mind a népi tisztelet körében is megtalálta helyét.  

A külföldi példákhoz mérhető finom teológiai utalások, differenciálódó egyre újabb 

ábrázolási típusok, ikonográfiai sokszínűség a hazai emlékeken nem mutathatók ki, 

ellenben az kétségtelen, hogy a közkeletű típusokról is leolvashatók az alaptanítások. 

Általánosságként megállapítható, hogy a mariológiai tanok koncentrált bemutatása jellemzi 

a korai, hazai emlékanyagot.213   

Szintén Bálint Sándor hívta fel a figyelmet arra a tényre, a Napbaöltözött Asszony 

kultuszának megmaradt későközépkori emlékeit vizsgálva, hogy a Provincia Salvatoriana 

obszerváns kolostorai nagyobbrészt hazánk fenyegetett határ szélein, északon a huszita 

területek közvetlen szomszédságában: Galgóc, Okolicsnó, Szakolca, Sóvár, Homonna, 

Abaújszántó, Szécsény helyezkedtek el. A keleti végeken: Csíksomlyó, Marosvásárhely, 

Bákó voltak a legfontosabb obszerváns védőhelyek. Míg a legveszélyeztetettebb déli 

határszéleken mintegy kiépült védelmi vonalként jelentkeznek a kolostorok: Alsán, Atya, 

Atyina, Cseri, Cserőgy, Futak, Kabol, Karánsebes, Külyüd, Kövesd, Kevevára, Orsova, 

Perecske, Petró, Sellye, Szeged, Szentgrót, Szentlászló, Újlak, Tergovist.214  

1456-ban, Kapisztrán János halálakor már 38-40 kolostora volt az obszervánsoknak 

Magyarországon. A korai alapítások, mintegy 11 kolostor elsősorban Nagy Lajosnak 

köszönhetők, aki a délvidék bosnyák és bolgár lakosságát igyekezett katolikus hitre 

téríteni. A XV. század első felében 17 új kolostor alapításában a főnemesség veszi ki a 

részét. 1444-48 között pedig Cesarini Julián pápai legátus utasítására adnak át kolostorokat 

a mariánusok az obszervánsoknak (például: Buda, Pest, Szeged, Székelyudvarhely).215 

Majd pápai utasításra is átkerülnek kolostorok az obszervánsok kezelésébe (a csanádi, 

debreceni, esztergomi, győri, lippai, szatmári és a váradi is). Így, 1448-ban pápai 

intézkedésre már önálló rendtartománnyá szervezhették a magyarországi obszervánsokat 

(Provincia Hungariae O.M.S. Francisci Strictioris Observantiae sub titulo Sanctissimi 

Salvatoris).216      

                                                 
212 SZÜCS 1974. 410. Ld. még SZÜCS 1972. 219-220. 
213 KONTSEK 2009. 20. 
214 BÁLINT 1998. 61-62. 
215 FÜGEDI 1981. 32-33.  
216 KARÁCSONYI 1923/24. I. 338-339.  
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A XV. század folyamán a magyar társadalom széles rétegeiben tudatosodott, hogy a 

törökök előrenyomulása nem csupán külpolitikai, illetve hadászati probléma és a 

pogányság térnyerésének a kérdése, hanem előbb-utóbb az egész ország keresztény 

hagyományainak föladásához vezethet, ami a teljes egyensúly fölborulásával járhat 

együtt.217 Természetes, hogy nem csak a határok és a területi integritás védelmében 

történtek lépések, hanem szellemi téren is föl kellett venni a harcot a súlyos kihívással 

szemben. Nemsokára megszülettek a török jelenlétének a különböző magyarázatai. A XVI. 

század közepére a magyar reformáció meghatározó gondolkodói például a wittembergi 

eszkatológikus tanok szellemében az apokaliptikus, világvége-váró hangulatban a törököt 

az Antikrisztus küldötteként értelmezték.  

Őze Sándor szerint a XVI. századtól kezdve, ennek a „válságkezelő 

apokaliptikának‖ a karakterét erősen befolyásolta az ütköző zóna, azaz a határvidék katona 

népességének a gondolkodás módja, amely ekkor az egész ország számára meghatározó 

befolyással volt. Például körükben volt legerősebb a kereszténység védőbástyája 

gondolat.218 Ugyancsak Őze hívja föl a figyelmet a Hunyadi-kultusz továbbélésére, amely 

a katonáskodó parasztságtól és köznemességtől kezdve a humanistákon át hatással volt a 

korszak mentalitására. Sőt ha nem is az egész ország területére kiterjedően, de helyenként 

a magyar szentek tisztelet is tovább élt.219 A törökverő hős képzete a kortársak lelki szemei 

előtt könnyen megidézhette Hunyadi János vallásosságát is, aki mint azt áttételesen láttuk 

az Immaculata-tiszteletnek is élharcosa volt.   

Ebben a történeti keretben kell, elhelyezzük a hazai Immaculata tiszteletet és annak 

egyik legelterjedtebb – és tegyük hozzá – az akkori időkben legmodernebb 

képzőművészeti megnyilvánulási formáját a Napbaöltözött Asszonyt.  

Az Országos Széchényi Könyvtár őriz egy beszédgyűjteményt, melynek származási 

helye Esztergom, melyben öt Máriáról szóló prédikáció olvasható, ebből kettő a 

Szeplőtelen fogantatásról is megemlékezik.220 

Mátyás király udvarában valószínűleg 1476 és 1483 között, lezajlott egy a 

Szeplőtelen Fogantatással kapcsolatos nyilvános hitvita, ahol az ellenvetéseket, Beatrix 

királyné Antal nevű domonkos rendi gyóntatója adta elő, míg a tan védelmében egy 

                                                 
217 FODOR 1997. 31.  
218 ŐZE 2004. 120.  
219 Uo. 121.  
220 MIHÁLYI 1954. 205.  
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Pannonia Mihály nevű pálos szerzetes járt el. Ebből a vitából történetírásunk szerint a 

pálos szerzetes került ki győztesen.221   

Maga Mátyás folytatta apja Hunyadi János örökségét és támogatta az 

obszervanciát. Erről a ferences tartományok között felmerülő nehézségek ügyében, a 

következő személyes hangon írt levelében tudósítja a pápát. „Szentséged már többször 

tapasztalhatta leveleimben és kegyeinek kérése alkalmával, hogy boldog emlékű dicső 

atyám nyomdokain járva, gyermekkorom óta különleges odaadó tisztelettel viseltettem 

Szent. Ferenc rendje, különösen annak obszerváns ága iránt, életszentségük és az 

országaimban a lelkek üdve érdekében elért nagy eredményeik miatt."222  

A levél további részében elmondja, hogy nemcsak ő maga, hanem a nép is nagy 

tisztelettel van irántuk (tanta sit devotio populorum ad ipsos fratres), sőt a főpapok és 

főurak számára is ők a „jámborság tükre" és „a hit egyedüli menedéke." („…prelati et 

barones …ad eos omnes, tamquam ad speculum devotionis et fidei singulare habeant 

refugium.)" 223   

A 15. század végéről ki kell emelnünk a tanulmányait a krakkói egyetemen végző 

ferences hittudós, szónok és író Temesvári Pelbárt munkásságát. Stellarium Coronae című 

munkája a mariológiai irodalom alapvető kézikönyvévé vált szerte Európában.224 Csak 

1496 és 1526 között Európa különböző városaiban húsz kiadást ért meg a mű. Könyvének 

bevezetőjében kifejti, hogy munkájával elsősorban az egyszerű nép körében prédikáló 

papoknak szeretne segíteni. A tizenkét könyvre osztott munka, 4. könyvét a Szeplőtelen 

fogantatás tanának szentelte szerzője. Ebben a részben Pelbárt 12 érvet hoz fel amellett, 

hogy a Szent Szűz mentes volt az eredendő bűntől. Érvelése elsősorban Franciscus de 

Arminio „Sermo ad Clerum de conceptione beatae virginis Mariae” című traktátusához 

hasonló, hiszen a kötet a Szeplőtelen fogantatás témakörében mintakönyvnek számított az 

obszerváns ferencesség körében.225   

 A XV. század második felétől a pálosok közösségében is számos követőre és 

támogatóra talált az Immaculata tisztelet. Csanádi Albert (Albertus Chanadinus) Pange 

lingua virginalis (Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére) című költeménye 

igen népszerű volt a XVI. század elején. Gyöngyösi Gergely (Caelius Pannonius?) a római 

                                                 
221 DÁM 1955. 19-21.  
222 FRAKNÓI 1895. I. levél. 1. 
223 FRAKNÓI 1895. I. levél. 1.  
224 VIDA 1976. 671-679.  
225 KÁLMÁN i.m. 30., DÁM 1955. 25.  



57 
 

Monte Caelio pálos kolostor perjele, pálos generális irodalmi munkáiban szintén a 

Szeplőtelen Fogantatás tana támogatójának bizonyult.  

A korábbi kutatás, Caelius Pannoniust és Gyöngyös Gergely pálos szerzetest 

egyazon személynek gondolta. Sarbak Gábor tisztázta a két magyarországi származású, a 

Monte Cealion lévő kolostort egymás után irányító pálos perjelek személyazonosságát, így 

a korábban Caelius Pannoniusnak titulált Collectanea in Sacram Apocalypsin Divi Joannis 

Apostoli et Evangelistae című négy kiadást megért kötet szerzőségét is Gyöngyösi Gergely 

életművébe sorolta.226 Szempontunkból ez a könyv azért jelentős, mert drámai megjelenítő 

erővel idézte fel a Jelenések Könyvének apokaliptikus vízióit és jelenéseit saját korára 

vetítve. A fenyegető veszélyek közül különösen a török előrenyomulására hívta fel a 

magyar pálos szerző kortársai figyelmét. Az aktuális, fájdalmas események között 

beszámol a mohácsi csatáról, Buda elestéről a Bécset fenyegető törökről.227  

Még mindig az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendnél maradva, ki kell, 

emeljük a máriavölgyi kolostor hitszónokának Pozsonyi János pálos szerzetesnek a 

munkásságát. A jezsuita Laurentius Chrysogonus Dalmata a XVII. század folyamán a 

Zágráb közelében épült lepoglavai monostorban őrzött, feltehetően János testvérnek 

tulajdonítható kéziratos beszéd gyűjteményből kimásolta a Szeplőtelen Fogantatásáról 

szóló részt, amit kivonatosan közzé is tett Mundus Marianus-ában. Az eredeti 

beszédgyűjtemény 1465-1488 között íródhatott Máriavölgyén. A kéziratban a Sermo de 

beata virgine Maria című beszéd a Szeplőtelen Fogantatásról szól, melynek kezdő szavai a 

következők: „Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te” , mely utalás az 

Énekek énekére: „egészen szép vagy barátném, és szeplő nincs benned‖ (Én. Én. 4, 7).228 

Ami annál is érdekesebb, hiszen a máriavölgyi pálos templom kegyszobrát, amely később 

a Napbaöltözött Asszony jelvényeit vette föl, a középkortól kezdve PATRONA REGNI 

HUNGARIAE-ként tisztelték.229     

II. Ulászló uralkodásának időszakából Bonfini említ egy látomást, amely 

érzékletesen jeleníti meg ezeknek a zaklatott időknek vallásos gondolkodását. 1495. 

augusztus 15-én Zsigmond pécsi püspök egyik familiárisa Solt felé mentében, Buda fölött, 

egyszerre csak nagy világosságot látott az égben. Szűz Mária jelent meg, karján a gyermek 

Jézussal.230   

                                                 
226 SARBAK 2010. 117.  
227 DÁM 1955. 47.  
228 DÁM 1955. 22-23.   
229 Ld. A középkori oltárokról szóló fejezetet.  
230 BONFINI 1936. 265.  
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 Nyelvemlékeinek közül több őriz részleteket az ünnep magyarországi megüléséről, 

de a Peer-kódex szövegében egyértelműen fogalmaz Mária Szeplőtelen fogantatásáról: „Ó 

kegyes Szűz Mária, / te vagy szép tiszta rózsa, / bűn nélkül fogantattál / most mennyből te 

adattál / anyádtól mikor születtél / Istentől úgy tiszteltettél / hogy méhében megszenteltettél 

/ szeretettel …tettél / kétség nélkül eredet bűntől / szeplőtelen őriztettél / Szűz Mária ékes 

viola / bűnösöknek vígassága.”231 Ugyanebben a kódexben már a Napbaöltözött Asszonyra 

utaló szövegrészletet is találunk: „Idvezlégy kegyelmes Szíz, napnál fénesb, szebb az 

csillagnál, Istennek kegyelmes anyja, lépesméznél édesb, rózsánál pirosb, liliumnál fejérb. 

Menden jószág Tégedet megékesöjt, menden szent Téged tisztel, mennyországban 

feljebbvaló.”232 

 Magyar nyelvű kódex irodalmunk egyik legmonumentálisabb emléke az 1526 körül 

keletkezett Érdy kódex szintén szól a szeplőtelen fogantatás tanáról.233 1512-1532 között a 

török veszedelem fokozódásával egy időben az Immaculatáról szóló magyar nyelvű 

irodalom száma emelkedik, ami azt bizonyítja, hogy nem csak a művelt hittudósok szintjén 

terjedt a tan elfogadása és tisztelete, hanem a köznép körében is egyre több hívet szerzett 

magának. Erről a területről kódex irodalmunk nyelvemlékei közül a ferences kódexek 

tűnnek ki nagy számukkal (Nagyszombati-kódex, Lobkovitz-kódex, Debreceni-kódex, 

Teleki-kódex, Weszprémy-kódex, Kazinczy-kódex, Tihanyi-kódex).234  

 Többi korabeli kódexünk tanúsága szerint a domonkosok, premontreiek és pálosok 

is fölsorakoztak a Szeplőtelen Fogantatás tanának védelmére. A dominikánusok köréből 

származik a Cornides- és a Tewrewk-kódex, míg premontrei a Lányi- és a Pozsonyi-

kódex.235        

  

                                                 
231 NYELVEMLÉKTÁR II. 86-87.  
232 PEER-KÓDEX 288–289 – Nytár 2, 93 
233 DIENES 2001. 97-101.  
234 DÁM 1955. 51-69.  
235 SZABÓ 1967. 163-167.  
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REGNUM MARIANUM ESZME ÉS A PATRONA HUNGARIAE  

 

A magyarság Mária tiszteletének gyökerei egészen Szent István király uralkodásáig 

vezethetők vissza. Államalapító uralkodónk országát, Szent Imre halála után a fiát 

ugyancsak Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Voltaképpen ettől a pillanattól számíthatjuk 

Szűz Mária országlását. Így lett Mária a Magyarok Nagyasszonya (Magna Domina 

Hungarorum, Patrona Hungariae). Mivel korabeli források az ország felajánlás 

tekintetében nem állnak rendelkezésre, így konkrét helyhez és időponthoz nem köthető az 

esemény.236  

Szent Gellért kisebb legendájában, amelyet a történeti kutatás XII. századra datál, 

már megjelenik a gondolat:„Az ő tanítása nyomán a magyar nemzet Krisztus anyjának 

nevét ki nem ejti, hanem csak Úrnőnek mondja, hisz Pannóniát is Szűz Mária családjának 

nevezte Szent István király.”237
 Valóban, a XII. század végétől Mária ország patronátusa 

folyamatosan szerepel a történeti forrásokban és az irodalomban egyaránt.  

Ezen a ponton érdemes egy közbevető megjegyzést tenni a Szent Gellért 

legendákkal kapcsolatban.238 A Napbaöltözött Asszony és a magyarság kapcsolatának 

ugyanis Szent Gellért nagyobb legendájában találjuk időrendileg az első előfordulását. A 

szent élettörténete szerint Gellért Székesfehérváron Szent István király előtt a Boldogságos 

Szűz ünnepén a Napbaöltözött Asszonyról beszélt az összegyűlt hívek előtt. Ez a részlet a 

későbbi századokban, a barokk hitvédelem időszakában a szakrális művészet fontos 

hivatkozási forrása lett. Szent István és a többi magyar Szent király tekintélyét könnyen 

kapcsolhatták össze, így az akkor egyre népszerűbb és széles körben elterjedt Immaculata-

tannal, és a korai (XI. század eleji) időpont miatt, egy több mint félévezredes folytonos 

hagyományra hivatkozhattak. Napjaink forráskutatása szerint – annak ellenére, hogy nincs 

konszenzus a pontos datálást illetően – a nagyobb legenda szövege a XIV. században 

készülhetett. Csóka Lajos szerint a XIV. század közepén született hagiografikus regényről 

van szó, míg Horváth János ugyanabban a tanulmánykötetben, melyben Csóka cikke is 

olvasható egy XIII-XIV. században élt interpolátor munkájának tartja a nagyobb 

legendát.239 Ez azt jelentené, még a későbbi XIV. század közepére elfogadott datálást 

illetően is, hogy a hazai hagiográfiai, történeti irodalomban a Napbaöltözött Asszony 

                                                 
236 CSORDÁS 1989. 215.  
237 ÁRPÁDKORI LEGENDÁK 1999. 64.  
238 MEZEY 1994. 213-228.  
239 CSÓKA 1984. 227-234. A kötet recenziója: CSAPODI 1975.  695-700.    
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szimbóluma jóval korábban jelent meg, mint ábrázolásai a magyarországi 

képzőművészetben.         

A Magyarok Nagyasszonya tisztelet talán legkorábbi képzőművészeti emléke az 

esztergomi Szent Adalbert székesegyház III. Béla (1172-1196) uralkodása idején készült 

nyugati díszkapujának a Porta Speciosa-nak a képi programjában jelent meg. A lunetta 

ívmező közepén trónoló Madonna két oldalán Szent István király és Szent Adalbert püspök 

állt. Államalapító királyunk a jeleneten Mária oltalmába ajánlja az országot, aki azt 

elfogadja, azzal a kitétellel, hogy hit dolgában a püspökre bízza annak irányítását.240  

Szintén III. Béla uralkodásához köthető az a rézpénz, amelynek hátlapi oldalán a 

magyarországi pénzverés történetében először Szűz Mária alakja feltűnik (CNH 98). A 

trónoló, szembe néző Szűz Mária alak jobb kezében liliomos (?) jogart tart. A körbe futó 

gyöngysoron belül olvasható a SANCTA MARIA felírat. A témába vágó legfrissebb 

numizmatikai irodalom a veret lehetséges előképeinél az erőteljes bizánci hatást emeli 

ki.241  

A tatárjárás pusztításai után IV. Béla is tanúságot tett a Patrona Hungariae 

tiszteletről, amikor a Margit-szigeti kolostor alapításakor az alapítólevélben a Magyarok 

Nagyasszonyáról beszél.242  

Az első adat az eszme nemzetközi ismertségére és elterjedtségére az 1300-as évek 

elejéről származik. A Steirische Reimchronikban az utolsó árpád házi uralkodó, III. András 

koronázási esküjében Szűz Mária tulajdonának titulálja az országot.243  

Anjou királyaink uralkodói reprezentációjában is megjelenik ez az akkor már 

államjogi gondolat. A szepeshelyi prépostsági templom 1317-ben készült freskója Károly 

Róbert harmadik koronázására utal. A falfestményen egy bizáncias trónoló Szűz Mária 

Telegdi Csanád esztergomi érsektől veszi át a Szent koronát és helyezi azt az uralkodó 

fejére. Utódja, Nagy Lajos Mária-tiszteletében szintén hangsúlyos szerepet kapott, a 

nagyhatalmi, dinasztikus politikai céloktól sem mentes Magyarok Nagyasszonya 

tisztelet.244    

                                                 
240 MAROSI 1984. 341-356., SZILÁRDFY 1984. IV. képmagyarázat, TAKÁCS 1993. 53-60., MAROSI 
2000. 155-163., MAROSI 2002. 47-56.  
241 UJSZÁSZI 2010. 8-15.   
242 LENGYEL-LIMBACHER 2000. 108.  
243 TÜSKÉS-KNAPP 2000. 582., BARTONIEK 1917. 12, 
244 RADOCSAY 1954. 38., 220., MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET 1300-1470 KÖRÜL (WEHLI TÜNDE) 
1987. 214.  
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I. Lajos az uralkodói reprezentáció szolgálatába állította az általa készíttetett Mária 

ábrázolásokat. IV. Károllyal vetélkedve adományozott ikonokat Aachenbe és Marizellbe, 

melyek a meglehetősen ritka Dexiokratousa-ikonok közé tartoznak.245  

A már idézett Bonfini krónikáját azért említjük meg, mert a kora újkori szerzők 

általában a humanista történetíró munkájára hivatkoznak az ország felajánlás idézésekor.246 

Bonfini több helyütt is az ország patrónájának nevezi Máriát, tehát már a Magyarországon 

élő külföldi humanisták történetfelfogásában is erőteljesen jelentkezett a középkori hazai 

kultusz továbbélése.   

A magyar irodalomban magyarul, Mátyás pénzeihez és a képzőművészeti 

megjelenésekhez képest viszonylag későn, 1508-ban Vásárhelyi András, aki a pesti 

szalvatoriánus ferences kolostor lakója volt, Máriához fohászkodó énekében, az 

Angyaloknak nagyságos asszonya kezdetű himnuszban jelenik meg először a Patrona 

Hungariae eszme, amely már itt összefonódik a későbbiekben oly sokat hangoztatott török 

ellenes funkcióval.247 

„Törököknek megnyomorojtója, 

Kerályoknak jó tanácsadója, 

Magyaroknak megoltalmazója!”248 

Vásárhelyi Mária-éneke népszerűségét jelzi, hogy három XVI. század eleji 

kódexünkben (Peer-, Thewrewk-, Pozsonyi-kódex) is szerepel a szövege. A század 

folyamán az erősödő reformáció hatására nem ismerünk belőle újabb lejegyzéseket, 

viszont a XVII. század elején több szövegkiadásból ismerjük rövidített változatát 

különböző katolikus énekgyűjteményekben.249 

1527-ben, a mohácsi csatavesztés letaglózó súlya alatt, Krakkóban nyomtatták ki 

latinul a később protestáns vallásra áttérő Sylvester János első önálló munkáját a 

rózsafűzért Rosarium celeste virginis Marie patrone regni Vngariae (RMK III. 274), mely 

címében is a Magyarok Nagyasszonyát szólítja meg.250 1527. május 3-i ajánlása annak az 

Erdődi Simon püspöknek szól, aki fegyvereseivel részt vett a mohácsi csatában és utána a 

zűrzavaros helyzetben Szapolyai János pártjára állt, aki az év végén nevezte ki őt egri 

püspökké. Ebben a kritikus helyzetben egyáltalán nem csoda, hogy a távol hazájuktól, a 

                                                 
245 SERFŐZŐ 2004. 156-158.  
246 BALOGH 1872. 28.  
247 KURCZ 1979. 23-32.  
248 RMKT I. 1877. 174-176. 
249 http://nyelvemlekek.oszk.hu/adatlap/vasarhelyi_andras_mariaeneke (VADAI ISTVÁN) 
250 FITZ 1967. 94-95.  
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krakkói egyetemen tanuló ifjak a Magyarok Nagyasszonyához fohászkodnak hazájuk 

megmentéséért.     

A protestáns Heltai Gáspár 1575-ben nyomtatott krónikájában meglehetősen 

részletesen taglalja az ország felajánlás epizódját.251 Érdekes irodalmi párhuzamot 

találhatunk a XVI. századi hittudósaink munkái között is. A pálos Bánffy Gergely (Caelius 

Pannonius) a római Monte Celio-n lévő pálos kolostor perjele több kiadást megért 

művében a Collectanea in Sacram Apocalypsin Divi Joannis Apostoli et Evangelistae 

címűben nagy megjelenítő erővel ülteti át a Jelenések Könyvének jövendöléseit a saját 

korára. Elsősorban a török hódítástól félti Európát, melynek sorsát összeköti a magyar 

történelem aktuális századbeli eseményeivel, a vesztes mohácsi csatával, Buda elestével.252    

A XVI. század folyamán a magyarországi reformáció rohamos előre törésének 

időszakában a Patrona Hungariae eszme természetesen háttérbe szorul.  

Protestáns részről Dévai Bíró Mátyás De sanctorum dormitione (Szentek aluvása) 

(1531) című kéziratban maradt és már a szerző életében elveszett vitairata valószínűleg 

széles körben terjedt és jelentős hatást fejthetett ki kortársai körében. Nem tudjuk, hogy 

munkájában foglalkozott-e a magyar szentek kultuszával, de a tételek kapcsán a Szegedi 

Gergely ferences provinciálissal kibontakozott vitában a Patrona Hungariae kultusszal 

került szembe. Dévai és nyomán a protestánsok már nem bíztak a szentek és az országot 

félévezrede védő Szűz Mária hathatós támogatásában, új utakat kerestek az akut problémák 

megoldására. Szerintük éppen a katolikusok bűnei miatt fordult el Isten az ország 

lakosaitól. Ne feledjük nemcsak a török sanyargatta ekkor már az országot, de trónharcok 

is megosztották a keresztény közösséget.253    

A XVI. század utolsó harmadától kezdődően a jezsuita rend és a magyar vezető 

egyházi értelmiség szerepe meglehetősen fontos lesz a Patrona Hungariae kultusz 

fölélesztésében és új tartalmakkal történő propagálásában. Szántó (Arator) István 

valószínűleg az első a hazai jezsuiták közül, aki 1571-ben már újra hivatkozik a Magyarok 

Nagyasszonya toposzra a katolikus hit védelme kapcsán.  

Témánk szempontjából még fontosabb, hogy már nála összekapcsolódik az 

Immaculatának, mint a Magyarok Nagyasszony képtípus képzőművészeti 

megjelenítésének gondolata, amely a következő században a jezsuita rend művészeti 

propaganda tevékenységének egyik fontos pillére lesz. Szántó atya 1576-ban Báthori 

                                                 
251 HELTAI Krónika 1981. 94.  
252 DÁM 1955. 47.  
253 ÁCS 2004. 109-110.  
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István, akkor már lengyel királynak Rómából keltezett üdvözlő iratában említi a Patrona 

Hungariae feliratú pénzérméket, a hazai Mária-tisztelet egyik bizonyítékaként.254  

A minden magyar király számára követendő előd, Szent István Patrona Hungariae 

tiszteletére és a magyar tradícióban elfoglalt szerepére hívja föl az új uralkodó 

figyelmét.255 „Habuisti praeterea Divum Stephanum, primum regem nostrum qui inter 

multa templa… unum caeteris magnificentibus sub nomine Beatae Mariae Virginis, 

Patrona Hungariae construxit. Habuisti Sanctum Ladislaum regem, Sanctum Emericum, 

ducem Transilvaniae, Mathiam Corvi- num, regem Pannoniae, Vladislaum Iagellonem, 

regem Poloniae, Sanctum Stanislaum, episcopum cracoviensem, Casimirum regem 

Poloniae, omnes denique totius christianitatis catholicos impera- tores, reges, duces, 

principes et praelatos.” Az-az „Ott van az isteni István, első királyunk, aki a sok templom 

közül a legpompásabbat Boldog Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya néven emeltette, 

vagy Szent László, Szent Imre, Erdély hercege, Korvin Mátyás, Pannónia királya, Jagelló 

Ulászló, Lengyelország királya, Szent Szaniszló krakkói püspök, Kázmér lengyel király és 

végül az összes többi katolikus császár, király, herceg, fejedelem és főpap.”256 

Szántó atya levelének a pénzekről szóló részlete is bizonyítja, hogy milyen fontos 

szerepe volt a hazai reformáció intenzív térnyerése időszakában a Máriás-pénzeknek, a 

Magyarok Nagyasszonya tan fenntartásában, illetve kézenfekvő inspirációs forrásként 

támaszkodhattak rá a katolikus képzőművészet megújulásának időszakában.    

Fél évtizeddel később, 1580-ban Telegdi Miklós pécsi püspök, majd esztergomi 

érseki helynök Szent István napjára készült prédikációjában említi a Patrona Hungariae-t 

(RMK I: 176., RMNy I. 474).257 Telegdi az ország elvesztését a hagyományos magyar 

Mária-tisztelet elhanyagolásában, illetve az ország hitegységének felbomlásában látja a 

problémát. Knapp Éva és Tüskés Gábor alapvető tanulmányukban ettől a ponttól számítják 

a Patrona Hungariae toposz fejlődéstörténetének az új szakaszát, amely a következő 

évszázad jezsuita hitvédelmi irodalmában és képzőművészeti ábrázolásaiban válik 

elterjedtté.258    

                                                 
254 TÜSKÉS-KNAPP 2000. 584. Továbbá: Monumenta Antiquae Hungariae, I, 1550-1579, ed. Ladislaus 
LUKÁCS S. I., Romae, Institutum Historicum S. I., 1969. 570.  
255 KRUPPA 2010. 331. 
256 Monumenta Antiquae Hungariae I. (1550–1579).  Ed. Ladislaus LUKÁCS. Romae, 1969. 568.  
257 TELEGDI MIKLÓS: Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö által…, 
magyarazattyánac harmadic resze, mely magaban foglallya a szentec innepire ualo euangeliomokat. Iratot 
Telegdi Miklostul peechi pispöktül. Nagy Szombatba, 1580.  
258 TÜSKÉS-KNAPP 2000. 585.  
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1607-ben Keresztényi felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül, értünk 

valókönyörgésükrűl és segítségrűl hivásokrul című, Grazban megjelentetett vitairatában, 

amelyet Gyarmati Miklós helmeci prédikátor, Monoszlai András veszprémi püspök könyve 

ellen írt kötete cáfolataként szánt, már tetten érhető Pázmány azon szándéka, hogy a 

hagyományos Szűz Mária tisztelettel összekapcsolt magyar szentek kultuszát előtérbe 

helyezze és a jezsuita ellenreformációs propaganda középpontjába helyezze.259 Tehát az 

első díszes rézmetszetes címelőzéklapok megjelenése előtt, jó egy évtizeddel már Pázmány 

elképzeléseiben körvonalazódott a később követendő út.    

Pázmány Péter Feleletében (1613), amelyet Magyari István vádjaira – miszerint az 

ország romlásáért elsősorban a katolikusok Mária-tisztelete okolható – válaszolva 

fogalmaz meg, rögzíti a XVII. századra végig érvényes katolikus álláspontot. Pázmány az 

ország pusztulásának valós okaként a hitszakadást jelöli meg, és ennek következményeként 

tekint a török hódoltságra. Pázmány már itt összekapcsolja a Patrona Hungariae koncepciót 

azzal az elképzeléssel, melyben az ország helyzetének javulását a katolikus hithez való 

viszonyban jelöli meg. Tehát, mintegy előtérbe helyezi a Magyarok Nagyasszonyának 

alakját, akinek segítségével az ország szinte összes problémájára a megfelelő gyógyír, 

megoldás adható.  

A XVII. század közepe táján, Zrínyi Miklós számos területre kiterjedő, jelentős 

életművének a hatására is a magyar nemesség önreprezentációjában bekövetkezett egy 

fordulat, melynek értelmében már nem csak a Habsburg-dinasztiához, hanem a Mária által 

fémjelzett Regnum Hungariae-hez igazodnak. A magyar politikai és szellemi elit az 

apostoli királyság eszméjében látja az ország szuverenitásának védelmét. Ebben a 

koncepcióban kiválóan megférnek Attilával az élen a Nádasdy-Mausoleumban 

megjelenített párducbőrős vezérek, az árpád házi királyszentekkel, vagy Hunyadi Mátyás 

alakjával, az utóbbiak, mind a Patrona Hungariae védelmében. Bitskey István szerint ez az 

„emlékezetközösségi identitás‖ határozta meg a költő és hadvezér Zrínyi szerepvállalását is 

a korabeli politika színpadán.260  

Persze napjaink történettudománya revideálta azt a 19-20. században kialakult és 

széles körben meggyökeresedett képet, miszerint Zrínyi gondolkodott volna a 

Habsburgoktól elválasztandó Magyar Királyság eszméjében, vagy állandó magyar nemzeti 

hadsereg felállításában. Éppen ellenkezőleg, Zrínyi arisztokratatársaihoz hasonlóan 

mindent megtett azért, hogy a Magyar Királyság még ha megfogyatkozott állapotában is, 

                                                 
259 KERNY 2006a. 428-429.   
260 BITSKEY 2005b. 47.  
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minél nagyobb önállóságra tegyen szert, de a Habsburg Monarchia keretein belül képzelte 

el annak a sorsát. Ennek folyományaként pedig arra törekedett, hogy a magyar-horvát 

politikai elit megőrizhesse befolyását az ország irányításában.261     

A toposz fejlődésének következő állomása, ugyancsak a Tüskés-Knapp szerzőpáros 

kutatásai alapján Inchoffer Menyhért Annales Ecclesiastici (1644) című művében érhető 

tetten. A Rómában élő jezsuita atya ebben a nagyszabású történeti munkájában összegezte 

a motívum együttest, rögzítette és hitelesítette a toposzt. S nála indul meg az a folyamat, 

melyben Mária ország-védői szerepéről a hangsúly áttevődik az országra, mint földrajzi, 

politikai, kulturális stb. egységre. Ennek értelmében a Patrona Hungariae-ről, az inkább 

politikai tartalmakat megjelenítő Regnum Marianumra helyeződik át a súlypont.262   

Az előzőek ismeretében válik érthetővé, hogy a török hódoltság utolsó néhány 

évtizedében a Patrona Ungarorum már nem pusztán vallási, hanem történetfilozófiai és 

közjogi értelemben vált az identitástudatot és a nemzettudatot formáló nagyhatású 

képzetté.263 Hozzátehetjük, hogy a Wesselényi-összeesküvés bukása utáni évtizedekben a 

bécsi udvar által bevezetett abszolutista törekvések hatásait is számításba kell vennünk. 

Hosszú időn át nem hívtak össze országgyűlést, sorozatosan sérültek a rendi előjogok. 

Ráadásul a helyzetet csak súlyosbította, hogy a magyar katolikus egyház vezetői a bécsi 

udvar támogatásával elérkezettnek látták a pillanatot a protestánsok elleni erőszakos 

fellépésre. 

Másrészt, a középkorban évszázadok folyamán kialakult Patrona Hungariae 

fogalma a barokk korszakban, a rekatolizációs mozgalmak idején Regnum Marianum 

alakban felekezeti jellegűvé alakult át.264  A XVII-XVIII. század fordulóján, az ország 

török alóli fölszabadulása után a Magyar Királyság területe a katolikus Habsburgok uralma 

alatt egyesült. Ettől kezdve a Regnum Marianum fogalma egyre szofisztikáltabb formában 

a katolikus rendi hagyományokkal kapcsolódott össze. Ezért is természetesnek tarthatjuk, 

hogy a Regnum Marianum eszme ettől kezdve egyre gyakrabban vált irodalmi művek 

vezérmotívumává. Az iskoladrámákban és a prédikáció irodalomban különösen tág teret 

kapott a XVIII. század folyamán. A kitűzött céloknak megfelelően magától értetődő 

természetességgel jelent meg a korabeli képzőművészeti ábrázolásokon is.  

A XVIII. század második harmadától a Regnum Marianum gondolat egyre nagyobb 

szerepet játszott a nemzeti öntudat élesztésében. A jezsuiták mellett a pálosok, de a 
                                                 
261 PÁLFFY 2009. 23.  
262 TÜSKÉS-KNAPP im. 589.  
263 KÁLLAY 1989. 28., BITSKEY 2005a. 13-33.   
264 TÜSKÉS-KNAPP im. 601.  
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ferencesek is fölkarolják ezt az eszmét.265 A XVIII. század első felében publikáló, a 

nagyszombati Szent Adalbert jezsuita szeminárium kormányzója Szabó István (1685-1753) 

tudatosan magyar nyelvű prédikációiban számtalan esetben merül föl a Mária országa 

gondolat nemcsak rekatolizációs olvasatban, hanem, a nemzeti öntudat ébren tartója 

funkcióban is.266 A század egyik legnépszerűbb ferences szónoka, a bevezetőben 

megidézett Telek József két kötetes prédikáció gyűjteményt (Tizen-két tsillagú Korona, 

Buda, 1769.) szentel Máriának, melyben szintén a rekatolizációs tendencia fölerősödését 

érzékelhetjük.267   

 

                                                 
265 TÜSKÉS-KNAPP im. 595-596.  
266 SZABÓ ISTVÁN: Ünnepi prédikációk III. 1-8.   
267 Telekről mind a mai napig használható monográfia: TAMÁS 1948.  
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A XV-XVI. SZÁZAD MŰVÉSZETI EMLÉKEI 
  

A Napbaöltözött Asszony ábrázolásai a XV. század közepén jelentek meg a 

magyarországi képzőművészet emlékein. Először, úgy tűnik a ferences obszervancia által 

gondozott kolostorokban és templomokban, majd fokozatosan tovább terjedt az ország 

többi vidékére az új ábrázolás divatja. Mátyás uralkodásának időszakában már az uralkodói 

propaganda eszközévé válik, teljesen új tartalmakat is közvetítve közönsége felé. A XV. 

század végén és az új század elején egyre több ábrázoláson (oltárokon, nyomtatott 

könyvekben, ötvösműveken, miseruhákon, palástokon stb.) jelenik meg a Napbaöltözött 

Asszony alakja legtöbbször, már összekapcsolva a Patrona Hungariae eszme országot védő 

funkciójával. A középkori magyar faszobrokon a koronával, a kormánypálcával, a jogarral 

és az országalmával kiemelt jelentőséget kapott Mária királynői jellege.268  

A monumentális szobrászati emlékanyagot, az oltárok faragott, festett plasztikáit 

áttekintve, melyből viszonylag legtöbb emlék maradt meg a korszakból az tűnik fel, hogy 

az elvárásokkal ellentétben elsősorban nem a ferences obszervancia területeiről ismertek az 

alkotások. Elég sok mű közülük a felvidéki városok és falvak plébánia templomaiból 

maradt fenn napjainkra. Bálint Sándor szerint, azért mert a török hódoltság negatív 

hatásait, a hegyeknek köszönhetően ezeken a területeken kevésbé éreztette, illetőleg a 

hitújítás itteni hívei is nagyobb toleranciát mutattak a középkori szakrális emlékekkel 

szemben, mint az ország egyéb területein. Az kétségtelen, hogy pont a ferences 

obszervancia „települési területe‖ esett legelőször a török hódítás útjába, így egyáltalán 

nem csodálkozhatunk azon, hogy erről a területről szinte nem maradt emlék napjainkra.  

Nem tagadva ezeket az eshetőségeket, a megmaradt emlékanyag alapján még is 

felmerül az a következtetés, hogy az obszerváns ferencesek vitathatatlanul óriási hatása 

mellett, amit a kultusz elterjesztésében végeztek, párhuzamosan más hatások is 

megfigyelhetőek, amelyek a magyarországi Mária-tisztelet késő középkori képét 

árnyalhatják. A városi plébánia templomok esetében például, több helyen a szászok 

kezében lévő templomokban találunk Napbaöltözött Asszony-ábrázolást, ahol nem 

feltétlenül kell a ferencesek hatásával számolnunk. Németországi származási helyükkel a 

szászok mindig is intenzív gazdasági, kereskedelmi, családi és kulturális kapcsolatokat 

ápoltak,269 így az ebben az időben szárba szökkenő német faszobrászati hagyomány, 

karöltve az új sokszorosított grafikai technikák megjelenésével, a nagyfokú 
                                                 
268 A Mária, mint királynő ikonográfiára vonatkozóan: LAWRENCE 1925. 150-161.  
269 CRACUIN 2011. 29-70.  



68 
 

mestervándorlással a betelepített területek és az anyaország között, inspiráló forrásként 

jelent meg Magyarországon is. A helyi, erdélyi műhelyek végig a középkor folyamán 

intenzív és inspiratív kapcsolatokat ápoltak külföldi műhelyekkel.270 Példaként itt 

utalhatunk a Veit Stoss fia, Johann Stoss által 1519-ben készített szászbogácsi (Bagaciu, 

Bogeschdorf) templom Mária-oltárára (17. kép), vagy a szászsebesi templom főoltárára  

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a török portyázó csapatok már a XV. 

század első évtizedeiben megjelentek az ország keleti részében, a Partiumban például 

(1416-ban Temesvár mellett fosztogatnak) és Erdély délkeleti részén, ahol a szászság egyik 

települési területét is találjuk. Jól jelzi a török előrenyomulás intenzitását, hogy 1420-ban 

Csáky Miklós vajda serege Hátszegnél első ízben hazai földön szenvedett vereséget a 

tőlük. 1432-ben a jól megerősített Nagyszebent és Brassót ugyan sikertelenül ostromolják, 

de a gyengébb települések, mint például Szászsebes nem tudnak ellenállni az ellenségnek. 

Ezeken a településeken már a következő néhány évtizedben megjelentek a templomok 

oltárain a Napbaöltözött Asszonyt mintázó alkotások.     

A XV. századi külföldre irányuló zarándoklatokat is számításba kell vennünk, a 

Napbaöltözött Asszony hazai elterjedésének forrásaként. A középkorban a külföldre tartó 

magyarországi zarándoklatok legkedveltebb célállomása az Aacheni székesegyházban 

őrzött Mária-ereklyék voltak. Az aacheni kegyhelyre elsősorban a magyar királyság 

területéről a felvidéki, Nyugat-Magyarországi városok polgárai zarándokoltak, akik 

jelentős többsége származásuk miatt egyébként is sok szállal kötődtek a Német Római 

Birodalomhoz. A XV. század folyamán a magyarországi peregrinusok a zarándok 

állomásokon, a közbeeső templomokban és kolostorokban számos helyen találkozhattak, 

az akkor már német területeken meglehetősen népszerű és igen széles területen elterjedt 

Holdsarlós Madonna szobraival és oltárképeivel. Az új. modern, látványos ábrázolás, a 

nagyméretű festett faszobrok, oszlopokon álló kegyszobrok, Marienleuchterek (18. kép) 

nyilván óriási hatással voltak az aacheni Magyar-kápolnába zarándokló, spirituálisan 

megtisztulni vágyó hívekre, akik az egyre tudatosuló török veszély árnyékában még 

fogékonyabbak lehettek az apokaliptikus tanításokat megidéző ábrázolásokra.  

A Magyarországról induló zarándokok Bécsen keresztül, Passau, Regensburg, 

Nürnberg, Frankfurt, Mainz, Koblenz, Andernach, Düren, Weisweiller, Weiden érintésével 

érkeztek Aachenbe.271 Ezen az úton persze nemcsak a festett faszobrok és oltárképek 

lehettek hatással a zarándokokra, hanem a metszeteken sokszorosítva terjesztett 

                                                 
270 Újabb feldolgozása: SARKADI 2008. 
271 BÁLINT-BARNA 1994. 39.  
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kisgrafikák, búcsúcédulák szintén szép számban kezük ügyébe vagy szemük elé 

kerülhettek.  

A Lengyelországból érkező hatások számbavételével a magyar művészettörténeti 

szakirodalom ebben a témában nem kellőképpen foglalkozott, holott a XV. század 

folyamán több mint kétezer magyar egyetemista látogatta a krakkói egyetem fakultásait. 

Köztük nem kisebb személyiségek, mint Temesvári Pelbárt, vagy a pálos rend történetírói 

közül Dombrói Márk, Gyöngyösi Gergely is a híres alma mater diákjai voltak.272  

A XV. század végén és a XVI. század első negyedében az apokaliptikus víziókat és 

a félelmeket a török előrenyomulása mellett számos egyéb probléma erősítette. Hunyadi 

Mátyás erős, határozott kormányzása nosztalgiát ébreszthetett az ország lakosaiban a 

szilárd központi hatalom iránt. A kortársak erre a hiányra még szomorúbban ébredhettek 

rá, hiszen mind II. Ulászló, mind II. Lajos kormányzása a gyenge uralkodás képzetét 

kelthette bennük. A gazdasági problémák kíséretében jelentkező társadalmi feszültségek az 

1514-es Dózsa-féle paraszt felkelésben kulminálódtak.273 Khiliasztikus nézetek táptalajra 

találtak a keresztesek táborában, ahol köztudottan az obszerváns ferencesek vállalták a 

tábori papság, fárasztó, embert próbáló szerepét.  

Az ikonográfiai fejezetben már említett Giacchino da Fiore apát könyveit ekkor 

adták ki nyomtatásban, Velencében (Liber concordiae novi ac veteris Testamenti, 1519), 

amely új híveket is toborzott apokaliptikus tanainak még a reformátorok körében is. 

Például Münzer Tamás is hívei közé tartozott.274  

A háborús viszonyok között táptalajra találó járványok és a velük általában karöltve 

érkező éhínségek hatásával is számolnunk kell. Hiszen a kortársak számára 

leküzdhetetlennek tűnő betegségek és az abból következő félelmek mélyen befészkelték 

magukat az emberek tudatába, amely nyomot hagyott a szellemi kultúra emlékein is.  

A XV. század közepén a Balkán felől érkező járványhullám árasztotta el 

Magyarországot. A betegséget a Nándorfehérvár alól érkező keresztesek tovább 

terjesztettek a lakosság körében. Ez a járvány évtizedekig kisebb-nagyobb intenzitással 

dühöngött nem kímélvén az ország népességét. Például 1480-ban még Mátyás 

Bécsújhelyet elfoglaló csapatait is súlyosan megtizedelte.   

A pestis mellett újabb járványok is megjelentek a század utolsó két évtizedében 

hazánkban. 1485-ben az ún. angol veríték (sudor anglicus) követelte áldozatait, majd egy 

                                                 
272 GERÉZDI 1969. 71-78., NYÁRY 1942. 21–30. 
273 DOMONKOS 1986. 227-241.  
274 BÁN 1997. 66.  
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évtizedre rá, 1494-ben a szifilisz is felütötte fejét Magyarországon. Jellemző a fertőzés 

makacsságára és a nyomába lépő félelemre, hogy az uralkodó is elmenekült előle budai 

palotájából. Ez a járvány szinte még el sem múlt, máris újra szedte áldozatait a pestis 

(1495-96). Az 1510-es pestis járvány, melyet éhínség is követett, olyan pusztító volt, hogy 

II. Ulászló Budáról Pozsonyba, majd hogy még biztosabb távolban legyen tőle 

Morvaországba menekült. Egyes vélemények szerint a Bernhard Striegel által festett híres 

fogadalmi kép a Napbaöltözött Asszony alakjával is a betegségtől való megmenekülésre 

történő megemlékezésből készülhetett. I. Ferdinánd 1521. szeptember 15-én pátensben 

rendelkezik a Stájerország elkülönítéséről a Magyarországon pusztító pestis járvány 

miatt.275    

 

                                                 
275 http://mek.niif.hu/05400/05425/pdf/Schultheisz_Jarvanyok.pdf és SCHULTHEISZ 1964. 3. 111–156. 

http://mek.niif.hu/05400/05425/pdf/Schultheisz_Jarvanyok.pdf
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OLTÁROK, SZOBROK 
 

Az oltárszobrászatban a XV. század utolsó harmadában terjed el a Napbaöltözött 

Asszony ikonográfiai típusa Magyarországon, a holdsarlón álló Madonnák formájában, 

melyek az Apokaliptikus Asszony alakját idézik.276 Ezeknek a plasztikáknak jelentős része 

nélkülözi a szokásos attribútumokat, elsősorban a jellegzetes napsugár mandorlát, illetőleg 

később, a barokkban egyre inkább kötelező elemmé váló tizenkét csillagú koronát, viszont 

a holdsarló mindig megjelenik Mária talpa alatt. Félreérthetetlenül jelezve, hogy a 

Jelenések Könyvében vizualizált Apokaliptikus Asszony alakjáról van szó. Az is 

feltételezhető, hogy a IV. Sixtusi búcsúkiváltság után egyszerűen napsugár díszbe 

öltöztették a már meglévő Mária ábrázolásokat.  

Ennek az attribútum hiánynak számos oka lehet. Több Madonna szobor eredeti 

kontextusából kiragadva, az oltár építménytől függetlenül, önálló alkotásként maradt 

napjainkra, nem ismerjük eredeti elhelyezési körülményüket, hogyan illeszkedtek az 

oltárhoz melyeken álltak. Kérdés, hogy kapcsolódott-e hozzájuk faragott, vagy az oltár 

szekrényre festett nap mandorla, mint ahogy például a szepeszombati oltár főalakja körül, 

ugyan később készült sugárkoszorún manapság is látható.277 Hasonló példa az 1480 körül 

készült a szmrecsányi főoltár mestere munkájaként a Felkai Mária-oltár (Esztergom, 

Keresztény Múzeum Ltsz.: 55.47), melynek holdsarlón álló Madonnája körül, a gótikus 

oltárszekrényhez illesztve, szintén látható, a vélhetően megint csak későbbi kiegészítésként 

rákerült napsugár koszorú.278 A barokk korszakból is jó néhány ilyen későbbi 

kiegészítéssel találkozhatunk (Korpona, Fraknó, Máriatölgyes stb.) amely bizonyítja, hogy 

ezeket a középkori eredetű Holdsarlós Madonnákat Napbaöltözött Asszonyként 

értelmezték.  

A XV. század második felében és a következő század elején a magyarországi 

szobrászatban a Mária-tiszteletére szentelt oltárok központi helyén ez az újonnan 

Európából érkezett Holdsarlós Mária-típus dominált. A jelen fejezetben ennek a 

tipologizálására teszünk kísérletet, nem a teljes, napjainkban rendelkezésre álló anyag 

segítségével.    

                                                 
276 GULDAN 1966. 102. további irodalommal.  
277 RADOS 1940. 45., XVIII. tábla. 
278 RADOS 1938. 52., LII és LIII. tábla, KAMPIS 1940. 32., 146., RADOCSAY 1955b. 31-32., 87-91., 
RADOCSAY 1967. 85-86., 164., MUCSI 1975. 13-14. és 11. kép., KERESZTÉNY MÚZEUM 
ESZTERGOM (TÖRÖK GYÖNGYI) 1993. 177., 7. kép. 
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A rendelkezésünkre álló művek tipologizálása nem könnyű feladat, hiszen 

számtalan műhelyhagyomány, különböző hatások érvényesülnek a fennmaradt emlékeken, 

ráadásul felmérni sem tudjuk, hogy milyen mértékű lehetett a művek pusztulása. A stiláris 

hatások alapvetően Németországból és Lengyelországból érkeztek, bár mindkét területen a 

fennmaradt emlékek jóval színesebb ikonográfiai és műfaji összképet mutatnak.279 De ez 

talán az említett országokban az utókorra maradt műalkotások nagyobb számának 

köszönhető.  

A monumentális alkotások közül a magyarországi emlékanyagban a legkorábbi, 

mai ismereteink szerint a ruszti templom oszlopon külön álló Mária szobra (1440-1450), 

melyet 1634-ben alakítottak át és állították új helyére.280 Mária alakját sugárkoszorú övezi, 

lába alatt a hold melyben férfi arc jelenik meg. A szobor stíluseredetét nem könnyű 

meghatározni (19. kép). A burgenlandi topográfiában, általánosságban bécsi mintaképekre 

utalnak, Frey már az 1446-ban készült bécsújhelyi oltárral hasonlítja össze arányait.281 A 

napjainkban a Stephanskirche-ben látható Wiener Neustadti-oltár trónoló, holdsarlón 

taposó Máriája, a földrajzi közelség és a két ország közötti szoros kapcsolatok 

következtében általánosságban is hatással lehetett a hasonló magyarországi művészeti 

törekvésekre.  

A rendelkezésre álló emlékek alapján, ha a térképre vetítjük ezeknek a szobroknak 

a lelőhelyét, akkor a legkorábbról ismert Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló szobrok az 

észak-nyugati országrészen, Ausztriához közel találhatók (Ruszt, Dozmat, Pinkakertes, 

Tüskevár), ami azt jelenti, hogy németországi illetve, osztrák közvetítéssel kell 

számolnunk esetükben. Erről a területről néhány évtized alatt terjedtek el a holdsarlós 

Madonna-ábrázolások Magyarországon.    

A ruszti Madonna szoborral rokonítható a tüskevári pálos kolostor romjai közül 

előkerült II. Mária a gyermekkel szobor, melynek eredete teljesen az idők homályába 

veszik. A még enyhe S vonalban hajló Boldogasszony az apokaliptikus, lefelé fordított 

holdsarlón áll (20. kép). A szobor 1460-70 körül készülhetett, kivájt hátuljából ítélve 

feltehetőn oltár tartozéka lehetett.282 Poszler Györgyi a kortárs salzburgi szobrászat 

                                                 
279 KÜPPERS 1974. rengeteg illusztrációval, MIODONSKA 1979.  
280 IPOLYI 1863. 56., ÉBER 1914. 32-33., 34., PÉTER 1930. 137., KAMPIS 1932. 63-64., KAMPIS 1940. 
69., 73-75.    
281 RADOCSAY 1967. 55. vö: FREY 1929. VI, XIII., CSATKAI – FREY – WOLKAN 1932. 171., 200. kép.  
282 KAMPIS 1935. 137., MOLNÁR 1936. 86-87., RADOCSAY 1967. 55., 223.,  
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emlékeivel hozza rokonságba, a St. Leonhard bei Tamsweg-i Madonnán a holdsarló íve 

alatt látható arc hasonlít a tüskevárira.283  

A nikápolyi győzelmük (1396) után a törökök egyre többször törtek be 

Magyarország területére, sőt jó néhány portyát vezettek az osztrák területekre is, így 

könnyebben érthetővé válik, hogy azon a környéken is néhány éven belül megjelennek, 

már a XV. század elején a Napbaöltözött Asszony-ábrázolások. Persze nem föltétlenül 

csak ennek az expanziónak volt elhatározó hatása, de a török ellen védelmet ígérő Mária-

kultusz terjedését mindenvalószínűség szerint gyorsította. A Maria Wörth-i templomban 

látható egy 1420-30 tájékáról származó holdsarlós Madonnát ábrázoló gótikus stílusú 

üvegablak. Jól jellemzi a magyarországi állapotokat az, hogy az ország területéről egyetlen 

ilyen emlékünk nem maradt fenn.   

A század közepi kezdetek után a következő félévszázadból néhány tucat faszobor 

maradt az utókorra. Tulajdonképpen a megmaradt magyarországi emlékanyagra nem 

jellemző, a környező országokban üdítőnek ható ikonográfiai, tematikai sokszínűség, a 

számtalan variáns megjelenése. Ez a sajátosság nemcsak az osztrák és német területekre 

jellemző, de a lengyel művészetben is igen szembeötlő az emlékanyagot összehasonlítva az 

ikonográfiai és a különböző művészeti technikákban realizálódó megjelenés gazdagsága. 

Nálunk, ami megmaradt az ikonográfiailag meglehetősen homogén képet mutat. Ez a XV. 

századból, néhány tucat faszobrot, alig egy-két táblaképet és freskót, néhány illusztrált 

kódexet, kevés ötvösművet és liturgikus tárgyat és Mátyás utódjának, Ulászlónak az 

uralkodásától a Máriás pénzeket jelenti.    

Az általam ismert magyarországi középkori emlékanyagban rendkívül ritka a lefelé 

fordított holdsarló, amelyen minden ismert esetben az ember arc is megjelenik. Ilyen a 

szepesszombati284 Szent György-plébániatemplomban álló, Mária (1464-1470) lába alatti 

holdsarló, továbbá a bakabányai Szent Miklós-plébániatemplom Mária-oltárán (1470-

1480)285 is hasonló elrendezést láthatunk (21. kép). A bakabányai szobron a holdsarló két 

szára fölött megjelenik egy-egy kis angyal. A két angyal által tartott holdsarló néhány 

századfordulós emléken is jelentkezik. Például a körmöcbányai vártemplom 1490-1500 

körül készült Madonna szobrán is két angyal tartja a holdsarlót, alakjuk szinte elveszik 

                                                 
283 PANNONIA REGIA (POSZLER GYÖRGYI) 1994. X-13. 499-500.    
284 IPOLYI 1863. 54., KAMPIS 1940. 175., HOMOLKA 1972. 399., 99. kép, RADOCSAY 1967. 85-86, 
216. 
285 HENSZLMANN 1979. 250-251., HOMOLKA 1972. 393. 37. ábra, RADOCSAY 1967. 77, 149., RADOS 
1938. 47-48., XXVIII. t., KAMPIS  1940. 66, 148., DIVALD 1910. 60., GEREVICH 1943. 12.,  
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Mária bő redőzetű, gazdagon faragott köntöse mögött.286 Az eperjesi főoltár angyal szobrai 

továbblépést jelentenek ezen az úton, hiszen a két álló angyal figura ruházata Máriáéhoz 

hasonló műgonddal lett kifaragva.287 A kisméretű alakok viszonya a főcsoporthoz is jobban 

tisztázott, mint korábbi emlékeinken. Nagyjából ugyanez elmondható a selmecbányai, 

valószínűleg a Szent Katalin templom egykori főoltárán álló 1506. körül készült Mária 

szobor angyal alakjairól is.288 Ugyanebben az évtizedben készült a leibici főoltár (1500-

1510) hasonló megoldást mutató Mária szobra is.289 Ennek a sorozatnak legkiforrottabb 

emléke a besztercebányai plébániatemplom Szent Borbála oltárának Mária alakja 

(1509).290 A két térdelő angyal nemcsak, hogy pontosan jellemzett, de gesztusaikkal, arcuk 

mimikájával is aktív részesei a jelenetnek (22. kép).   

Egy másik csoporton, angyalok nélkül, de emberi arcot formázó holdsarlóval 

számos esetben találkozhatunk a hazai emlékanyagban. Ezeknél az arc vegyesen, fölfelé 

Máriára és gyermekére, illetve tőlük elfordulva is megfigyelhető. Az esetek többségében 

az általában országalmát tartó kis Jézus Mária bal karján ül, míg anyja jobbjában 

kormánypálcát tart. Ilyen a pinkakertesi Madonna (1474-1480)291 (23. kép), a bertóti (1480 

körül)292, ahol mindkét esetben „fölfelé‖ néz a holdsarlón lévő arc. Az 1500-as évek első 

két évtizedéből származnak azok az emlékek, ahol az arcok lefelé tekintenek. Ilyen Lőcsei 

Pál mester főművének, a lőcsei Szent Jakab templom főoltárának Madonna szobra293, ahol 

az angyali koronázás jelenetével egészül ki a kompozíció (24. kép). Illetve a szepestótfalvi 

(Slovenská Ves) (1510-1515. k.)294, az 1520 körül készült héthársi (Lipany)295, a 

                                                 
286 RADOCSAY 1967. 186., DIVALD 1911. 536-8., KAMPIS 1940. 218. kép, GENTHON 1931. 129.   
287 DIVALD 1927. 48., RADOS 1938. 64-65., KAMPIS 1940. 44-46., RADOCSAY 1967 61-62., 162-163., 
HOMOLKA 1972. 405.   
288 DIVALD 1910. 57-8., DIVALD 1911. 537-8., DIVALD 1924. 28-30., GENTHON 1929. 275., 
GENTHON 1931 122-9., 131-2., 90. kép, PÉTER 1930. 157-8., KAMPIS 1940. 293., RADOCSAY 1967. 
118-119., 209., HOMOLKA 1972. 395., 74. kép     
289 RADOCSAY 1967. 188., 193. kép., DIVALD 1906. II. 49., 75-76., KAMPIS 1934. 88., 93. kép., 
KAMPIS 1940. 93., 107, 150., HOMOLKA 1972. 407., GEREVICH 1943. 20.,  
290 RADOCSAY 1967. 120-121., 157., 254. kép., HOMOLKA 1972. 397., 76, 77. kép., RADOS 1938. 54-
55., LXIV-LXV. t., KAMPIS 1940. 291., GENTHON 1931. 128. 
291 RADOS 1938. 54., LXII. tábla, HEKLER 1934. 80. FREY, D.: Das Burgenland. Wien, 1929. VI. XXX. 
153-154. kép., KAMPIS 1940. 69., 73., RADOCSAY 1967. 72., 158. kép. Vö: Jelen tanulmány 136. kép.   
292 DIVALD 1907. 21., DIVALD 1908. 113-115., KAMPIS 1940. 53-54., 148., RADOCSAY 1967. 71., 
117., 156. 
293 IPOLYI 1863. 49., PÉTER 1930. 148-153., 154., 160., RADOS 1938. 55-56., RADOCSAY 1967. 98-
103., 190-192., HOMOLKA 1972. 182., 183. kép, 406-407.  
294 DIVALD 1906. I. 56., II. 49., 76., IX. tábla, RADOCSAY 1967. 106,. 111., 218., HOMOLKA 1972. 227. 
kép, 410.  
295 IPOLYI 1863. 54., DIVALD 1905. 246., 249., DIVALD 1915. 14-19., CSÁNKY 1937. 342., RADOS 
1938. 34., 56., LXXIII. Tábla., RADOCSAY 1967. 168.   
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káposztafalvi (Hrabusice) (1516-1520)296, a kisszebeni (Sabinov)297 és a lőcsei Szepességi 

Múzeumban őrzött Madonna (1520. k.)298 szobrok említhetők.   

Az emberi arccal modellált típus esetében jóval kevesebb emlékünknél látható, 

hogy a kis Jézus átkerül a Madonna jobb kezébe. 1480 körül készülhetett Farkasfalva 

(Vlková) Mária-oltárának a szobra (25. kép).299 Már a következő század elején készültek a 

túrócligeti (Turciansky Háj)300 és a keresztfalusi Madonnák. A legérdekesebb kialakítású 

az egykor keresztfalvi (Krizová Ves) oltár középső szobraként 1510-1520 körül készült 

Madonna szobor. A holdsarló bal oldalára került a majdhogynem önálló plasztikaként is 

felfogható, szinte maszkként ábrázolt férfi arc. Későbbi megbecsültségét jelzi, hogy a 

szobrot barokk oltárba helyezték, jelenleg a Szlovák Nemzeti galériában található.301      

Még mindig jobb kezében tartja a Madonna a kis Jézust néhány emlékünknél, 

viszont ezeknél a holdsarló általában egyszerű. Ennél a típusnál nem jelenik meg a férfiarc 

az égitesten. A kassai faragó iskola hatása érzékelhető Diósgyőri Madonnánkon (1480-

1490)302, illetve a nála provinciálisabb ízlésű andocsi Mária szobrot (1500 körül)303 

említhetjük meg még ennél a típusnál.  

A legelterjedtebb típus a későközépkori magyarországi faszobrászatban a 

holdsarlón álló, koronás Szűz Mária, bal kezében a kis Jézussal, jobb kezében pedig 

kormánypálcával. Persze ezen a helyen be kell toldanunk azt az apró észrevételt, hogy a 

későbbi századokban elsősorban az anyag pusztulása, sérülése miatt számos faszobrot 

átfaragtak, vagy attribútumaikat kicserélték. Természetesen a végtagok voltak kitéve 

leginkább ennek az átfaragási, restaurálási kedvnek, ennek következtében az ilyen jellegű 

csoportosítások óhatatlanul magukban hordozzák a tévedés lehetőségét. 

                                                 
296 DIVALD 1906. 81-82., 58. kép., KAMPIS 1940. 118-119., 120-121., RADOCSAY 1967. 117., 
HOMOLKA 1972. 210. kép., 409.  
297 IPOLYI 1863. 53., RADOS 1938. 63., LVIII. tábla, KAMPIS 1940. 256. kép., RADOCSAY 1967. 183-
184., HOMOLKA 1972. 160. kép, 405.  
298 HOMOLKA 1972. 224. kép, 410. 
299 DIVALD 1906. II. 41-42, 43., KAMPIS 1940. 33-34., RADOCSAY 1967. 84., 85., 87., 163-164. 
300 LAJTA 1960. 91., 6. kép, GÜNTHEROVÁ-MEYEROVÁ 1940-1941. 58, 61, 63., RADOCSAY 1967. 
110, 222.   
301 Pozsony, SNG. Ltsz.: P. 286. ÉBER 1914. 33-34., CIDLINSKÁ 1965. 98-100., 1 fig., RADOCSAY 1967. 
124., 181., 217. kép., HOMOLKA 1972. 401., 97. kép., GLATZ 1983. 129-130., 56. kép.   
302 RADOCSAY 1967. 70-71., 161.  
303 JORDÁNSZKY 1836. 152., BALOGH 1876. 470., AGGHÁZY 1946. 43-46., RADOCSAY 1967. 126, 
148-149.    
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 A fenti típusnak egyik leglátványosabb és egyben korai megjelenése a kassai dóm 

Szent Erzsébet főoltárán látható (1474-1477), mely emlékünk óriási hatással volt a 

következő évtizedek magyarországi szobrászatára (26. kép).304  

Hasonló elrendezésű, de egy lényeges ponton eltér annak a csoportnak az 

ábrázolása, ahol a Mária jobb kezében nem kormánypálca van, hanem ezzel a kezével is 

fogja gyermekét, bizonyos esetekben pedig, akár a bizánci hodigitria típusnál rámutat a kis 

Jézusra.  

Így jelenik meg a csoport egyik legjellemzőbb emlékén, az 1490-es években készült 

necpáli Madonna esetében (27. kép).305 Hasonló korú a Szlovák Nemzeti Galéria 

gyűjteményében lévő, Körmöcbányáról származó Holdsarlós Madonna szobor.306 

Tekintve, hogy Körmöcbánya a magyar pénzverés évszázadokig egyik legfontosabb 

központja volt és Máriás pénzeink jelentős hányada innen került ki a következő néhány 

évszázad folyamán, fel kell hívjuk a figyelmet a párhuzamos jelenségekre. Közbevetőleg 

jegyzem meg, hogy míg Mátyás Körmöcön készült arany forintján még a trónoló, 

holdsarló nélküli Patrona Hungariae jelenik meg, addig II. Ulászlóén már a holdsarlós 

Madonna jeleníti meg ugyanezt a gondolatot. Ulászló uralkodása idejében már állt a 

körmöci Madonna-szobor. Például híres 1506-os guldinereinek éremképét már 

befolyásolhatta ez az alkotás.   

Ugyanez a gyengédség jelenik meg a korponai (Krupina, Karpfen) oltár 

főalakjaként modellált Holdsarlós Madonna szobron (1500-1510)307 és az alistálról 

származó Madonnán (1510-1512).308 Később, a póniki (1512)309, majd a nagyőri (Strazky) 

Madonna (1524)310 szobrunkon is hasonló megoldással találkozunk. Erdélyből, az 1500 

körül készült erdőszentgyörgyi Madonna finom modellálásával és hangsúlyos 

holdsarlójával érdemel említést.311      

                                                 
304 IPOLYI 1863. 46., DIVALD 1907 257-258., GEREVICH 1935., WICK 1936. 210-212., RADOS 1938. 
45-46., XXII. tábla., KAMPIS 1940. 186., RADOCSAY 1960b. 28-38., RADOCSAY 1967. 62-66., 179., 
HOMOLKA 1972. 391., 18., 21. kép, EISLER 1995. 189-203.   
305 DIVALD 1911. 550., 16. kép., KAMPIS 1940. 64., 148., BALOGH 1957. 242-244., RADOCSAY 1967. 
80, 203-204., HOMOLKA 1972. 394., 49-51. ábra.   
306 (SNG ltsz.: P 460). DIVALD 1911. 536-538., RADOCSAY 1967. 186., HOMOLKA 1972. 395., 62-63. 
kép., GLATZ 1983. 100-101.  
307 IPOLYI 1863. 128., RADOCSAY 1967. 119., GENTHON 1931. 129., 92. kép, DIVALD 1910. 58., 
KAMPIS 1940. 135., 148., 151., HOMOLKA 1972. 395-396., 70. kép.  
308 GENTHON 1948. 149., BALOGH 1960. 106-112. 
309 DIVALD 1909. 125.  
310 DIVALD 1906. 90., RADOS 1938. 57., LXXVII. t., RADOCSAY 1967. 71., 110., 202., HOMOLKA 
1972. 403., 141. kép 
311 MÁRIA TISZTELET 2010. 5.  
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Az aszimmetrikusan elhelyezett holdsarló miatt külön figyelmet érdemel az 1500 

körül készült zalaszentgróti Madonna. Végh János ezt a modellálást az ulmi iskola 

hatásával magyarázza, ahol kedvelték az effajta megoldásokat, ha nem faragtak emberi 

arcot a holdsarlóba (28. kép).312  

Ugyanez az aszimmetria érvényesül a jáki Madonna (1480 k.) esetében is, melynél 

Mária szintén a bal karján tartja meztelen gyermekét, akinek a kezében a többi hasonló 

szobortól eltérően nem országalma van, hanem a Szűz a bűnöktől való megváltás 

szimbólumaként almát nyújt át neki (29. kép).313 Legközelebbi stiláris és ikonográfiai 

párhuzama a Varasd megyei (ma Horvátország) Martinscina Szent Márton 

plébániatemplomának Madonna-szobra.314  

A mohácsi csatáig terjedő körülbelül félévszázados időszakban, tehát ezek a 

típusok maradtak fenn a magyarországi Napbaöltözött Asszony-ábrázolások közül, 

amelyek mind az álló változatot vonultatják fel. Ha Kampis és Radocsay datálásai 

helytállóak a szobrokat illetően, akkor szembetűnő, hogy keletkezésük – egy-két kivételtől 

eltekintve – a Mátyás általi pénzreform utáni időszakra tehető. Lehetséges, hogy az 

uralkodó Patrona Hungariae tisztelete is katalizátorként hatott a Madonna szobrok 

megjelenésére.     

Vélhetőleg a XV. században a falfestészetben is számolhatunk a Napbaöltözött 

Asszony ábrázolásaival, de számos okból kifolyólag itt csak találgatásokra kényszerülünk. 

A század második felében a Magyar területen is megjelentek a Mária-ábrázolás új 

ikonográfiai típusának emlékei, elsősorban az oltárszobrászatban. Már a táblakép 

festészetben és az oltárképek tábláin is jóval kevesebb megjelenéssel találkozhattunk, a 

falfestészetben viszont szinte teljes egészében hiányzik a holdsarlón álló Madonna típusa. 

A hiánynak oka lehet, az is hogy a falfestészeti tevékenység úgy tűnik lelassult a XV. 

század folyamán. Ez a tendencia szoros összefüggést mutat azzal a ténnyel, hogy a 

táblakép festészet sokkal hangsúlyosabbá válik. Templomaink belső képét egyre inkább a 

gótikus szárnyas oltárok formái határozták meg.315 Persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül 

azt a tényt sem, hogy számos emlék pusztult el a következő századok folyamán.  

Napjainkra szinte egyetlen tanúként az erdélyi szászok területéről, a történelmi 

Magyarország legkeletibb végéből, a brassói Fekete templomból maradt fenn egy fontos 
                                                 
312 PANNONIA REGIA 1994. X-31. 517.  További irodalma: HEKLER 1934. 80-81., 46-47. kép, KAMPIS 
1940. 71-72., 149., 230. kép, BALOGH 1957. 249., RADOCSAY 1967. 86., 224.  
313 KAMPIS 1940. 228., BOGYAY 1944. 88-90., RADOCSAY 1967. 176. 
314 PANNONIA REGIA (P. GY.) 1994. X-17. 503-504. DIVALD 1927. 135, 162, 194., KAMPIS 1935. 136-
137., BOGYAY 1944. 88-90. BALOGH 1957. 248., RADOCSAY 1967. 176.  
315 RADOCSAY 1954. 60.  
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emlék, igaz, hogy szinte teljesen átfestett, restaurált állapotban tanulmányozhatjuk, így a 

stíluskritikai vizsgálatok meglehetősen bizonytalan eredményt mutatnak (30. kép). Ezt az 

elmúlt száz év művészettörténeti szakirodalma is tükrözi. Váltakozva itáliai és német, 

illetőleg németalföldi eredetről beszélnek a szerzők. Genthon például a Jánosréti mester 

stíluskörébe vonja az alkotást.316 Gerevich Tibor az itáliai quattrocento Sacra 

Conversatione típusának magyaros változataként értelmezi és Mátyás valamelyik magyar 

származású udvari művészének munkájának tartja a festményt.317 A templom déli bejárata 

fölötti hármas ívű falmező mára csak rekonstrukciókból ismert, valószínűleg 1477-ben 

készült Trónoló Mária freskó díszítette.  

Az időjárás viszontagságai és legfőképpen az 1689-es nagy tűzvész, amely a 

templom jelentős részét elpusztította, a freskót is szinte a felismerhetetlenségig 

megrongálta. A kép középpontjában harmonikus, idillikus tájban jelenik meg a Trónoló 

Madonna, emlékeztetve a Mátyás pénzeinek ülő Madonna típusára. A lábait hatalmas, 

hangsúlyos holdsarlón nyugtató Máriát éppen két angyal koronázza. Mária jobboldalán az 

imádkozó Alexandriai Szent Katalint, míg balján a térdelő Szent Borbálát látjuk. Fontos 

szerepet kaptak a képen elhelyezett címerek. Jobbról gótikus ornamentális keretezésben 

Mátyás-kori Magyarország címer, míg balról aragóniai Beatrix címere látható.318   

A XV. századi magyarországi oltárkép festészetben a Holdsarlós Madonna 

alakjával nem túl gyakran találkozhatunk. Ritka, korai kivételnek számít a liptószentmáriai 

Szűz Mária templom 1450-1460 körül készült Mária-oltárkája.319 A középképen, a korabeli 

magyarországi szobrászat emlékeivel is rokonítható Holdsarlós Madonnát közre fogja 

Szent Katalin és Szent Margit figurája. Közeli stiláris és ikonográfiai párhuzamait a kortárs 

lengyel táblaképfestészetben ismerte fel a kutatás.320  

Másik emlékünk a kassai Szent Erzsébet székesegyház káptalani sekrestyéjében 

látható, XVI. század elejéről származó kétoldalú oltárkép egyik lapja Krisztus 

megkeresztelését, másik oldala Szent János apostol olajban főzését ábrázolja. A szent 

kínzását ábrázoló jelenet fölött, a festmény hátterében az apostol megjelenik Pathmos 

szigetén térdepelve, imádkozva, amint az égben jelenésként a holdsarlón álló 

                                                 
316 BATTHYÁNEUM 1911. 89-91., GENTHON 1936. 573. 
317 GEREVICH 1939. 446-447.  
318 KÖPECZI 1927. 11-13., BALOGH 1966. 311. (bőséges bibliográfiával).   
319 RADOCSAY 1955. 72-73., 369-370., TÖRÖK 1980. 78., TÖRÖK 2005. 113., 11. kép.  
320 A MNG RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (TÖRÖK GYÖNGYI) 1984. 33., MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET 
1300-1470 KÖRÜL (TÖRÖK GY.) 1987. 722.  
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Napbaöltözött Asszony alakja uralkodik. Divald szerint a képet Koehler János bártfai festő 

és szenátor festette.321  

Nemcsak az oltárszobrászatban, de a táblaképfestészetben is megfigyelhetjük a XV. 

század utolsó évtizedeiben a Patrona Hungariae gondolattal egybekapcsolt Immaculata 

alakját. A Szepes vármegyei Vitfalván (Vitkovce) őrzött két oltártábla bizonyos 

feltételezések szerint, eredetileg a besztercebányai Szent Erzsébet-templom Szent Borbála 

oltárához tartozhatott (Túrócszentmárton, Szlovák Nemzeti Múzeum ltsz.: 2284).322 A 

Mátyás király halála körüli években készült táblákon Szent István és Szent László jelenik 

meg, fejük fölött, az aranyhátterű égben a félalakos Madonna lebeg. Kerny Terézia szerint 

a két uralkodó tardícionális alakjai egyszerre jelzik az ország felajánlás gondolatát, a 

ferencesek által abban az időszakban nagyon aktuálissá tett Szeplőtelen Fogantatás 

eszméjével megjelenítve.323 Marosi Ernő szerint a Szent Szűz a táblákon abban a formában 

jelenik meg, amely a korabeli Mátyás pénzeken is megjelent, tehát Mária alakját az 

Immaculatával azonosították.324    

A Szépművészeti Múzeum őrzi a korszak hazai emlékanyagában számon tartott 

egyik legjobb kvalitású fogadalmi, vagy votív képet, a sváb festészet jeles alkotójától 

Bernhard Striegeltől.325 Striegel devóciós képét az újabb kutatás 1515-re datálja. A képen 

Szent László király a Napbaöltözött Asszony oltalmába ajánlja II. Ulászlót és gyermekeit 

(Lajost és Annát). Ikonográfiai szempontból érdekes a Madonna alakja, hiszen nem a 

Magyarországon is megszokott csillagkoronát hordozz, hanem fején rózsakoszorút és 

koronát visel (31. kép). Striegel képén a Holdsarlós Madonna mögött már megjelenik a 

napsugár koszorú, amely nagyjából ettől az időszaktól kezdve egyre általánosabbá válik a 

magyarországi ábrázolásokon, plasztikussá téve azt a gondolatot, hogy az előző korszak 

ábrázolásain, elsősorban a faszobrokon, a Holdsarlós Madonna alatt a Jelenések 

Könyvének Napbaöltözött Asszony alakját értették.  

A művészettörténeti kutatás szinte kivétel nélkül fogadalmi képnek tartja a táblát. 

Bartos György 1988-ban írott szakdolgozatában egyértelműen votív képként értelmezi.326 

Mária megjelenését a képen több indok is magyarázhatja. Véleménye szerint a festmény 

megrendelését az akkor dühöngő pestis járványból való megmenekülés ugyanúgy 

indokolhatja, mint a király ellen 1514-ben tervezett merénylet meghiúsulása.  
                                                 
321 DIVALD 1908. 127., 43. kép., WICK 1936. 261-262.  
322 GENTHON 1932. 59., RADOCSAY 1955. 106, 460, 496, LXXXI., GLATZ 1983. 34-36.   
323 KERNY 2010. 525-526.  
324 MAROSI 1995. 84.  
325 SCHALLABURG (URBACH ZSUZSANNA) 1982. 503-504., 522. tétel  
326 BARTOS 1988.   
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Urbach Zsuzsa Szent László király alakját Miksa császárral azonosította, aki 

Striegeltől megrendelte a festményt Ulászlónak ajándékba. Urbach a kép értelmezésénél, 

kiemeli, hogy az a közép-európai reneszánsz művészet egyik legmerészebb politikai 

allegóriája. Miksa, díszkardja tanúságaként maga is a Napbaöltözött Asszony tisztelője, a 

kettős uralkodói eljegyzés időszakában készíttette el a festményt.327  

Kerny Terézia szerint legalább négy elemből épül fel a táblakép mondanivalója. 

Szerinte a legfontosabb egyértelműen a supplikáció. Az Anne de Foix halála után anya 

nélkül maradt gyermekeket, illetve a feleség nélkül maradt férjet az uralkodó védőszentje 

ajánlja Szűz Mária oltalmába. A második jelentés réteg a király szerencsés 

megmenekülésével van összefüggésben. A harmadik, szimbolikus értelmezés a Szeplőtelen 

Fogantatás tanának védelmével kiegészülve, az ország felajánlás gondolatán keresztül, a 

töröktől védő Napbaöltözött Asszony alakjáig vezet. Kerny szerint, az utolsó legmagasabb 

szinten a kép az 1515-ben megkötött Habsburg-Jagelló eljegyzési szerződés allegóriájaként 

értelmezhető.328 Marosi Ernő mindehhez még azt fűzi hozzá, hogy erőteljes utalás történt a 

képen az Augustus és a tiburi Szibilla téma és a magyar tradíció összekapcsolására.329  

A festmény egyébként számos egyezést mutat azzal az 1516-ban Hans Franck 

metsző által készített fametszettel, amely Miksa császár rokonságának tagjait, így az Árpád 

házi királyi szenteket gyűjtötte egy kötetbe. A 124 fametszetből álló sorozat kötetbe 

foglalása a császár életében nem készült el teljesen. A sorozat 33. metszetén egy palota 

oszlopokkal tagolt termében jelenik meg Imre hercegnek a koronás Napbaöltözött Asszony 

holdsarlón taposó alakja.330 A beállítás, a két alak egymáshoz való viszonya, a Madonna 

kompozíciója közeli rokonságot mutat a Striegel képpel.  

 Legnagyobb méretű és minden bizonnyal legismertebb emlék a csíksomlyói 

ferences templom kegyszobra (32. kép).331 Ezen az alkotáson Mária minden attribútumával 

felveszi a Napbaöltözött Asszony képét. Emberarccal modellált holdsarlón áll, fején 

korona, körülötte a tizenkét csillagos koszorúval, hátterében a sugárzó napot jelképező 

mandorlával. Közkeletű datálása szerint, a hársfaszobrot a XVI. század első évtizedeiben 

helyi faragó műhely készítette. Annak ellenére, hogy a kegyszobor milyen fontos szerepet 

tölt be a székelység és a magyarság történetében meglehetősen szegényes a szakirodalomi 

feldolgozottsága. Az erdélyi Mária-tiszteletet bemutató kiállítás katalógusa szerint a XVII. 
                                                 
327 HABSBURG MÁRIA, MOHÁCS ÖZVEGYE 2005. 140-141., I-4. katalógus tétel (Urbach Zsuzsanna 
szócikke).  
328 KERNY 2006b. 32-33.  
329 MAROSI 1995. 85.  
330 TÖRTÉNELEM-KÉP 2000. (ENDRŐDI GÁBOR) 163-165., II-17, II-17/b kép.  
331 BATHYÁNEUM 1911. 94-96., BOROS 1926., BOROS 1994. 47-60.  
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századi tatárdúlást követően, 1644-ben a somlyói ferencesek a brassói Nyerges Jánossal 

kötöttek szerződést az újjonan készülő Mária-oltárra. Ekkor zárták le a középkori 

kegyszobor üreges hátoldalát, amelyhez elkészítették a napjainkra a szobor látványát 

alapvetően meghatározó sugárkoszorút. és helyezték azt az új oltárba. Ekkor került Mária 

feje fölé az őt megkoronázó két angyal figurája is.332 

János Zsigmond protestáns seregével szembeni 1567-es győzelmet Mária 

közbenjárásának tulajdonították, ennek következményeként a Mária szobor tisztelete egyre 

szélesebb körben növekedett. Ennek egyenes következménye a szoborról készült 

nagyszámú másolat. Festett másolatát találjuk Csíkszentmihályon, Kőrispatakon. A XVIII. 

század második felében készült a csíkkozmási templom képe. Mihály Ferenc szerint a 

kegyszobor legközelebbi analógiája a Bözödújfaluból származó Mária szobor.333  

 Mai ismereteink szerint legkésőbbi gótikus későközépkori faszobrunk a holdsarlón 

álló Máriák közül, mely kiegészül az angyali koronázás jelenetével, a csíkmenasági 

(Armaseni) oltáron található (33. kép).334 A magyarországi gótikus szárnyas oltár művészet 

is ezzel a darabbal zárul. A szárnyas oltár Mária életét földolgozó táblái Dürer metszetek 

hatásáról tanúskodnak (1520 k.). Az oltárszekrény Madonna szobrát koronázó angyalok 

szintén Dürer metszetre tekinthetnek vissza, mint előképre. A Madonna-szobor a Mennyek 

királynőjére utaló felirata szerint 1523-ban készült „REGINA COELI LETARE 1523‖ (a 

magyar egyházi énekben elterjedt fordítása szerint: „Mennynek királyné asszonya, örülj 

szép Szűz”.335 Legendája alapján eredetileg a barcaság legjelentősebb szász 

erődtemplomában a höltövényi (Heldsdorf) templomban őrizték, de a reformátusok 

kidobták a templomból, így került Menaságra.336 Ebből az időszakból ilyen monumentális 

alkotásokkal nem rendelkezünk, hiszen a XVI század közepére már Buda is török kézen 

található, és a református vallás erőteljes térnyerése sem kedvezett, a hasonló méretű és 

minőségi megrendeléseknek.  

 

                                                 
332 MÁRIA-TISZTELET 2010. 7.  
333 MIHÁLY 2006. 84.  
334 SCHALLABURG (VÉGH JÁNOS) 1982. 641-642., 787. Kat. Nr.   
335 TÖRÖK 2005. 133., 77. kép.  
336 BATTHYÁNEUM 1911. 97-99., RADOS 1938. 60., RADOCSAY 1955. 189., 288-289., RADOCSAY 
1967. 130., 159., A MNG RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (VÉGH JÁNOS) 1984. 122-124.    
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FUNERÁLIS EMLÉKEK, EPITÁFIUMOK 

  

A halotti kultusz és a temetési szertartások részeként megszülető műalkotások 

körében, elsősorban a személyes, egyéni devóció részeként is találkozunk néhány emlék 

erejéig a Napbaöltözött Asszony alakjával. Vizsgált két emlékünk a Felvidékről származik, 

de feltételeznünk kell, hogy az ország más területein is elterjedhettek a hasonló emlékek.  

A kassai Szent Erzsébet székesegyház déli kapuja melletti Mettercia kápolnában 

helyezték el Czottmann Bertalan kassai patikus és felesége fogadalmi képét337, amit a 

megrendelő 1516-ban talán Babocsai János kassai mesterrel festetett (34. kép).338 A 

festmény ikonográfiai ritkaság a magyar emlékanyagban, hiszen több mint harminc alakot 

ábrázol, egy Jessze fájára emlékeztető kompozícióba foglalva, a kép előterében a térdeplő, 

imádkozó donátor házaspárral.339 A megrendelő mögötti Szent Bertalan alak bal kezében 

tartott késen jelenik meg a festő monogramja. A festményen Kassa város címere mellett 

Czottman és feleségének címere is látható. Egy gyógyszerész mozsárból két faág ágazik ki, 

amely két egymás fölött elhelyezkedő mandorla formában fonódik össze. Az alsó 

mandorlában egy Metterciát láthatunk, míg a fölsőben a holdsarlón álló, köpenybe 

burkolózó, gyermekét tartó Napbaöltözött Asszony jelenik meg.340   

A XVI. század elejéről származik az egyik legmonumentálisabb táblaképünk, 

Czobor Imre (?) epitáfiuma, amely a Napbaöltözött Asszony alakját víziószerű látomásként 

idézi föl (35. kép).341 A festményt eredetileg, az 1467-ben Czobor alapította szakolcai 

ferences kolostorban helyezték el. Az 1520. körül készült festmény onnan került mostani 

őrzési helyére a Szlovák Nemzeti Galériába.342 A szakolcai kolostor fontos helyet töltött be 

az obszervancia magyarországi előretörésében, hisz a magyar-morva határ közelében 

nyilvánvalóan a cseh huszita eretnek tanok elleni ideológiai harcban az uralkodó is fontos 

szerepet szánhatott nekik. Illetőleg Mátyás cseh korona irányában történő terveinek egyik 

előretolt bázisaként is szolgálhattak a szalvatoriánus ferencesek. Ezek ismeretében nincs 

semmi meglepő abban, hogy az epitáfiumon Czobor Imre elhunyt, fekvő páncélos alakja 

fölött az angyalok által koronázott Napbaöltözött Asszony alakja tűnik fel.  

                                                 
337 ÉBER 1902. 385-395.  
338 GENTHON 1932, 72., BERKOVITS 1942. 70-71.  
339 KÖRNYEI 1997-1998. 133-134.  
340 KEMÉNY 1909. 253-255., WICK 1936. 291-296.   
341 BALOGH 1966. 510., 694., VACULIK 1976. 14., Kat. Nr. 120., SCHALLABURG (MOJZER MIKLÓS) 
1982. 625-626., 764. Kat. Nr.,  MAROSI 1990. 180.  
342 GLATZ 1983. 144-146., 64/1-2. képek. 
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Az 1519 előtt elhunyt Czobor Imre II. Ulászló diplomatája volt, aki többször járt 

követségben az Oszmán Birodalomban, Lengyelországban, Havasalföldön és Moldvában. 

Az uralkodóról tudjuk, hogy maga is a Napbaöltözött Asszony tisztelője volt, így 

diplomatájáról feltételezhetjük, hogy ismerte és értékelte az uralkodó által megrendelt 

hasonló témájú ábrázolásokat. Hajlamosak vagyunk a festményt az uralkodó körében és 

környezetében kifejlődő kultusz tudatos átvételének tekinteni, amely fejlődését 

tulajdonképpen a mohácsi csata után bekövetkező események váratlanul megszakítottak.  

A megrendelés tudatosságát jelzi, hogy a kép teljes egészében Düreri kompozíciót 

idéz.343 A Madonna alakja valóban a nürnbergi mester 1508-ra datált rézmetszetének 

(B.31., K.44.) egészen pontos másolata. A koronázó angyalok viszont nem szerepelnek a 

követett előképen.   

 

                                                 
343 HABSBURG MÁRIA 2005. 177-178., III-6. kat. tétel (Zuzana Ludiková).  
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AZ ÖTVÖSSÉG EMLÉKEI 
 

 Az 1526 előtti időszakból számos ötvöstárgy is fennmaradt, mely őrzi a korszak 

Mária-tiszteletének emlékét. Egyik legcsodálatosabb gótikus ötvöstárgyunk Suky Benedek 

erdélyi nemesnek a kelyhe is helyet kér ebben a fölsorolásban. A gazdagon dekorált, 

sodronyzománcos, öntött, vert, vésett kehely kosarán hat domborítással és cizellálással 

készített, hátterében kék zománccal díszített kerek medalion látható, melyek Krisztus és 

Mária életéből vett jeleneteket ábrázolnak.344 Az egyik medalion mezejében egy alacsony 

zsámolyon ülő, nyitott koronát és dicsfényt viselő Mária alakja tűnik föl, térdén tartva a 

gyermek Jézust. A háttérben a kék zománcos alapon Mária alakjából kiáradó ezüst 

sugarak, a sugarak végében apró ezüst csillagok egészítik ki a kompozíciót. Az egész 

ábrázolás – a néhány eltérés ellenére – nagyon hasonlít a Napbaöltözött Asszony 

ikonográfiájára. A szakirodalom a kelyhet 1437-1439 körülire datálja, így ha hihetünk 

ennek a datálásnak, akkor az egyik legkorábbi Napbaöltözött Asszony-ábrázolásunkat 

jelölhetjük meg benne. A jelen ábrázolás lehetséges ősforrását a már az ikonográfia 

fejezetben is említett ismeretlen velencei mester műhelyéből kikerült 1400 körül készült 

velencei-ferrarai iskolázottságú mester jelenleg Stuttgartban őrzött táblaképében vélem 

felismerni.  

Ez a nap mandorla egyébként a kehely másik medalionján, a Piéta ábrázolásán is 

hasonló formai megoldásban szerepel.  A talpkaréjok fülkéiben a Trónoló Madonna és a 

Mennyek Királynője és Szent Ferenc alakja is megjelenik. Ebbe a programba illeszkedik a 

kehely gótikus minuszkulás felirata:”Ave vas clemencie scrinium dulcoris Sacramentu(m) 

gre(gratiae) pabulu(m) amoris In quo sunt delicie celi” (Üdvözlégy, szelídség edénye, 

édesség szekrénye, kegyelem szentsége, szeretet eledele, melyben a mennyeknek öröme 

telik).345  

Ezt az ikonográfiai programot magyarázhatja, hogy Suky Benedek 1454-től 

ferences confrater lett. Igen valószínű, hogy a kehely készülésének időszakában is 

rokonszenvezett már a ferences szerzetesség egyre szélesebb körben terjedő új eszméivel 

és a kevés fennmaradt magyarországi emlék alapján ekkor még ritka ábrázolás így kerül a 

reprezentatív kehelyre.  

                                                 
344 GENTHON 1948. 231.232., BEKE 1980. 60., CSÉFALVAY 1984. 13., 15. SZ., SIGISMUNDUS REX 
(EVELIN WETTER) 2006. 385-386. 
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A korszakban a liturgikus szükségletek kielégítése miatt főpapjaink lehettek az 

ötvöstárgyak legjelentősebb megrendelői. Számos püspök és esztergomi érsek 

műpártolásának eredményeként őriznek közgyűjteményeink a Napbaöltözött 

Boldogasszony alakjával díszített liturgikus tárgyat, jelezve, hogy milyen fontos szerepet 

töltött be a Madonnának épen ez az ábrázolási típusa a korabeli hitélet gyakorlatában.   

Az Esztergomi Főszékesegyházi Kincstár (ltsz.: 64.35.1,1) őrzi Oláh Miklós (1553-

1568) érsek pásztorbotját (36. kép). A díszes baculum 1560-ban került az érsek 

ajándékaként a kincstárba. A pásztorbot kampója a XV. század végéről származik, szára 

későbbi ötvösmunka. Az 1490 körül készült kampón, fantasztikus áttört díszítéssel 

kialakított széleken, apró stilizált sárkányok vannak. Egyes vélekedések szerint a kampós 

rész Szécsi Dénes érsek (1440-1465) számára készült volna, tehát még korábbi lenne a 

XV. század végére valószínűsített készítésnél.346 A kampó végződésében a félholdon 

trónoló Napbaöltözött Asszony látható, amint két kis angyal fejére helyezi a koronát.347  

A pásztorbot fontos funkciója miatt is – a magyar királyok koronázásakor 

használták – jelentős szerepet tölthetett be a legfelsőbb klérus és a főnemesség körében a 

Napbaöltözött Asszony ábrázolási típusa és ezzel szoros összefüggésben a Patrona 

Hungariae eszme terjesztésében. Mivel a pásztorbot a főpapok lelkipásztori feladatát 

jelképezte és mindig a szertartást hallgató hívők felé kellett a kampót fordítani, így valóban 

nem elhanyagolható a szerepük a művészeti reprezentációban. A koronázási szertartás 

egyik fontos eleme volt közvetlen a koronázási eskütétel után a koronázandó király 

megáldása, amikor az érsek pásztorbotját a kezébe véve a megválasztott király fölé tartotta, 

így kérvén Isten áldását rá.348     

Akár Szécsié (aki a magyar történelemben egyedüli érsekként három uralkodót 

koronázhatott meg), akár valamelyik Mátyás korabeli elődjéé volt a pásztorbot Oláh 

részéről egy mindenképpen tudatos választást feltételez a XVI. század közepén, az akkori 

magyarországi állapotokat figyelembe véve, hogy épp a Napbaöltözött Asszonyt 

választotta főpapi botjának díszéül.  Csak nemrég cikkelyezte be az országgyűlés azt a 

törvényt (1550. 42. tc.), amely a magyar uralkodót arra kötelezte, hogy Szűz Mária alakját, 

a magyar hagyományokra hivatkozva szerepeltesse a hazai pénzérméken. A hangsúlyos, 

szinte az egész csoportot keretező holdsarlón ülő Mária és gyermeke feltűnően I. 

Ferdinánd forintjainak és garasainak éremképét idézi.  
                                                 
346 FÜGEDI 1974. 112., 15. kép és a hozzá tartozó képleírás.  
347 LEPOLD 1942. Nr. 37., GENTHON 1948. 236-238., SCHALLABURG (CSÉFALVAY PÁL) 1982. 476-
477., CSÉFALVAY 1984. 15., 23. kép, A Magyar kereszténység ezer éve (Cséfalvay Pál) 3.34., 318. 
348 IUS CORONANDI 2012. 47. (Fodor Nóra tanulmánya).  
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Az Oláh érsek szellemi örökségét folytatók közül példaértéke miatt érdemes 

megemlítenünk Bornemisza (Abstemius) Pál veszprémi, erdélyi, majd nyitrai püspök 

műpártoló tevékenységét. A püspök, aki a királyi helytartó tisztjét is betöltötte, Ferdinánd 

király megbízásából bejárta az ország számos pontját, hogy összeszedje és begyűjtse a 

háborúk folyamán szétszóródott egyházi műkincseket. Ezeket az alkotásokat restauráltatta 

és helyreállítatta. 1577-ben kelt végrendeletében azokra az egyházmegyékre hagyta a 

műkincseket, amelyeknek korábban püspöki tisztjét betöltötte.349 Ez a konzervátori, 

értékörző attitűd visszaköszön, majd néhány évtized múltán a jezsuiták műpártolásában is.  

Nem feledkezhetünk meg arról a tényről sem, hogy Oláh érsekségének időszaka a 

katolikus vallás számára talán a legnehezebb éveket jelentette. Telegdi Miklós pécsi 

püspök 1580 körüli feltehetően némileg túlzó megállapítása szerint Magyarországon a 

katolikus hitnek a neve sem maradt fenn.350 Mindössze az jelenthetett katolikus 

szempontból a jövő számára némi biztatást, hogy a királyság legfontosabb világi 

tisztviselői (helytartó, kancellár, a Magyar Kamara elnöke) rendre a magyar főpapság 

soraiból kerültek ki, tehát a belpolitika irányításában továbbra is nagyon fontos szerepet 

játszottak.351 Valószínűsíthetjük, hogy már Oláh pásztorbotjánál is a Napbaöltözött 

Asszony hitvédelmi tendenciákat is jelez. Ebben az esetben is, a jezsuiták, mint számos 

esetben látni fogjuk néhány évtizeddel később Oláh követőinek bizonyultak.   

Másrészt a hagyományok erősítését az is indokolttá tette, hogy a székesfehérvári 

Boldogasszony-bazilikában a török jelenléte miatt megszakadt egy félévezredes tradíció, 

nem történhetett ott több királykoronázás (az utolsó I. Ferdinándé volt 1527-ben). Az új 

helyzetben Pozsony vált több évszázadra koronázó várossá, ahol meg kellett teremteni azt 

a szakrális légkört, történelmi aurát, amely Székesfehérvár esetében oly magától értetődő 

volt. A templom falai, építőkövei, minden emlék, oltárok, síremlékek a Szent Istvántól 

eredő szentséget sugározták. Pozsony esetében, ahol mindez akkor még hiányzott, legalább 

azokat a liturgikus tárgyakat és jelvényeket, amelyek ezt a nemzeti tradíciót őrizték és 

sugározták igyekeztek használatba állítani.  

Oláh műpártolásáról keveset tudunk, de irodalmi és egyházszervezői tevékenysége 

alapján föltételezhetjük, hogy az érsek ezen a területen is programszerűen gondolkodott. A 

Mátyás mítosz egyik legkorábbi propagátorának számított, másrészt már ő elkezdi annak a 

nemzeti Pantheonnak az „építését‖, melyet később a jezsuita rend dolgozott ki nemzeti 

                                                 
349 TAKÁCS 1902. 202-210., ÁCS 1999. 360-374., PÁLFFY 2000. 87-88.   
350 HERMANN 1973. 219.  
351 PÁLFFY 2000. 85.  
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koncepciója alapjaként. Ebben a Pantheonban: Attila, Árpád, Szent István, Szent László, 

Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás kaptak helyet. A humanista érsek Mátyás alakját 

követendő példaként állítja kortársai elé a magyarság számára végzetesnek számító 

időszakban.352 Pásztorbotja témaválasztásában tehát a Patrona Hungariae alakját pénzeire 

verető király tisztelete is megnyilvánul.  

Egyházszervező munkájában is igyekezett érvényesíteni ezt a nemzeti programot. 

Az első papnevelő szemináriumot ő szervezte meg 1566-ban Nagyszombatban, amelyet 

Szent István királyról neveztek el és az oktató munkát az öt évvel korábban letelepített 

jezsuitákra bízta.353 Később, ebben az esetben is a jezsuiták az Oláh által lefektetett 

alapokon építkezhettek. Hiszen Pázmány 1631-ben újjászervezte a nagyszombati 

papnevelő szemináriumot, melynek szabályzatát az érsek maga szerkesztette, ebben az 

okiratban az elődje által is Szent István királyról elnevezett intézményt a Patrona 

Hungariae oltalmába ajánlotta. „Primum omnium volumus, ut Seminarium istud 

Clericorum non aliter nominetum quam Seminarium Sancti Regis Stephani, protectionique 

Patronae Ungariae, Dei Genetricis Virginis doveveatur.”354  

I. Ferdinánd fiát, Miksát 1563. szeptember 8-án már Pozsonyban koronázták meg. 

Oláh Miklós esztergomi érsekként ezen a ceremónián használhatta az említett pásztorbotot. 

Mivel a magyar rendek ragaszkodtak királyválasztó jogukhoz, I. Ferdinánd még életében 

megkoronáztatta utódját, a trónörököst. A szemtanú Liszty (Listius) János, udvari 

kancelláriai titkár, később veszprémi, majd győri püspök részletes leírásából tudjuk, hogy 

Oláh érsek a koronázási beszédében két alkalommal (egyszer Miksát és egyszer 

Ferdinándot) is figyelmeztette a magyar szokások és törvények megtartására, a 

szabadságjogok és kiváltságok megőrzésére.355  

Oláh érsek részt vett a koronázási ceremónia előkészületeinek a munkálataiban is, 

hiszen új „forgatókönyvet‖ kellett írni, az új helyszín és helyzet miatt. A magyar politikai 

elit részéről természetesen a hazai hagyományok továbbvitele volt a legfontosabb 

szempont. Ezek függvényében nem véletlen, hogy a koronázásra szeptember 8-án, Szűz 

Mária születésének napján került sor. Úgy tűnik Oláh befolyása érvényesült a részletek 

kidolgozása esetében is, mint ahogy magyar részről ő vitte a főszerepet a ceremónián.356   

                                                 
352 DI FRANCESCO 1994. 13-21.   
353 BEKE 1994. 10.  
354 HANUY EPISTOLAE COLLECTAE 1911. II. 196.  
355 A KORONA KILENC ÉVSZÁZADA 1979. 176-189. (Kenéz Győző fordítása).  
356 PÁLLFY 2012. 18.  
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Azt is tudjuk, hogy az 1563-évi szertartás egy német birodalmi elemmel bővült, 

hiszen Miksát, még édesapja I. Ferdinánd német-római császár életében koronázták 

magyar trónörökössé, ezért a német birodalmi jelképek másolatait és végighordozták a 

szertartáson, ami a XVIII. század elejéig gyakorlat is maradt. Ezzel a reprezentációs 

gesztussal fejezték ki a Habsburg uralkodók, hogy a német-római császár ül a magyar 

trónon.357 Ebben a helyzetben a nemzeti jelképek szerepeltetése a magyar királyság 

legjelentősebb ceremóniáján még nagyobb jelentőséggel bírhatott.    

Főpapi pásztorbotjainkon vélhetőleg sokszor szerepeltethették a Napbaöltözött 

Asszony alakját, de az emlékanyag jelentős pusztulása sajnos nem teszi lehetővé ennek az 

emlék együttesnek az áttekintését. Az 1526-os évben (jún. 23-júl. 7.), a török elleni háború 

céljaira, az uralkodó parancsára az egyházi kincseket például be kellett szolgáltatni, ami jó 

néhány értékes emlék beolvasztását, elpusztulását jelentette.  

Viszont az utókorra maradtak közül, mindenképp meg kell, említsük Perényi 

Ferenc jeles humanista váradi püspök pásztorbotját, mely a mohácsi csata előtt készült és 

elkerülte a beszolgáltatást (37. kép). A pásztorbot sajátosan ötvözi a késő gótikus és 

reneszánsz stiláris jegyeket. Az alakok megfogalmazásában a középkori jelleg, míg az 

ornamentális díszítésen már a reneszánsz hatás érvényesül. Az ikonográfiailag is érdekes 

darab domborművei Mária és Jézus életének jeleneteit elevenítik föl, míg a nyolcszög 

profilú kampó hátulsó oldalán indák között koronás figurák, Jézus ősei ülnek, a népszerű 

Jessze-fája ábrázolások korabeli divatját jelezve. A kampó végén nyíló gránátvirágon 

láthatjuk a sugárzó dicsfényben megjelenő koronás Szűz Mária fél alakját bal kezében a 

gyermek Jézussal, jobb kezében jogarral. A hátoldalon a sárkányos Perényi címer 

figyelhető meg. Vélhetőleg helyi ötvös mester készítette a főpap megrendelésére.358 Az 

aranyozott, ezüst pásztorbot minden bizonnyal püspökké avatására készült, mely pazar 

darab kitűnően reprezentálja a befolyásos Perényi család gazdagságát és jelentőségét. 

Zuzana Ludiková Oláh Miklós érsek pásztorbotjának szerényebb parafrázisaként említi 

Perényi baculumát.359   

Perényi Ferenc 1514-1526 között volt váradi püspök, ahol számottevő humanista 

műveltségre tett szert. Kivette a részét a török ellenes küzdelmekből is, 1523-ban például 

saját csapata élén vonult a török ellen. Korai halálát is a Mohácsi csatatéren fegyverrel a 

kezében lelte. 1524-ben ő hívta létre a váradi zsinatot, amely a hitújítók elleni föllépés 
                                                 
357 PÁLLFY 2012. 22-23. 
358 BUNYITAY 1883. III. 71-73., PULSZKY 1883. II. 2. terem 93-95., PULSZKY-RADISICS 1885. I. 89-
90., BALOGH 1982. 37., 96. kép.  
359 HABSBURG MÁRIA 2005. 179., III-8. kat. tétel  
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egyik első hivatalos aktusa volt Magyarországon.360 A Napbaöltözött Asszony alakját az ő 

pásztorbotján élet- és hitelveinek logikus következményeként értelmezhetjük.    

A történelmi tradíció és a folytonosság magyarázhatja következő ötvöstárgyunk 

megrendelését. A szepeshelyi székesegyház eredetileg a XVI. században ezüstből készült 

pásztorbotját felirata szerint 1660-ban Augsburgban átalakították, nyílván ez magyarázza 

kompozícionális furcsaságát, hiszen a holdsarlón álló Madonna a pásztorbot görbületének 

tetejére került, míg a görbület közepére, nyílván a Madonna eredeti helyére, mint patrónus 

Szent Márton lovas alakja került a koldussal (38. kép). Minden bizonnyal az eredeti 

szobrok pótlására helyezte el az augsburgi mester az új szobrocskákat az ötvöstárgyon.361 

Szepeshelyen a Patrona Hungariae kultusza már az XIV. században megjelenik, 

gondoljunk csak a Károly Róbert megrendelésére készült falképre.   

Kutassy János esztergomi érsek pásztorbotja is ehhez a csoporthoz tartozik. Az 

aranyozott, ezüst, gyöngyökkel és ékkövekkel díszített bot kampójában szintén a félalakos 

Patrona Hungariae látható, amint angyalok helyeznek fejére egy koronát (39. kép). 

Érdemes megjegyeznünk, hogy a később biblia-fordító Káldy György a protestantizmus 

ellen szigorúan föllépő Kutassy udvarában, a főpap védőszárnyai alatt nevelkedett. Az 

érsek Mária-tiszteletére és történelmi érzékenységére jellemző, hogy Kutassy még győri 

püspök korában megszerezte a XV. század utolsó harmadában készült, róla elnevezett 

miseruhát (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár; ltsz.: 64.299.1.), mely magyar szentek 

társaságában jeleníti meg a Boldogasszonyt.   

Ezeknek a Patrona Hungariaeval díszített pásztorbotoknak a népszerűségét jelzi, 

hogy a XVIII. század második feléből is maradt ránk hasonló példány. A Pannonhalmi 

Főapátsági Gyűjtemény egyik bizonytalan attribúcióval leírt, kérdőjelesen osztrák 

ötvösnek tulajdonított pásztorbotján egy álló, koronás Napbaöltözött Asszony jelenik meg 

a pásztorbot görbületében gazdag rokokó virágindás keretezésben (40. kép).362 Ez a típus 

még a XIX. századi ötvösségben is sokszor előfordul.    

A pásztorbotok mellett, a remekmívű úrmutatók azok az ötvöstárgyak, amelyeken a 

Napbaöltözött Asszony alakját, a tárgyak liturgikus funkciójának megfelelően 

előszeretettel szerepeltették. A magyarországi gótikus ötvösművészet egyik legpompásabb 

alkotása a németjárfalvai (ma: Deutschneudorf, Burgenland, Ausztria) úrmutató (Győr, 

Székesegyházi Kincstár ltsz.: 75.11.), mely a műre elhelyezett szentek tanúsága szerint a 
                                                 
360 JACZKÓ 2011. 31.  
361 DIVALD 1907. 24-25. 19. kép. 
362 MONS SACER III. 1996. 176-177., C-16 katalógus tétel. (Békési Éva) szócikke.,  „…És látta Isten, hogy 
jó…‖  2009. 113., 16. kép.    
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klarisszák számra készülhetett (41. kép).363 Eredetileg minden bizonnyal a budai kolostoré 

volt, utána kerülhetett a pozsonyi klastromba. II. József szerzetesrendeket föloszlató 

határozata után vásárlás útján vált a németjárfalvi plébániatemplom tulajdona.364  

Az impozáns méretű, több mint egy méter magas úrmutató talpán vésett szentek 

alakja, tornyokkal, fiálékkal díszített ostyaszekrénye körül, áttört, sisakos baldachinok alatt 

Szent Klára és Szent Orsolya öntött figurái tűnnek föl (melyek valószínűleg XVII. századi 

kiegészítések), mellettük kisebb méretben Mária Magdolna és Keresztelő Szent János 

szobrai állnak. A lunula fölött, középen, négy oszlop között a Napbaöltözött Asszony 

alakja látható (valószínűleg egykorú a női szentek szobraival)365, lábánál Szent Erzsébet és 

egy koldus alakja egészíti ki a kompozíciót.   

Fontos emlék a gyöngyösi szent Bertalan templom kincstárában őrzött, magyar 

műhelyben, 1500 körül készült úrmutató, melyet a XVIII. században, egy IS mesterjeggyel 

jelölt nagyszombati mester kiegészítései is díszítenek. A fölfelé lépcsőzetesen keskenyedő, 

gótikus toronyra emlékeztető monstrancia legfölső csúcsban végződő toronyszakaszának 

fülkéjében sugaras mandorlában, a holdsarlón álló Madonna jelenik meg.366 A 

Napbaöltözött Asszony alakja föltűnik a szepesi ötvösség további XVI. századi emlékein, 

mint az iglói úrmutató stílusát követő fridmani és lublói úrmutatókon.367  

Voltaképpen a későközépkor és a barokk monstranciáit, szentségtartóit áttételesen 

Mária testeként is értelmezhetjük, sőt e szerint a logika szerint ezeket a liturgikus 

kellékeket tulajdonképpen a Napbaöltözött Asszony megtestesüléseként is értékelhetjük. 

Az úrmutatók készítését a XIII. századtól kezdődően az úrnapi körmenet és a 

szentségimádás tette szükségessé. Az emlékek központi része egy sugárdíszítéssel kiemelt 

napforma, melynek üvegablakkal fedett nyílása mögött egy az ostya befogadására készített 

holdacska alakú foglalat ún. lunula látható. A szentségtartó, mint Mária jelkép az 

anyaméhre utaló formája miatt Jézus testének tartóját szimbolizálja.    

Késő gótikus ötvöstárgyaink közül fontos emlékünk az-az Antal kassai szobrásznak 

tulajdonított, úrmutató, amely eredetileg a szepesiglói plébániatemplom számára készült.   

Az 1511-ben befejezett munkában látja Kerny Terézia a Napbaöltözött Asszony és a 

Magyarok Nagyasszonya ikonográfia összeolvadásának második lépcsőjét (42. kép).368 

Mivel a kompozíció egyszerre utal a Mulier amicta sole-ra és az Eucharisztiára, illetőleg a 
                                                 
363 RÓMER 1861. 97-104. fig. 289., MIHALIK 1936. 176-190., SZILÁGYI 1974. 173-197.,  
364 H. KOLBA-HAPÁK 2001. 37.  
365 PANNONIA REGIA 1994. (SZILÁGYI ANDRÁS) X-48. 530-531.  
366 HEVES MEGYE MŰEMLÉKEI III. (HÉJJNÉ DÉTÁR ANGÉLA) 1978. 155-200.   
367 DIVALD 1907. 3. kötet 36. és 33. kép. 
368 KERNY 2007/b. 103.  
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Patrona Hungariae eszmekörére. A gazdagon képzett, fiálékkal, vimpergákkal díszített 

ötvösműben Szent István király és Szent László álló öntött szobrocskái fölött a 

Napbaöltözött Asszony lebeg. A körteidomú nódusból virágok és eper formájú 

gyümölcsök közül nő ki az a két S alakban meghajlított ág, melynek egyikén Mária, a 

másikon szent János evangélista öntött szobrocskái láthatók. A kereszt egyik oldalán a 

gerendákból kiemelkedő kisebb méretű kereszten a felfeszített Krisztus függ, fölötte 

mondatszalagon I § N § R § I felirat, a hátlapon a gerendák kereszteződésénél sugárzó 

dicsfényben a gyermek Jézust tartó Mária domború szobra áll alacsony talapzaton.369  

Nem csak a mise liturgikus gyakorlatában használatos tárgyakon találkozhatunk a 

Napbaöltözött Asszony alakjával, de egyéb ékszereken és a főpapi viselet részeként az ún. 

pluviálék díszes csatjain is megjelenik a holdsarlón taposó Madonna alakja. A BTM 

gyűjteményéből említhetünk egy gazdagon díszített, fantasztikusan burjánzó szőlőindák 

között, bonyolult fülkerendszer középső mezőjében megjelenő holdsarlós Madonnát négy 

másik szent társaságában.370 

A későközépkori céhes emlékek meglehetősen kevés reprezentatív darabját 

ismerjük, de közülük nemcsak méreténél, hanem kivitelezésének finomságánál fogva is az 

egyik legfontosabb darab a gölnicbányai (Gelnica) csizmadiacéh díszes ónkannája 

(Magyar Nemzeti Múzeum Középkori Osztálya Ltsz.: 119/1877.45.c.). A XVI. század első 

negyedében a délnémet céhszokások átvételével Erdélyben (Nagyszeben, Brassó, 

Kolozsvár) és Felső-Magyarországon (Kassa, Lőcse, Eperjes, Pozsony) jelentős 

ónöntőközpontok szerveződtek. A valószínűleg sziléziai ötvösmester által, a jegyek 

tanulsága szerint 1524-ben Kassán készült öntött kanna testét két borda tagolja két sávra, 

melyekben oszlopok által tagolt 8-8 fülkékben püspökök és páncélos lovagok állnak az 

alsó sorban. A felső sávban középen, kétoldalt női szentektől körülvéve a koronás, 

napmandorlával, de holdsarló nélkül megjelenített, a korabeli német sokszorosított grafika 

hatásait idéző Szűz Mária helyezkedik el a gyermek Jézussal.371    

Ugyan a feldolgozottság elégtelen volta miatt túl sok összehasonlításra nincs 

módunk, de itt kell szólnunk a művészettörténet egyik kevéssé ismert területéről a 

harangok díszítéseiről. Számunkra azért is fontos ezen emlékek bevonása a kutatásba, mert 

a bronz harangok elődeink számára fontos jelentőséggel bírtak. Nem csak az élet 

                                                 
369 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI EMLÉKEI 1897-1901. (MIHALIK JÓZSEF)  
http://mek.oszk.hu/00900/00941/html/doc/c200778.htm#41 
370 Képét közli FÜGEDI 1974. 21. kép. (Sajnos a kötet képjegyzéke semmi további információt nem közöl a 
tárgyról).  
371 WEINER 1971. 22. és 2. tábla 
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periódusainak jelzésére illetve a figyelem felkeltésére szolgáltak, de jelezhettek számos 

elvont eszmét, mint az összetartást, függetlenséget stb. Jelkép erejüknél fogva a rajtuk 

megjelenő ábrák, felíratok, emblémák a készíttető közösség számára lényeges tartalommal 

rendelkeztek. Az általam áttekintett anyagban meglepően kevés Napbaöltözött Asszony-

ábrázolással találkoztam, de ezt a fentebb említett ok mellett magyarázhatja az is, hogy ez 

az emlékanyag „újrahasznosíthatósága‖ miatt ki volt téve a nagyarányú 

megsemmisülésnek.  

Nyilván az egyre nyomasztóbb török veszély hozta létre az erdélyi Nagyrápolt 

bronz harangjának holdsarlón álló Mária domborművét (1523). A jobb talp alatt elhelyezett 

emberarcú holdsarló rokon a korabeli faszobrászat emlékeivel. A koronás Mária a 

kicsinyre méretezett kis Jézust bal kezében tartja, s ugyanezzel a kezével fogja föl 

meglehetősen merev redőket vető köpönyegét is. Jobb kezében almát tart. A napsugaras 

mandorla hiányzik Mária körül.372    

A későbbiekből, a török kiűzésének időszakából az egyik legjellemzőbb darabot, az 

1697-ben Nuspickher János által öntött, pesti városháza számár készült harangot érdemes 

kiemelni. Nuspickher volt az első harangöntőmester, aki letelepedett a török alól éppen 

csak felszabadult Budán.373 A harang palástján megmintázott álló Napbaöltözött Asszony a 

XVII. században elterjedt típust követi. Ez az ábrázolás még táplálkozhatott az elmúlt 

korszak szorongásaiból, de új tartalmaival már a hála mellett, a felszabadultság érzését is 

jelzi.   

 

                                                 
372 BENKŐ 2002. 89. katalógus tétel, 452-453.  
373 PATAY 1977. 19., 53., 25-26. kép.  
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PECSÉTEK 
Az emlékanyag ebben az esetben is jelentős pusztulást mutat, főleg a középkori és 

késő középkori pecsétek területén, illetőleg szemezgetve az anyagból csak néhány érdekes 

darab közlésére vállalkozhatunk. Mivel a pecsétek a közjogi okiratok hitelesítésére 

szolgáltak, reprezentációs szerepük kis méretük ellenére sem elhanyagolható. Másrészt az 

emlékek tanúsága szerint ezek a sigillumok minden korszakban követték a képzőművészeti 

divatok változását, a nagy művészet területén kialakult stiláris áramlatok „lecsapódásai‖ 

voltak. Jelenlegi tudásunk szerint a Napbaöltözött Asszony alakjának első hazai 

megjelenése sem egy oltárhoz, vagy egy miseruha hímzéséhez fűződik, hanem pecséten 

található.  

A holdsarlón álló Mária képe mai ismereteink szerint, Szántai Lukács váradi 

püspök (1397-1406) 1398-as művészi kivitelű pecsétjén tűnik fel talán leghamarabb 

Magyarországon (43. kép). Balogh Jolán megállapítása szerint a kitűnően kidolgozott 

figurák a katedrális szobrászat típusait adaptálják.374 A pecsét középmezejének fölső 

részén három fülkéből álló baldachinos tabernákulum építmény középső mezejében jelenik 

meg a gyermekét tartó álló Boldogasszony. A holdsarló ívében emberi arc látható, nap 

mandorla nélkül, de ezt a hiányt a rendelkezésre álló kevés hely is indokolhatja. A 

baloldalon, Szent László országalmát és bárdot tartó alakja, míg a jobb oldalon Szent Péter, 

kezében kulccsal jelenik meg. Az alépítményben félkörívvel záródó fülkékben Lukács 

püspök jobbra forduló, térdelő alakja, a jobb oldalra pedig címerpajzs került.375  

Szántai Lukács még óbudai prépostként a Luxemburgi Zsigmond által alapított 

budai egyetem első kancellárja volt, amely rangját váradi püspökként később is 

megtartotta. Szántai feltehetőleg Zsigmond utasítására járt Rómában a pápánál, a 

megalapítandó egyetem engedélyezése érdekében. Akár ez az út is hatással lehetett 

Magyarországon újnak számító pecsétképe kialakításában. Elképzelhető, hogy Szántai 

művelt klerikusként, követve az európai tudományos közvéleményt épp ebben az 

időszakban, lázban tartó makulista-immakulista vitákat, az utóbbiak pártján foglalt állást 

ezzel a meglehetősen korainak mondható ábrázolással.  

A magyarországi emlékanyagban a következő holdsarlós Madonna-ábrázolások, 

majdnem negyven évvel később jelentek meg a könyvfestészetben (Pálóczy György 

Breviáriuma), és még másfél, két évtizedet kell várnunk, hogy a szobrászatban is 

találkozhassunk emlékeivel. Annyit érdemes megjegyeznünk, hogy mind Szántai, mind 
                                                 
374 BALOGH 1982. I. 18., 65. kép.  
375 BODOR 1984. 56. és 68. kép.  



94 
 

Pálóczy fontos egyházi pozíciók betöltőjeként Zsigmond bizalmi emberei közé tartoztak. A 

pecsét képét talán az ekkor már születőben lévő huszita eszmék, a prágai prehuszita 

prédikátorok tevékenysége elleni katolikus állásfoglalásként értékelhetjük. Másrészt már 

ekkor megtörténik Szent László és a Napbaöltözött Asszony alakjának összekapcsolása, 

amit művészettörténeti kutatásunk, amint a következő fejezetben láthatjuk a II. Ulászló féle 

guldinerek éremképén regisztrál elsőként.        

Több mint fél évszázadot kell átugranunk, hogy a következő hasonló pecséttel 

találkozzunk. A garamszentbenedeki bencés konvent, hiteles helyi pecsétjén (1462) az 

asszimetrikusan komponált pecsétkép bal oldalán az álló Napbaöltözött Asszony képe 

tűnik fel (44., 45. kép). A Madonna fején magas pártázatú, késő gótikus liliomos korona 

látható. Hosszú haja vállára omlik. Fejének plasztikusan megformált aureolája a köriratba 

nyúlik. Visszahajló köpenyét kezére hajtva „manu veleta‖ tartja a meztelen gyermek 

Jézust. Játszadozó kezűk Mária keblénél találkozik. Szűz Mária lába alatt az alapsíkból 

erősen kiemelkedő, csúcsaival a körirat szavait elválasztó holdsarló ível, belsejében emberi 

arc profiljával. A hosszú ruha, amelynek egymást fedő rétegeit a véset finom térbeli 

különbségtételekkel érzékelteti, a holdsarlót érintve lágy hajlatokkal simul el. A Madonna 

alakját sűrű sugárözön öltözteti fénybe. Mária előtt főpapi jelvényeket viselő apát figura 

térdel. Fejét infula fedi, vállán pluvialét visel, pásztorbotját vállához támasztja, kezét imára 

kulcsolja. Hátranyúló lába áttöri a köriratot keretező gyöngyvonalat. A Madonna alakját 

minden bizonnyal egy korabeli oltárszobor ihlethette. A közeli Bakabánya Holdsarlós 

Madonna szobra nagyon szoros kompozíciós megoldásokat mutat, bár ott a Madonna 

kecsesen a gyermek bal lábfejét fogja. A jelenleg elfogadott datálás szerint ugyan a 

bakabányai szobor legalább egy évtizeddel később készülhetett (1470-1480).  

A Madonnához fohászkodó figura a pecsétnyomó készítését elrendelő bulla szerint 

Szent Benedeket, az apátság védőszentjét ábrázolja.376 Az 53 milliméter átmérőjű, kör 

alakú pecsét pálcákkal és belül gyöngysorral keretezett, gótikus minuszkulákból álló 

körirata: +s(igillum) conventus eccl(es)ie s(an)c(t)i benedicti de iuxta gran.377 A pecsétet 

1462-től vették használatba. Ebben az évben ugyanis az apát a pecsét megújításának 

kérésével fordult Mátyás királyhoz. A garamszentbenedeki kolostor a XV. század 

harmincas-negyvenes éveiben kétszer leégett, 1451-ben pedig a husziták kezére került.  

A pecsétnyomót az esztergomi székesegyház kincstárában őrzik. Készítését Mátyás 

1462. december 19-én kibocsátott oklevele datálja, amelyben engedélyezi Szécsi János 

                                                 
376 BALOGH 1962. 307., PARADISUM PLANTAVIT 2001. (TAKÁCS IMRE) II. 27. 116.  
377 TAKÁCS 1992. 61-63. és 19. 3 kép.  
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garamszentbenedeki apátnak és konventjének az új pecsétnyomó használatát azzal az 

indokkal, hogy az előző tipárium az Albert király halálát követő zavaros időszakban 

elveszett.378 Minden bizonnyal ezek az események indokolják az új hiteleshelyi pecsét 

használatot. Mivel a husziták tagadták a Szeplőtelen Fogantatás tanát, az újra a bencések 

kezébe került konvent, mintegy deklarálva használhatta ezt a Magyarországon a 

korszakban újnak számító ábrázolás típust, amely mint ismeretes egy fél évszázaddal 

később az uralkodó reprezentációnak is központi kellékévé vált.  

A két pecsét gondosan kidolgozott vésete nemcsak vésőjük technikai tudását 

dicséri, de részletformáikból valószínűsíthető, hogy mindkét esetben szobrászati 

előképeket követtek, tehát már a század első feléből is feltételezhető, hogy a hazai 

templomainkban is állhattak a Napbaöltözött Asszony fából faragott képei.  

A pecsét használat jelen gyakorlatára, még a XVI. század első harmadából is 

találunk példát. A gyöngyösi ferences rendházban előkerült 1998 tavaszán egy könyveket 

és ötvöstárgyakat, illetőleg 26 darab pecsétnyomót tartalmazó lelet együttes.379 A lelet 

egyik darabján, az esztergomi custodia 1531-ből származó mandorla alakú bronz pecsétjén, 

a holdsarlón álló, zárt koronát viselő, jobbjában a gyermek Jézust, baljában liliomos jogart 

tartó Napbaöltözött Asszony képe jelenik meg. A pecsét körirata: SIGILLUM 

CUSTODIAE…STRIGONIENSIS ANO. 1531. Természetesen ebben az esetben már a 

magyar pénzek Patrona Hungariae-s hagyománya és az egyházmegye kiemelt Magyarok 

Nagyasszonya tisztelete is magyarázhatja a pecsétkép megjelenését. 1495-ben például 

Temesvári Pelbárt is házfőnöke volt a konventnek, illetve a mohácsi csatában hősi halált 

halt fővezér Tomori Pál is innen került a kalocsai érseki székbe.  

 

                                                 
378 PARADISUM 2001. II. 16. (SZOVÁK KORNÉL-TAKÁCS IMRE) 109-110.  
379 BODOR 2005. 125-127.  
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PÉNZVERÉS 1526-IG 

Hunyadi Mátyás uralkodásának egyik fontos, propagandisztikus lépése volt a 

magyar fizetőeszközön, az addig használt éremkép megváltoztatása. III. Béla egyik pénzét 

kivéve középkori uralkodóink nem használták a Madonna megjelenítését pénzérmeinken.   

Mátyás uralkodása alatt az állandó ezüstpénz bevezetésekor megváltozott az 

éremkép is. Addig az aranyforintok előlapján a címer, a hátlapján pedig Szent László 

alakja volt látható. Az ezüstpénzek előlapján a címer, míg hátlapjukon a kettős kereszt 

foglalt helyet. A pénzügyi reform (1468) bevezetésével állandó éremkép, a Madonna került 

az ezüstpénzek hátlapjára és az aranyforintok előlapjára is.380 Ez az éremkép összesen 404 

évig díszítette forgalmi pénzeinket. Igaz, hogy nem Magyarországon alkalmazták először 

ország- vagy más politikai egység patrónusaként a fizetőeszközökön Szűz Mária alakját, de 

innentől kezdve a magyar pénzekre volt a legjellemzőbb és közkedveltségük, stabil 

értékmérő voltuk miatt a későbbiekben ez szolgált mintául egyes európai országok 

pénzének éremképéhez is.381 1468-tól kezdve a Patrona Hungariae felirat a pénzérme 

nagyságától és a Madonna elhelyezkedésétől függően teljesen kiírt vagy rövidített 

formában szinte minden esetben rákerült a pénzekre.  Mivel a magyar aranyforint 

külföldön is közkedvelt, mai szóval élve stabil fizetőeszköz volt, nagy forgalma miatt az 

országhatárokon kívül is tudatosította a keresztény Európában, hogy Magyarország Mária 

országa.382  

Elég pontosan rekonstruálhatjuk azt a fejlődési utat, amelyet pénzeink éremképe az 

első trónoló Madonnáktól a Napbaöltözött Asszony alakjáig megtett. A késő középkori 

pénzeink egy részén Mária először rövid, később hosszú fátyollal vagy koronával jelenik 

meg. Az éremkép bevezetésekor az ülőhelyzetben ábrázolt Madonna, később díszes trónust 

kapott.383 A fátyolos Madonnák készültek előbb, majd ezt követték a koronás Madonnát 

ábrázoló éremképek. Kiváló numizmatikusunk Huszár Lajos ennek bizonyítékát abban 

látta, hogy II. Ulászló pénzein Szűz Mária mindig koronásan jelenik meg, így 

nyilvánvalónak tekinti, hogy Mátyás későbbi pénzeivel lehettek ezek rokonságban. 

Másrészt Újlaki Miklós boszniai dénárjain szintén fátyolos Mária ábrázolásokat 

találhatunk, s mivel ő 1478-ban hunyt el, Mátyás addigi pénzei is azzal a képpel 

                                                 
380 FRIEDRICH 1868. 266-268., KOVÁTS 1909. 8-19.  
381 POHL 1972., SOÓS 1989. 8.  
382 KUBINYI 1999. 336.  
383 SOÓS 1995. 7.  
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készülhettek.384 A fátyolos Madonnát ábrázoló obulusokat és dénárokat, közvetlen a 

pénzreformot követő években, az 1468-1481 közötti időszakban verték. 1482-től 

figyelhető meg az éremképen az a lényeges változás, hogy Máriát, uralkodói 

attribútummal, a koronával ábrázolják.385 Kováts Ferenc már a huszadik század elején a 

verdehelyektől függően a három féle ábrázolási típusnak tizennégy féle változatát 

különbözette meg.386  

Szakkutatásunk már korábban fölfigyelt arra, hogy az első Máriás pénzeinket 

Újlaki Miklós verette, még boszniai regnálása időszakában. Újlaki Miklós címzetes 

boszniai király (1472-77) három teljesen különböző, típusában két csoportba besorolt 

dénárt adott ki. Az egyik az ún. aquilejai, a másik a magyar típusú dénár. Az egyik 

aquilejai típusnál a hátlapon megjelenik Mária ölében a gyermek Jézussal. Ennek a mintája 

II. Lajos Teck hercege, aquilejai pátriárka (1412-1439) dénárja volt. A harmadik, az ún. 

magyar típus hátlapján ehhez a Madonna-ábrázoláshoz hasonló figura jelenik meg. Az 

előlapon az éremkép kerek talpú negyedelt pajzs, szívpajzzsal, a szívpajzsban a hunyadi-

ház hollójával. Előoldalán a MATHIE. R. VNGARIE. M (Mátyás magyar király pénze) 

rövidítés olvasható. Hátlapján: N. R. BOS. VNGERE felirat olvasható.387  

Újlaki Miklós energikus személyisége Mátyásnak csakúgy, mint elődeinek 

meglehetősen sok bosszúságot okozhatott, amit a fiatal uralkodó úgy fordított az ország 

hasznára, hogy 1472-ben Újlakit kinevezte Bosznia kormányzójává, sőt királyi címet 

adományozott neki. Mátyás alapvetően a török kiűzésének feladatát bízta az ambiciózus 

főúrra, aki újonnan veretett dénárjain nem akarta a tartományban addig fennálló 

viszonyokat megbolygatni. Így a feliraton kívül a térségben széles körben elterjedt 

fizetőeszköz, az aquilejai pátriárka dénárjainak éremképét verette saját dénárjaira. Újlaki 

motivációi között nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Ő volt az, aki saját birtokának 

központjában eltemetette az obszerváns ferences Kapisztrán Jánost, sírhelyét szinte 

közvetlen a temetés után kultuszhelyé tette és kanonizációját is óriási erőkkel támogatta 

illetve szorgalmazta. Ráadásul nem feledkezhetünk meg az obszervánsoknak a 

Napbaöltözött Asszony jelképe alatt meghirdetett boszniai eretnekellenes küzdelmeiről. 

Sőt az 1475-ös szentévben római zarándoklaton is részt vett, ahol IV. Sixtus pápával is 
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találkozott, akiről már olvashattuk, hogy a következő évben a római misekönyvbe 

bevezette a Szeplőtelen Fogantatás megünneplését.388   

1468-tól ezüst garasokat is veretett Mátyás, melyek éremképe megegyezett a 

dénárokéval, csak természetesen nagyobb felületen. Nagyobb hányaduk a fátyolos 

Madonna típust ábrázolja.   

Mátyás, Mária-tisztelete nemcsak fejedelmi elődei politikájának a folytatása, de 

családi hagyományai is ebbe az irányba vezethették. Apja, Hunyadi János kardjára is a 

következő sort vésette: „Maria, Mater Dei, Patrona Hungariae, sub tuum refugium 

confugio” azaz „Mária, Isten Anyja, Magyarország Védasszonya, a te oltalmad alá 

menekülök‖. Győzelmes balkáni hadjárata után a budai Nagyboldogasszony templomban a 

Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta föl a török félholdas zászlókat.389   

Mátyás király 1468-as pénzreformja következményeként, tehát Szent László alakja 

lekerült a pénzérmék nagy részéről, és ugyanakkor Mária alakja a Patrona Hungariae 

fölirattal vált uralkodóvá. Ezt a Nagy Lajos pénzreformja óta nem látott hatalmas változást 

a kutatók különböző módon magyarázzák. A művészettörténészek közül elsőként, Balogh 

Jolán egyszerűen Mátyás személyes vallásosságában látta a változás legfőbb okát.390 Kerny 

Terézia a jelenség magyarázatát jóval árnyaltabban, abban látja, hogy Mátyás az 1471-72-

es összeesküvés miatti fölháborodásában „elfordulhatott a nemzeti vonatkozású 

patrónustól‖.391 Bár ennek némileg ellentmond, hogy az aranyforintok hátoldalán továbbra 

is megmaradt Szent László alakja. Marosi Ernő nem veti ugyan el a Hartvik-féle Szent 

István legendát, mint forrást, mégis problémásnak érzi, az új pénz megjelenésével 

kapcsolatba hozni. Azt sem tartja valószínűnek, hogy Szent László tiszteletét újra Szent 

Istváné váltotta volna fel.392 Legutoljára Kerny annak a véleményének adott hangot, hogy 

„ebben e politikai pragmatizmust sem nélkülöző választásban, többszörös áttételen 

keresztül, a Szent István által Szűz Máriának fölajánlott Magyar Királyságot (vagyis az 

ország címerét) a holdsarlós Napbaöltözött Asszony alakjával elegyített Magyarok 

Nagyasszonya szimbolizálta, László pedig a Szűz Mária országának a védelmezője” lett.393  

Mátyás utóda, II. Ulászló uralkodása alatt ez a tendencia még hangsúlyosabbá vált, hiszen 

az 1500 után kibocsátott pénzeken a Napbaöltözött Asszony nem csak a Patrona 
                                                 
388 FEDELES 2008. 473-476.  
389 Mindkét adatot forrás megnevezése nélküli közli: PUSKELY 2000. 15-16.  
390 BALOGH 1985. 268. 
391 KERNY 1993. 39. 
392 MAROSI 1995. 83 
393 KERNY 2008. 397-400.  
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Hungariaet szimbolizálta, hanem eredeti céljának megfelelően a Szeplőtelen fogantatás 

tanának is propagálójává vált.  

Huszár Lajos idézett tanulmányában egyrészt Mátyás személyes Mária-tiszteletével 

magyarázza az új éremkép bevezetését, másrészt viszont a csehek elleni hadjárat ez évben 

történt megindítását is figyelmébe ajánlotta a kutatásnak. Az 1468-as cseh-háborúban az 

eretnekséggel vádolt Podjebrád ellen, mint a pápa híve, és a hit védelmezője lépett fel, 

Mátyás. Személye fontosságának teljes tudatában – s természetesen ennek hangsúlyozására 

minden eszközt felhasználva – nem csak a hadi jelvényein alkalmazta a Mária ábrázolást, 

hanem a reprezentációra nagyon alkalmas pénzeire is a Madonna képét verette. A pénzek 

képi ábrázolásának a programja, tehát tudatosította a Mária országa gondolatot, ami egy 

időben vált mind a huszita csehek és a pogány törökök ellen a keresztény hit 

védelmezőjének szimbólumává.394     

Mindehhez még azt fűzhetnénk hozzá, egyfajta magyarázat kísérletként, hogy 

Mátyásnak szüksége lehetett soknemzetiségű, számos különböző érdekek mentén 

szervezkedő, sok esetben ellenérdekelt társadalmi csoportokat tömörítő országa számára 

egy olyan állami jelképre, amely birodalma egészét szimbolizálhatta. Minden társadalmi 

réteg, a parasztságtól kezdve, a városi polgárságon keresztül a nemességig és az 

országnagyokig elfogadhatta közös kulturális örökségnek, tartalmával könnyedén 

azonosulni tudott. A Patrona Hungariae volt az a szimbólum, mely középkori fogalmak 

szerint az ország egységét, egy akkor meglehetősen elvont eszmét közvetített és érthetővé 

tett bármely, ország lakónak. Tehát az akkor még legfeljebb csak ébredező nemzeti 

(Hungarus) azonosságtudatnak állami, hivatalos szimbólumává válhatott ez a jelkép. Hogy 

ez mennyire sikerült, azt bizonyította az utókor. Hiszen a Mátyást követő magyar királyok, 

folyamatosan bővülő ikonográfiai tartalommal is ezt a jelképet verették pénzeikre.  

Mátyás választásának időszerűségét és jelentőségét az is mutatja, hogy elődei közül 

Nagy Lajos, akinek uralkodásához első jelentős pénzreformunk fűződik és szintén buzgó 

tisztelője volt Szűz Máriának még nem szerepelteti alakját éremképeinken. Holott ez 

irányú uralkodói műpártolásának több esetben, Európa szerte (Czenstochowa, Aachen, 

Maria Zell) példát adott.    

Mátyás uralkodása alatt, mint láthattuk még nem egységesült az éremkép, és nem 

azonosították a Patrona Hungariaet a Napbaöltözött Asszonnyal, de minden bizonnyal már 
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ezeken a Mária ábrázolásokon is a Szeplőtelen fogantatott Szent Szüzet érthették, amit 

Marosi Ernő a Mátyást követő, II. Ulászló pénzeinek holdsarlós Mária ábrázolásaival 

magyaráz.395  

Témánk szempontjából tehát az óriási változást Mátyás utódának, II. Ulászlónak a 

pénzverése jelentette, hiszen az uralkodása alatt kibocsátott pénzeken kapcsolódott össze a 

Napbaöltözött Asszony ábrázolása a Patrona Hungariae gondolatkörével.396 Bonfininél 

olvashatunk, egy eddig a kutatás által figyelmen kívül hagyott részletet, a király 

koronázása kapcsán arról, hogy Ulászló már koronázási esküjében tanúbizonyságát adta a 

Magyarok Nagyasszonya tiszteletének. „…Ulászló felől mindnyájatokat megnyugtatunk, és 

mindegyre kérjük a hazai istenségeket, hogy azt, akit a ti helyeslésetekkel királyotokká 

tettek, dolgaitok irányításában az égi kegyelem jóindulatával mindig támogassák, békében, 

háborúban minden tervét segítsék, elsősorban pedig ez ország patrónája, az isteni anya, 

akinek pártfogásával minden bajt elhárítunk az állam fölül...Ezért hát, ha isten és az isteni 

anya, a mi patrónánk…megbocsátó atyát és kormányzót adott...”.397 

A Mátyás-féle Madonna típusok tovább éltek Ulászló uralkodásának kezdeti 

szakaszában, bár még nagyobb volt az egyes altípusok differenciálódásának a mértéke.398 

Ulászló alapvonalaiban elődjének, Mátyásnak a pénzverését folytatta. Az éremkép 

rögzítésének a szándéka összefüggött a stabil fizetőeszköz bevezetésének a szándékával. A 

Mátyás alatt megkezdett tipizálási törekvések is folytatódtak. Lakos János ezt a 

tudatosságot abban látja, hogy az aranyforinton, dénáron, obuluson, garason ugyanaz az 

ábrázolás figyelhető meg.399  

Az 1500-as évtől sorra találunk olyan forintokat és guldinereket, melyen 

megjelenik a holdsarlós Madonna.400 Az 1500-as szentév esetleg adhatott apropót az 

éremkép újfenti megváltoztatására, de erre közvetlen bizonyítékokat nem találunk. Annyi 

bizonyos, hogy az 1499-es guldiner aranyveretén, melyen már megjelenik Szent László 

király, vágtázó lovas alakja, még nem találunk Madonna-ábrázolást. Az 1490-től 

forgalomba hozott dénárokon (H: 811.) és obulusokon egyébként a Madonna alakja még 

nem a Napbaöltözött Asszony képében jelentkezik (Éh 648). Az 1500 és 1502 között 
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Körmöcbányán vert obulusokon szintén a félalakos holdsarlós Madonna jelenik meg (H: 

246-1., Pohl 315.). 1506 után ez a típusú éremkép már nem jelenik meg a pénzeken.401 

 II. Lajos pénzein (aranyforintjain és dénárjain) a holdsarlós Madonna éremkép 

ikonográfiája már rögzülni látszik.402 Mind a körmöcbányai, mind a nagyszebeni és a 

nagybányai éremverde a holdsarlós típusú Madonna képeket verte az érmekre.403 Utódai, I. 

Ferdinánd és Szapolyai János is az ő holdsarlós Madonnájának éremképét utánozták. Bár 

nem II. Lajos korában készült, de itt említjük meg a II. Lajos emlékérmet, melynek 

előoldalán a király páncélos, lovas alakja, hátoldalán az ülő Patrona Hungariae látható 

(Schönwiesner 179).     

Arra, hogy Hunyadi Mátyás miért pont a Patrona Hungariaet választotta pénzeire 

két irodalmi forrást is idézhetünk. A protestáns Heltai Gáspár Krónikájában, Bonfini 

korábbi latin nyelvű szövegét magyar nyelven átdolgozta. Szent István nála az ország-

felajánlás jeleneténél a következőképpen beszél udvarának előkelőihez: „Én az 

Magyarországot ajánlottam még régen a Szűz Mária asszonyunknak és azt választottam 

patrónának a magyaroknak, és az ő nevére verettem a magyaroknak pénzét. Ez okáért 

állhatatos szűvel szolgállyatok minnyájan Asszonyunknak. És ha valami veszedelem akarna 

jőni reátok, az ő palástyával befedezi és megoltalmazza Magyarországot, mert ő a Patrona 

Hungariae”.404  Ez a sajátos történelmi „csúsztatás‖ az uralkodó történetírója tollából, a 

máriás pénzek ilyen korai megjelenéséről, mintha Mátyás pénzreformja új képi 

propagandájának a történeti párhuzamokkal történő megalapozását szolgálta volna.  

Az uralkodó érdeklődésének a Patrona Hungariae és a Napbaöltözött Asszony iránt 

egy másik forrása lehet, egy későbbi szövegből ismert hagyomány, mely tulajdonképpen 

az ország-felajánlás előzményének tekinthető. Johann Georg von Schwandner Bécsben 

1746-1748-ban nyomtatott Scriptores rerum Hungaricarum veteres et genuini című 

forrásgyűjteményében közli Ransanus püspök Mátyásnak ajánlott művének részletét, 

melyben Géza fejedelem egy Isteni álmot lát.  

„Egy éjjel álmában csodás fényben ragyogó, gyönyörű asszonyt látott, akit sok 

előkelő Szűz követett. Ő ezekkel a szavakkal szólt hozzá: nyugodjál meg Géza, én Mária 

vagyok, az az érintetlen Szűz, akiről a keresztény emberek elmondták neked, hogy Jézus 

Krisztusnak, az Isten Fiának édesanyja vagyok… Mennyei fény világosít meg, ez elűzi 
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lelked minden homályát. Megismered Istent, aki téged alkotott. És most tudd meg ami 

rejtve van előtted: fiút szül neked a feleséged, ő királyi rangban uralkodik a magyarokon, 

és az igaz Istennek kiváló tisztelője lesz… Én pedig megígérem neked, hogy érdemeiért, 

amelyeket Fiam előtt szerez, a te országodnak védője és különleges patrónája leszek…”405   

Kubinyi András, Mátyás király Mária-tiszteletére egy 1474. március 13-án, Lőcsén 

kelt oklevelet idéz, melyről egyenesen azt állítja, hogy Mátyás saját uralkodását is a Szent 

Szűz védelme alá helyezte. „És ha a katolikus fejedelmeknek gondoskodniuk kell arra, 

hogy ájtatosan törekedjenek a Boldogságos Szűz dicsőségére és tiszteletére, nekünk mégis, 

akik az ő patronátusa alatt a legszentebb István, a magyarok első keresztény királya által 

magának a Szűznek felajánlott királyság fejedelemségét viseljük, különösen kötelességünk, 

hogy amire képesek vagyunk, azt a legájtatosabban ugyanezen Szűznek dicsőségére és 

tiszteletére fordítsuk.”406 

Ennél a kérdésnél érdekesebb az új ikonográfiai típus megjelenése, hiszen Mátyás 

utóda, II. Ulászló választhatott volna más típust az egyébként meglehetősen széles 

repertoárból a Magyarok Nagyasszonya megjelenítésére. Akár az idézetben is említett 

köpenyes Mária ábrázolást, mely a későközépkori Magyarországi falfestészetben igen 

elterjedt volt, tehát könnyedén előképpé válhatott volna.407 Az 1430 körül – igaz, hogy 

nem magyar környezetben és magyar megrendelésre – készült ún. Sankt Lambrecht-i 

fogadalmi képen (Graz, Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum, Alte Galerie, L12.), 

amely Nagy Lajos török elleni csatáját ábrázolja, még a Köpenyes Madonna oltalmába 

húzódnak a védelmet kereső keresztények.408 Az ugyanezt a témát feldolgozó Kleiner- és 

Grosser Mariazeller Wunderaltar-ok a XVI. század elején már a Napbaöltözött Asszony 

alakját szerepeltetik.        

A XVI. század folyamán a protestantizmus terjedésével, amikor a katolikus vallás 

Magyarországon is defenzívába szorult, a pénzeken található ábrázolások lehettek a Mária-

tisztelet fontos képi ihlető forrásai. Erre még a hitvitázó irodalomban is találhatunk példát. 

Kopcsányi Márton a protestáns vádak részét képező katolikusok bálványimádására 

védekezésül a protestánsokra hárítja e vádak egy részét:‖Bezzeg gyomorból bosszankodnak 

az új vallásra lázadt emberek, a megmondott budai végzésért, de hiába törődnek, mert 

akaratuk ellen is oltalmazniok kell Boldogasszony tisztességét, midőn az Ő képét 
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erszényekben is hordozzák, sőt vasas ládájukban ugyan őrzik. De nehéz az ösztön ellen 

rugódzni. Ha lehet, töröljétek el a Boldogasszony képét a magyarországi aranyakról! Csak 

hiába tanácskoznak Szent István király vallása ellen és az Isten anyja ellen!”409 

  

                                                 
409 KOPCSÁNYI 1631. 414-415.   



104 
 

MISERUHÁK, KAZULÁK 
 

 Mátyás király és a Jagellók korából számos főpapi miseruha és kazula maradt fenn 

korszakunkra, melyek központi helyén a Napbaöltözött Asszony látható. Számunkra azért 

is fontosak ezek a paramentumok, mert hímzett keresztjeiken a komplex ikonográfiai 

programok (A Madonna a magyar szent királyok társaságában) inspiráló hatással lehettek 

az emlékek tanúsága szerint a Jagelló-kori könyvművészet, hasonló témájú illusztrációira, 

esetleg az oltár művészet kompozícióira. Illetőleg majd látni fogjuk, hogy a reakatolizációs 

küzdelmekben a magyar klérus vezetőtagjai előszeretettel használták föl, újíttatták meg és 

alakíttatták át ezeket a középkori miseruhákat.  

 Ennek a gondolatnak illusztrálására említsük meg az 1470. körül készült ún. 

Kutassy-féle miseruhát, mely nevét a későbbi tulajdonosáról, a XVI. század végén élt 

esztergomi érsekről kapta.410 Az ezüsthurkos, gránátalmás velencei selyemalapú brokát 

kazulát magyar hímzés díszíti. A kazula keresztjében hímzett baldachinos fülkékben Szűz 

Máriát látjuk magyar szentek körében. A Madonna alatt Szent István, szent László és Szent 

Imre helyezkednek el. A keresztszárban Gellért és Jeromos (Dalmáciai származása miatt 

néha a magyar szentek körébe sorolták) félalakos képe látható.411 Az előbbiekben már 

említett darab fontosságát az jelenti, hogy jó egy évszázaddal később a magyar 

rekatolizációs mozgalom elindításának hajnalán Kutassy János még, mint győri püspök 

megszerezte a miseruhát, melyre később címerét is ráhímeztette. Gesztusával a főpap 

jelezte a kontinuitást a Mátyás-kori magyar szent királyok és a Patrona Hungariae tisztelete 

és saját korának feléledő, hasonló irányú érdeklődése között.   

Kutassy történeti érdeklődésére és Patrona Hungariae tiszteletére még egy példával 

szolgálhatunk. Az 1511-es velencei kiadású Missale Zagrabiense egy példányának, 

melynek híres ülő Patrona Hungariae-s kánonkép metszetéről még lesz szó, győri püspök 

korában tulajdonosa volt.412 Voltaképpen a következő évtizedekben egyre határozottabb 

irányú nemzeti színezetű jezsuita képi propagandának az ehhez hasonló emlékek lehettek a 

közvetlen ihletői. Kutassy szerepe egyébként messze nem tisztázott a rekatolizációs 

harcban, az viszont biztos, hogy Pázmány mellett az egyik legkövetkezetesebb képviselője 

volt a hagyományosan magyar szentekre támaszkodó propagandának.413 
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Hagyatékának egy jelentős része némi huzavona után, hiszen a Kamara, mind az 

örökösökkel, mind a végrehajtókkal is összeütközésbe került, végül is az érsekség 

tulajdonába került. Az 1609-es összeírás egy bőkezű főpapi hagyaték leírását 

tartalmazza.414 

 Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében is találunk egy hasonló paramentumot, 

melyet a hagyomány a felkai plébánia templomból származónak tekint, és 1480-90 körül 

magyarországi műhelyben készült keresztjén szintén az Árpádház szentjei jelennek meg a 

Madonnával.415   

A XV. század végén készülhetett az ún. Lila miseruha (Esztergom Székesegyházi 

Kincstár).416 A selyembrokát alapra domború hímzéssel hímzett kereszt metsződésénél az 

angyalok által égbe emelt holdsarlón álló Máriát látjuk. A jelenet fölött a trónoló Atyaisten 

és Krisztus között a térdelő Mária alakja tűnik fel. A minden bizonnyal magyar műhelyben 

készült hímzés, hazánkban ritka kivételként németalföldi mintaképeket követ.417   

 Szintén a kereszt formátumba komponálták be a Napbaöltözött Asszony álló alakját 

egy magyar készítésű miseruhába (MNM ltsz.: 1954.661). Az oszlopos baldachinok alatt 

más szentek alakjai is megjelennek. Itáliai és német hatások keveredése jellemzi stilárisan 

a hímzést.418   

Ikonográfiájában hasonló a Báthory miseruha, melynek remek firenzei bársony 

anyagára került a kereszt pazar hímzése (48. kép). A bogáncsvirágos, gránátalmás arany 

alapra helyezett gyönggyel és arannyal domborúan hímzett plasztikus fülkékben szenteket 

helyeztek el. Legfölül angyalok tartják a koronát a holdsarlón álló Mária feje fölé. Jobbra 

Szent Margit fél alakja a sárkánnyal, balra Szent Dorottya virágkosárral. Szűz Mária alatt 

Szent Katalin és Szent Borbála. Legalul a kettős címerpajzs a megrendelő Báthory István 

nádorra és feleségére Masóviai Zsófia lengyel hercegnőre utal. A kereszt magyar hímzése 

1520 körül készülhetett.419 A XV. században folyamatosan növekedett a négy vértanú szűz 

tisztelete, amely egy új szertartástípus – a „missa de sanctis quattuor capitalibus 

virginibus” – kialakulásához vezetett. Az ilyen szertartások keretében felhangzó imák és 

himnuszok a bűnbocsánat elnyerése érdekében a vértanú szentek közbenjárását kérik. Ez a 

                                                 
414 GÁL-MLAKÁR 2006. 19.  
415 CSERNYÁNSZKY 1979. 11-38., TÖRTÉNELEM-KÉP (LÁSZLÓ EMŐKE) 2000. 154-155. II-9.,  
HUNYADI MÁTYÁS A KIRÁLY (LÁSZLÓ EMŐKE) 2008. 442., 10-22. Vö. 126. kép a jelen 
tanulmányban.  
416 CSÁNYI 1930. 166., GENTHON 1948. 268-269., CSÉFALVAY 1984. 32. és 54. kép.  
417 CSERNYÁNSZKY 1933. 61-64., 8. kép., CSÉFALVAY 1992. 57-58.  
418 V. EMBER 1980. 10. tétel 
419 CSÉFALVAY 1992. 62.  
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fontos szerep teszi indokoltá együttes megjelenésüket több más tárgytípushoz hasonlóan a 

misepalástokon is.420 

Az 1623-as leltárból tudható, hogy a Báthory casula nem az esztergomi 

főszékesegyház számára készült, hanem az ipolysági premontrei apátság részére 

ajándékozták a donátorok. 1552-ben a török támadása miatt a szerzetesek átmenekítették 

kincseiket Garamszentbenedekre. A következő félévszázad zűrzavaros időszakában 

kerülhetett az érsekség birtokába.421  

A pompázatos hímzésű miseruha fontosságát, nem csak művészi kvalitásai, hanem 

megrendelőjének az országos politikában betöltött szerepe is alátámasztja. Éppen azokban 

az években, amikor miseruhánk készülhetett, az 1522-ben Csehországba távozott II. Lajos 

király és felesége helyett, az uralkodó a nádort nevezte ki helyettesévé (locumtenens). A 

mohácsi csatát is megjárt főúr, később Ferdinánd uralkodása alatt is megőrizhette nádori 

méltóságát. Sőt az 1527. november elején tartott koronázási ünnepségeken az uralkodó 

fejére Báthory István nádor és a koronázást celebráló főpap (Podmaniczky István nyitrai 

püspök) már együtt tették fel a koronát.   

Divald a XV. század végéről, a XVI. század elejéről közöl egy arany szállal átszőtt 

vörös bársonyból készült kazulát Bártfáról, melynek keresztszárainak találkozásában az 

angyali üdvözlet jelenet középpontjában egy Napbaöltözött Asszony álló alakja látható 

gyermek nélkül. A Madonnát Szent Erzsébet és Szent Borbála alakja egészíti ki. Divaldot 

az emlék a korabeli szárnyas oltárok ikonográfiai és kompozíciós megoldásaira 

emlékeztette. 422     

Leglátványosabb emlékünk az egykor a kőszegi plébániatemplom tulajdonát 

képező miseruha (MNM ltsz.: 1908.70). Selyemszövete 1470 körüli firenzei munka (49. 

kép). Ezüsttel átszőtt aranybrokát, lazúrhímzéssel, tűfestéses hímzéssel borított, alátöltött, 

plasztikus, domború hímzése a XVI. század első harmadából származik. Magyar esetleg, 

osztrák vagy dél-német műhelyből származik. A monumentális hatású, szinte szobrászi 

kiképzésű, plasztikus hímzésű Madonna a templom tituláris szentje Szent Jakab apostol 

egész alakos figurája fölött helyezkedik el. A holdsarlón álló Madonna fejére két angyal 

helyezi el a liliomos koronát. Fölötte négykaréjos medalionban Mettercia, a Szűz két 

oldalán Szent János és Szent András. Az Európai viszonylatban is jelentős emlék 

analógiáit osztrák és lengyel területeken kereshetjük. Legközelebbi stíluspárhuzama a bécsi 

                                                 
420 SZILÁGYI 1981. 333.  
421 CSERNYÁNSZKY 1933. 57-58.  
422 DIVALD 1905. 109-110. és 14. kép., BÁRÁNYNÉ 1937. 9-10., 9. kép  
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Diözesanmuseum cappája és a krakkói Kmita-kazula. László Emőke Lőcsei Pál mester 

köréből származó szobrászt valószínűsít a kőszegi kazula tervezőjeként.423   

  A jezsuiták kolozsvári templomában őrizték meg azt a XVI. században, Itáliában 

készült bársony kazulát, melynek hátoldalára hímzett keresztjén, a szárak találkozásánál a 

Napbaöltözött Asszony nagyméretű alakja látszik.424 A kereszt hímzése XV. századvégi 

magyar munka. Az égszínkék palástos, holdsarlón taposó, gyermekét a kezében tartó Szűz 

Mária a korabeli faszobrászat emlékeivel tart rokonságot.425   

 A barokk korszakban is tovább élt ezeknek a Máriás kazuláknak a divatja. 

Végezetül még azokról a miseruhákról kell szólanunk, melyek egy nagyszámú, jobbára 

egységes csoportot alkotnak. Többnyire Felső-Magyarországon fordulnak elő a kisebb 

falusi templomokban. Általánosságként elmondható, hogy alapjuk rendszerint fehér 

vászon, középen legtöbbször Szűz Mária alakja tűnik fel, melyet az egész felületen 

elhintett hímzett virágok vesznek körbe. A hímzéshez használt nyitott selymet a vászonra 

fektették és keresztben kisebb öltésekkel levarrták. Formai, kompozíciós értelemben a 

csoport darabjai egyöntetűek, a motívumok között kevés a változatosság, színhasználatuk 

is egységesnek mondható. Jellemzőjük a különféle árnyalatú sárga s rozsdabarna szín 

használata. A sárga színt előszeretettel használták a szlovákok lakta területeken, s így 

valószínű, hogy az összes idetartozó miseruhákat Felső-Magyarországon a szegényebb 

szlovák falvak számára készítették a XVIII. század folyamán. Erre példaként Kassa egyik 

XVIII. századi miseruháját idézhetjük, ahol az igen gazdag virágos háttérben, 

virágkoszorúval övezve az eredeti mandorla helyett, a holdsarlón álló Boldogasszony képe 

jelenik meg.426   

 

 
 

                                                 
423 BÁRÁNYNÉ 1937. 18-19., PANNONIA REGIA 1994. L. E. (LÁSZLÓ EMŐKE) X-53. 535. Továbbá: 
V. EMBER 1980. 9. tétel., HUNYADI MÁTYÁS, A KIRÁLY (TOMPOS LILLA) 2008. 443., 10.23.    
424 SAS 2006. 408-410. és 27. kép.  
425 SAS 2007b. 29., 73., 183. kat. szám  
426 RADISICS 1896. in. http://mek.oszk.hu/00900/00941/html/ 
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KÖNYVMŰVÉSZET 

KÓDEXEK 
A 14. század utolsó negyedében és a 15. század első néhány évtizedében jó néhány 

reprezentatív, gazdagon illusztrált kéziratos könyv jelzi a megnövekedett igényt a luxus 

kódexek iránt Magyarországon. Amint a pecséteknél, úgy a könyvművészet esetében is 

Zsigmond uralkodásának időszakában találjuk meg a Napbaöltözött Asszony hazai 

ábrázolásaink első megjelenéseit. Hozzá kell tennünk, hogy Nyugat Európa fejedelmi 

udvaraiban is pont ebben az időszakban jelentek meg a hasonló illusztrációk, főleg az 

Augusztusz császár és a Tiburi szibilla kompozíciók keretében.  

Luxemburgi Zsigmond uralkodásának idejéből Pálóczi György esztergomi érsek 

(1423–39) személyéhez két gazdagon díszített, címerét és possessor-bejegyzését is 

tartalmazó kódex köthető. A tulajdonosáról elnevezett Missale (Országos Széchényi 

Könyvtár, Cod. Lat. 359.) 8 figurális, és több filigrándíszes iniciálét, továbbá növényi 

indákból kialakított lapszéldíszeket tartalmaz. Egy bejegyzés szerint a könyvet később az 

esztergomi Szent Adalbert székesegyház egyik oltára számára ajándékozták.  A másik, 

Breviárium (Salzburg, Universitätsbibliothek, M. II. 11.) miniatúrái kvalitásosabbak.427 A 

címlapon látható, angyalok által tartott címert Pálóczi 1435-től használta ilyen formában, 

így a két kódex e dátum körül készülhetett Az imakönyvet összesen 45 figurális, többek 

között Szent István és Szent László ábrázolását is tartalmazó iniciálé díszíti. Ikonográfiai 

szempontból számunkra pedig azért jelentős, mert a legkorábbi, festett magyar személy 

számára készített, Napbaöltözött Asszony-ábrázolás (419v oldal „S‖ iniciáléja) található 

benne. A Madonna a félalakos típus reprezentánsa, dekoratív, sugárzó nappal körülvéve, 

de hiányzik a csillagkoszorú és a félhold.428 

A készítés helyeként Bécs–Salzburg–Melk, illetve Esztergom is felmerülhet. Török 

Gyöngyi véleménye szerint a ruharedők stílusában elsősorban a címert tartó angyaloknál, 

már a harmincas éveknek párhuzamos redőkbe rendeződő keményebb drapériavezetése 

érződik, amelyhez ő a bécsi táblaképfestészetben talált analógiákat. Legközvetlenebb 

párhuzamként a bécsi "Albrechtsminiator" harmincas évekből származó kéziratainak 

illusztrációira mutatott rá. Viszont, éppen A Madonna-típus esetében fölhívja a figyelmet 

                                                 
427 SIGISMUNDUS REX (ALOIS HAIDINGER) 2006. 418-419., 4.142.  
428 MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET 1300-1470 KÖRÜL (TÖRÖK GYÖNGYI). 1987. I. 632-633., II. 
1450. kép.  
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wroclawi típusú Szép Madonnákra.  Szerinte a 419v lapon az "S" iniciálé apokaliptikus 

asszonyának napsugarakba öltöztetett alakja cseh előképekre vezethető vissza.429 

Pálóczi esztergomi érsekként, Zsigmond személyes támogatását is élvezve, 1431-

től képviseltette magát a bázeli zsinaton, amely hitcikkelyé emelte a Szeplőtelen fogantatás 

tanát, nyilván nem tévedünk, ha missaléja illusztrációjában Immaculata tiszteletének 

személyes nyomait látjuk, illetve a zsinat vitáinak egyik első, közvetlen magyarországi 

művészeti lecsapódásának tekintjük a kis képet.  

Három évtizeddel később, az 1460-as évek végén Mátyás király ferences 

missáléjában is megjelenik a Holdsarlós Madonna tájháttér elé helyezett miniatúrája 

(Missale fratrum minorum secundum consuetudinem Romanae Curiae (Róma, Bibliotheca 

Vaticana Rossiana Cod. Lat. 1164.) fol. 126.r.430  

A kötetben egy helyütt egy bejegyzés és a kolofon arról tudósít, hogy szövegét 

1469-ben másolta a bécsi székesegyház, egy Georgios nevű scriptora. A kódex nem 

tartozott a királyi könyvtár állományához, a kánonkép alatt olvasható szöveg szerint a kötet 

egy Tamás nevű magyarországi ferences fráter számára készült, az uralkodó 

ajándékaként.431 Török Gyöngyi a kódex festőjét a bécsi Lehrbüchermeister szükségnévvel 

ellátott miniátorral azonosította.432 Ez a könyv a legkorábbi a Mátyás király 

megrendelésére készült kódexek sorában.433   

A vatikáni kódex Napbaöltözött Asszony képe közvetlenül I. Miksa császár 

feleségének, Eleonóra császárnőnek 1465 körül készült, szintén a Lehrbüchermeisternek 

attribuált imakönyvének azonos témájú lapjából vezethető le. A hangsúlyos, lefelé tekintő 

emberi arccal formázott holdsarlón álló, díszes koronával ékesített Madonna körül 

megjelenik a nap mandorla. A táblaképekhez és szobrokhoz hasonlóan a kódexekben 

meditációs képként használták ezt az ábrázolást. Wehli Tünde szerint a kép aktualitását a 

kódexben Podjebrád György fellépése biztosíthatta. Mivel cseh királyként a Szentszéknek 

tett ígéretét, a husziták elleni harcot nem teljesítette, trónfosztottnak nyilvánították. Így 

Mátyásnak alkalma nyílt, hogy 1468 áprilisában hadjáratot indítson a Podjebrádhoz húzó 

csehek és a husziták ellen. Nem sokkal a kötet elkészülte előtt, fejezte be Mátyás 

győzelmes hadjáratát, ezután választották meg Csehország és Szilézia királyának.    

                                                 
429 TÖRÖK 1985. 42.  
430 HOFFMANN 1929. 74., BALOGH 1966. 666., 559. kép., CSAPODI-CSAPODINÉ 1990. 58-59.  
431 MILANO 2004. 121. 
432 MAGYARORSZÁGI MŰVÉSZET 1300-1470 KÖRÜL (TÖRÖK GYÖNGYI). 1987. I. 732.  
433 WEHLI 2005. 866. 
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Mátyás liturgikus könyvei, amellett, hogy mindegyik a Curia Romana liturgikus 

gyakorlatát követi, a ferences liturgia számára készültek, tehát római ferences jellegük 

nyilvánvaló.434 Így talán még könnyebben érthetővé válik, hogy a rend anyakolostorának 

számító Ara coeli templom Napbaöltözött Asszony képének tisztelete gyorsan terjedt az 

uralkodó környezetében is. Köztudott, hogy Mátyás király, apjához Hunyadi Jánoshoz 

hasonlóan különös vonzalmat érzett az obszerváns ferencesek iránt, amely számos 

támogatásban, templomok és kolostorok építésében és műalkotások megrendelésében 

nyilvánult meg.435  

1480-ban, egy IV. Sixtus pápához írt levelében pontosan jellemezte is sajátos 

viszonyát, kiemelve apja szerepét is ebben, az obszerváns ferencesekhez: „Scio, iam sepius 

per litteras et commendationes meas exploratum esse beatudini vestre, quod ego a teneris 

annis, illustris genitoris mei bene memorie vestigia secutus, ordinem beati Francisci 

singulari devotione prosecutus sum, specialiter illos qui de observantia dicuntur, propter 

eorum sanctimoniam et magnos fructus quos in regnis meis circa animarum salutem 

faciunt.”436 

Mátyás legalább két gyóntatójáról tudjuk, hogy az obszerváns ferences rendhez 

tartoztak. 1480-ban Gabriel Rangonit említi gyóntatójának (pater meus spiritualis) egy IV. 

Sixtushoz címzett levelében.437 Később frater Gregorius volt gyóntatója, akit a király 

hálája jeléül nyitrai püspöknek nevezett ki.438 

A közvetlen, az uralkodó halálát követő korszakból, a királyhoz szorosan 

kapcsolódó, arisztokrata környezetéből is ismerünk illuminált könyvemléket, melyben 

megjelenik kutatott képtípusunk, mégpedig az ún. Festetics kódexben, Kinizsi Pálné 

Magyar Benigna imakönyvében (OSZK. MNy 73. 1493.).439    

A félalakos Napbaöltözött Asszony a 2verso oldalon található (50. kép). A magyar 

nyelvű imakönyv Kinizsi Pál felesége Magyar Benigna számára készült.440 Kinizsi 1483-

ban alapította a kolostort, amelyet bőkezű adományokkal is gazdagított, minden bizonnyal 

a szerzetesek hálája jeleként kell értékelnünk, az adományozó feleségének juttatott 

ajándékot. A kisméretű imakönyv a hórás könyvekhez hasonlítható. Érdekes, hogy a 

kötetben szereplő Szűz Mária officium sem a pálos, sem az esztergomi breviáriumban 
                                                 
434 SZIGETI 1969. 268.  
435 Újabb irodalma: VARGA 2008. 401-404.  
436 FRAKNÓI 1895. I. 1., tovább: BALOGH 1966. 665.   
437 BALOGH 1966. 666.  
438 KUBINYI 1999. 69-86.  
439 HOFFMANN 1929. 139-140., SCHALLABURG (VÍZKELETY ANDRÁS) 1982. 539-540. 593. Kat. 
Nr., KÓDEXEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON (VÍZKELETY ANDRÁS) 1985. 162. 182. tétel.  
440 LÁZS 2010. 100-102.  
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szereplővel nem egyezik.441 Valószínűleg Magyar Benigna igényei is megfogalmazódtak a 

kötet szerkesztésénél, így a Napbaöltözött Asszony képet is értékelhetjük a nagyasszony 

személyes vallásosságának a megfogalmazásaként.      

A könyv összeállítója és másolója is valószínűleg a nagyvázsonyi pálos kolostor 

szerzetesei közül kerülhetett ki. A két aranypálcán felfutó virágdísz a firenzei festészet 

hatását mutatja. A félalakos, Napbaöltözött Asszony holdsarlón jelenik meg, viszont feje 

körül csak arany dicsfény látható, hiányzik a csillagkoszorú és a korona. A kódex törzsét 

egy Mária-officium fordítás alkotja, ugyanis a Szűz Máriát különös tiszteletben részesítő 

szerzetesrendeknél szokásban volt a nagy breviáriumon kívül az ún. kis breviáriumot, a 

Mária-officiumot is imádkozni.442     

 II. Ulászló (1490-1516) uralkodása alatt, a király személyes vallásosságának 

jeleként is, a Szeplőtelen fogantatás tanát reprezentáló alkotások száma megnőtt. 

Valószínűleg a királyi kápolna számára készült az ún. Ulászló–Graduálé443 (Esztergomi 

Főszékesegyházi Könyvtár Mss. I. 3.), amely a miséhez tartozó énekek teljes gyűjteményét 

tartalmazza. A XVI. század elején készült díszkódex csehországi munka, 

valószínűsíthetően az uralkodó közvetlen megrendelésére készült Prágában. A XVI. 

századra datált, részben kottás bejegyzései, viszont tartós magyarországi használatáról 

tanúskodnak.444 A kötet a nagyszerű lapszéldíszítések mellet 13 nagyméretű, iniciáléba 

illesztett miniatúrát tartalmaz, melyek mestere Joannes Zmilely de Pisek volt.445 E 

miniatúrák között, a 234. lap S iniciáléjában jelenik meg egy Holdsarlós Madonna (234. 

verso). A Madonna zöld bélésű kék palástban, rózsaszín ruhában sugarakkal övezve jelenik 

meg. Hosszú szőke haja a földig ér, fején dicsfénnyel övezett koronát visel. Lába alatt 

lefelé fordított hosszú, eredetileg valószínűleg ezüst színű, mára megfeketedett holdsarló. 

Berkovits Ilona a miniatúrák előképét a XV. századi német fametszetek népszerű 

sorozataiban jelölte meg, elsősorban a Wolgemut-műhely metszetei voltak hatással a cseh 

mesterre.446    

 

                                                 
441 SZABÓ 1967. 164.  
442 PÁSZTOR 1940. 31. 
443 BERKOVITS 1941, 342-353., ESZTERGOM MŰEMLÉKEI I. 356-369., KÓDEXEK 1985. 161. 
444 KÓDEXEK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON (SZENDREI JANKA) 1985. 161., 180. tétel. 
445 BERKOVITS 1941. 349-350.  
446 BERKOVITS im. 351.  
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NYOMTATVÁNYOK 
NYOMTATOTT KÖNYVEK, MISSÁLÉK 

 

A könyvnyomtatás terjedésével, a sokszorosított grafikai eljárások (fametszet, 

rézmetszet) útján számtalan új ábrázolás terjedt el, így természetesen a XV. század utolsó 

harmadában a Napbaöltözött Asszony képei is megjelentek az új officinákban készült 

könyvekben. A magyarországi emlékanyagban nyomdák hiányában az említett időszakból 

nem rendelkezünk ilyen illusztrációkkal, és a következő korszakban is elsősorban a magyar 

megrendelők számára dolgozó külföldi nyomdák látják el ilyen irányú képszükségletünket.   

A nyomtatásban megjelent Napbaöltözött Asszony ábrázolások közül az egyik 

leghatásosabb és egyben a legnépszerűbb Temesvári Pelbárt Stellariumának a címlapjaként 

ismert (51. kép).447 A ferences szerző 1480-1483 között írhatta meg művét, melynek 

közismertségét jelzi, hogy 1498-as első augsburgi kiadása után 1521-ig tizenkilenc további 

kiadás látott napvilágot (nürnbergi, straszburgi, hagenaui, lyoni, bázeli, párizsi és velencei 

kiadóhelyekkel).448 A kötet különböző kiadásai Magyarországon is igen népszerűek voltak, 

példányai az obszerváns ferences könyvtárakban rendre előfordultak. A címlap metszetes 

ábrázolása, akár közvetlen mintaképként is hathatott a magyarországi képzőművészetre.  

Az 1497-99-es bázeli kiadás címlapján a napsugár mandorlában megjelenő, lefelé 

fordított holdsarlón álló Máriájának fejére két angyal a tizenkét csillaggal ékesített koronát 

helyezi, utalva a könyvben is markánsan szereplő assumptio gondolatára. A fametszet 

sarkaiban, kis medalionokban a négy evangélista szimbóluma látható. A 

mindenvalószínűség szerint Jacob Wolff de Pfortzheim officinájában készült metszet a 

német grafika hasonló típusú előképeit követi.449  

Temesvári homiletikai és teológiai tartalmú műveit a reformáció térnyerése miatt 

több évtizeden keresztül nem adták ki. A tridenti zsinat után történt kísérlet, hogy az előző 

századforduló népszerű műveit újra nyomtassák. Így került sor arra, hogy Temesvári 

legkorábbi munkáját a Stellariumot 1586-ban Velencében Giovanni Antonio Bertano 

gondozásában kiadták (RMK III. 751.).450      

                                                 
447 SCHALLABURG (SOLTÉSZ ERZSÉBET) 1982. 551-552., Kat Nr. 611. 
448 ROZSONDAI 1984. 301-319., BORSA 2005. 1-25.  
449 DODGSON 1903. II. 202. 1.   
450 Temesvári munkásságáról máig a legrészletesebb összefoglalás: SZILÁDY 1880. 
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A Napbaöltözött Asszony és a Patrona Hungariae ikonográfia összeolvadása a 

grafikában először, nagyjából a pénzeken történő megjelenéssel párhuzamosan (II. Ulászló 

guldinerei) az 1501-es esztergomi misekönyv címlapmetszetén jelentkezett.  

Az 1500-as évek elején, mikor címlapképünk készült, a János Jelenések könyvében 

megidézett „Mulier amicta sole”-ból eredeztethető Napbaöltözött Asszony holdsarlóját 

könnyen azonosították a törökök félholdjával, ami fölött az ábrázolás tanúsága szerint Isten 

anyja győzedelmeskedik. Vizsgált korszakunkban érthető történelmi okokból tehát, az 

ábrázolás – már addig is mintegy fél évszázada meglévő – törökellenes védő funkciója 

tovább erősödött. Érdekes irodalmi párhuzamát találjuk ennek a gondolatnak Bánffy 

Gergely (Caelius Pannonius) a Monte Celion lévő pálos kolostor perjelének egyik 

művében (Collectanea in Sacram Apocalypsin Divi Joannis Apostoli et Evangelistae 

dilecti a domino Jesu Christo. Roma, 1500. (További kiadásai: U. ott, 1510. Páris, 1541. 

Velence, 1547. és 1571. és Nagyszombat, 1672. és 1682.). Művében Caelius elsősorban a 

török hódítástól félti a kereszténységet, illetve a Jelenések Könyve 12. fejezetéhez fűzött 

kommentárjában hitet tesz a szeplőtelen fogantatás tana mellet.451        

Egységes kompozícióba szerkesztve, a magyar „háromkirályok‖ és Szűz Mária, 

mint Magyarország védői, jelenlegi ismereteink szerinti legkorábbi hazai ábrázolása az 

esztergomi misekönyvben található (Missale secundum chorum almae ecclesiae 

Strigoniensis. [Lugduni], 1501, [Jacques Sacon] (52. kép).452 A későbbi évszázadokban ez 

az ábrázolás elképesztő mennyiségű emléken jelenik meg, hiszen a jezsuiták irányításával 

végbement ellenreformációs propagandának is egyik fontos pillére volt a Patrona 

Hungariae gondolat felélesztése. A magyar nemzeti múltat, annak történelmi 

hagyományait összekapcsolták a katolicizmus alaptételeivel. Az ilyen, a jezsuitáktól 

ihletett ábrázolásokon a Magyar szentek együtt védik Magyarországot Máriával, vagy 

oltalma alatt kormányozzák az országot. A későbbi időszakból elég csak néhány példát 

említenünk (Vásárhelyi Gergely perikopáskönyvének címlapja vagy a Justus van der 

Nypoort által készített Calendarium Tyrnaviense címlapja, Pázmány Péter Kalauzának 

második kiadásához (1623) készült címlap stb.).  

Ezen ábrázolásoknak Galavics Géza a következő jelentést tulajdonítja:” Máriával 

együtt védik az országot Magyarország szentjei is, s mindaddig, amíg őket tisztelték és 

becsülték az ország lakói, addig a régi magyar királyok mindig győzelmet arattak a 

pogányok fölött. Ám amióta a protestantizmus térhódításával Mária és a (magyar) szentek 

                                                 
451 DÁM i.m. 47.  
452 Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, jelz.: Inc. XVI. I.114 
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tisztelete lehanyatlott, Magyarország nem tudott többé a töröknek ellentállni. De térjenek a 

protestánsok újra Mária s a szentek tiszteletére, azaz váljanak katolikussá, s akkor Mária 

segítségével újra diadalmaskodhatnak a törökön”.453  

Tulajdonképpen ez tudatos képi programként először a győri jezsuita templom 

magyar szentek kápolnájának oltárán (1642) jelentkezett. Az ismeretlen festő a 

magyarországi közönség előtt ismert különböző elemeket: a pénzeken, misepalástokon, 

templomi és hadi zászlókon, pajzsokon illetve a könyvnyomtatásból ismert előképeket, 

egységes koncepcióba olvasztotta össze. Galavics Géza szerint egyetlen alkotáson 

létrehozván így, a hazai ellenreformáció Patrona Hungariae gondolatának valamennyi 

szempontját.454  

Az esztergomi misekönyv ábrázolása tehát már csak azért is figyelmet érdemel, 

mert itt történik meg jelenlegi ismereteink szerint először a magyar szentkirályok és a 

Napbaöltözött Asszony, mint Patrona Hungariae egyetlen képen való közös szerepeltetése, 

így egy több évszázados ábrázolási hagyomány egyik nyitódarabjaként tekinthetünk rá. 

Voltaképpen, a barokkban kialakult Regnum Marianum eszmekör korai előfutárát 

ismerhetjük fel benne. Természetesen a fametszet készítésének időpontjában, a fenti 

bekezdésben taglalt ellenreformációs propaganda szereppel még nem azonosíthatjuk a kép 

mondanivalóját. Ezt majd csak a következő évtizedek európai és hazai hadi, politikai és 

nem utolsósorban vallási eseményei teszik indokolttá. De az ábrázolás tematikai 

komplexitását jól tükrözi, hogy a készülésének idején még tisztán politikai, államjogi, 

illetve az egyre inkább reálissá váló török veszélyt figyelembe véve, védelmi funkciót 

betöltő ábrázolás, milyen könnyedén válhatott az összes addigi szerepét megőrizve még a 

katolikus hit védelmének is hatásos eszközévé.  

A fenti gondolatmenet kiváló illusztrációjául szolgál az, az ismeretlen metsző által 

1600 körül készített rézmetszet, melyen a Patrona Hungariae négy Árpád-házi szenttel 

jelenik meg (53. kép).455 Szilárdfy Zoltán mutatott rá, hogy a metszet a Regnum Marianum 

barokk gondolatkör egyik korai megfogalmazása, illetve hívta föl a kutatás figyelmét, hogy 

ez a metszet a Jacques Sacon-féle grafika tematikai és kompozícionális elődjének 

tekinthető.456     

Az előzőekből logikusan következik, hogy közvetlen grafikai vagy festmény 

előképét, az ábrázolásnak nem ismerjük. Más technikával készült műalkotásokon, például 
                                                 
453 GALAVICS 1986. 73. 
454 GALAVICS U.o 73.  
455 SZILÁRDFY 1981. 123., 87. j., KNAPP 2001a. 120., 38. t.  
456 SZILÁRDFY 1984. 28. kép leírás. Újabban SZILÁRDFY 2006b. 201-213. i.h. 202.  
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miseruhák hátlapjának hímzett keresztjein, viszont ismerünk az említett korszakból olyan 

ábrázolásokat ahol a Madonna az árpád-házi királyokkal, együtt szerepel (például az 

Iparművészeti Múzeum egyik 1480-90 körül készült miseruháján).457 Az esetleges 

ikonográfiai forrás megleléséhez egészen az Anjouk koráig kell visszanyúlnunk. Erzsébet 

királyné római zarándoklata alkalmából a Szent Péter-bazilika főoltárának adományozott, 

egy a menzára antependiumként felfüggeszthető dossale-t.458 Ezt a textíliát kilenc kép 

díszítette: középen Mária, mint Magyarország Nagyasszonya állt, jobbra mellette Szent 

Pál, Szent István magyar király, Szent Imre herceg és Anjou Szent Lajos püspök, balra 

pedig Szent Péter, Szent László, Magyarországi Szent Erzsébet és Boldog Margit magyar 

királylány helyezkedtek el. Ez a kárpit – s még valószínűleg számos, más rokon darab – 

tehát, attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan az Anjouk dinasztikus politikáját is szolgálta, 

ikonográfiai előképe lehetett az általunk vizsgált képtémának.      

Mátyás uralkodói reprezentációjában a három árpád-házi királynak szintén fontos 

szerep jutott. 1464. évi kettős felségpecsétjén, az uralkodói trónus hátfalának fülkéiben is 

látható alakjuk. Ez a pecsét Mátyás uralkodásának a végéig használatban volt, így igen 

fontos szerepe lehetet a magyarországi művészetben, mint ikonográfiai előképnek. Kerny 

Terézia véleménye szerint a szárnyasoltár-művészetben érvényesülhetett leginkább a 

pecsét hatása.459      

Az esztergomi metszeten a művész additív módon járt el, amikor az Immaculata 

ábrázolást összeolvasztotta az árpád-házi szentek csoportjával, formailag kísértetiesen 

hasonlóan, mint a korabeli miseruhák hímzett applikációinak esetében. Ugyanez a 

technikai megoldás két másik – hasonló tartalmú – emlék esetében még szembeötlőbb 

módon jelentkezik. Az egyik, az 1511-es zágrábi misekönyv fametszete (RMK III 176.).460 

Itt a metsző egy a korabeli velencei festészet megoldásaira emlékeztető, Sacra 

Conversatione típus mintájára rendezte el a jelenetet. A Bellini-műhely Madonnáira 

visszavezethető, reneszánsz kőtrónuson ülő, a trónus talapzatán elhelyezett felírat tanúsága 

szerint (S. MARIA PATRONA REGNI HUNGARIAE) Magyarok Nagyasszonyaként 

megnevezett Máriát két oldalról veszik körül az árpád-házi királyok, akiknek azonosítását 

a vállukon elhelyezett felírat is, megkönnyíti.461 

                                                 
457 A darab a hagyomány szerint a felkai római katolikus plébániatemplomból származik. Ltsz.: 7390 
458 KARÁCSONYI (1893). 59., MAROSI 1995. 69, 203.  
459 KERNY 2008. 397-400.   
460 Missale secundum chorum et rubricam almi episcopatus Zagrabiensis Ecclesiae. Venezia, 1511, Petrus 
Liechtenstein pro Johanne Muer. Győr, Székesegyházi Könyvtár, jelz.: R.V.35 
461HUBAY 1938. 16., SOLTÉSZNÉ 1961. 19., MIKÓ 1984. 192-193., PANNONIA REGIA (W. SALGÓ 
ÁGNES-KERNY TERÉZIA) 1994. 442-443. IX-21., KNAPP 2001a. 98. 16. t.,   
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Mikó Árpád hívta föl a kutatás figyelmét arra, hogy a szent királyok külön 

nyomódúcra készültek, külön helyezték be őket a metszetbe, tehát ebben az esetben a 

megrendelő mindenkori igényeinek megfelelően, meglehetősen rugalmasan lehetett a 

kompozíciót alakítani.462 A zágrábi egyházmegye szoros velencei kapcsolatai, a venetoi 

reneszánsz festészet hagyományai, a Mária-ábrázolás helyi konvenciói, a hazai ábrázolási 

szokásokat nem kellően ismerő itáliai metsző gyakorlata, illetőleg a kialakuló magyar 

ábrázolási típusnál fellépő kezdeti bizonytalanság is magyarázhatják, hogy itt a Patrona 

Hungariae, még nem a Napbaöltözött Asszony ikonográfiai típusaként, hanem Trónoló 

Madonnaként jelenik meg.  

A másik emlék szorosabb szálakkal kapcsolódik elemzett képünkhöz, hiszen a 

Missale Strigoniense 1514-es kiadásában463 található (RMK III 189.). A fametszet ugyan 

témájában eltér az általunk vizsgálttól, hiszen az egy Arma Christi ábrázolás, de a 

reneszánsz kapuzat lunettájában a három szent király jelenik meg. Az esztergomi 

egyházmegye a misekönyvet Johannes Winterburger bécsi nyomdájától rendelte meg 

1508-ban (RMK III 149.).464 A nyomdász a kompozíciót eredetileg egy Passauban 1507-

ben megjelent misekönyvben szerepeltette, ahol a felső részben a város védőszentje Szent 

István protomártír két másik püspök szent társaságában reprezentált. A magyar misekönyv 

számára a felső rész nyomódúcát kicserélték, és erre a helyre a magyar szentek kerültek.465   

       Az 1501-es misszálé címlapját (fol. 1r) csak a főcím díszíti, a lap hátoldalán jelenik 

meg a Patrona Hungariae a három szent király alakjától kísérve (RMK III 102.).466 A 

képmezőt felül és kétoldalt – a lap tetején összefonódó – gótikus indafonat keretezi. Fönt a 

holdsarlón lebegő, csillagos dicsfénnyel, királynői koronával ékesített, sugárkoszorúval 

övezett ülő Madonna jelenik meg, ölében a jobb kezét áldásra emelő gyermek Jézussal. 

Kerny Terézia szerint Mária ikonográfiailag egyértelműen a Mátyás által veretett arany 

forintok előlapjának Immaculata típusát fejlesztette tovább. Ez a megállapítás vitatható, 

hiszen a korábbiakban láthattuk, hogy Mátyás pénzein még nem találjuk a Napbaöltözött 

Asszony ábrázolását, viszont a kortárs Ulászlóéin, igen! A metszet felirata viszont már 

nem teológiai hátterére, a Szeplőtelen fogantatás tanára utal, hanem a Boldogságos Szűzet 

                                                 
462 MIKÓ 1997. 134-136., TÖRTÉNELEM-KÉP (MIKÓ ÁRPÁD) 2000. 152-153., II-6.  
463 Missale Strigoniense. Wien, 1514, Johannes Winterburger, Matthias Milcher bibliopola Budensis. 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára, jelz.: App. H. 103. 
464 SOLTÉSZNÉ 1961. 19-20., KNAPP 2001a. 94., 12. t. 
465 HUBAY 1938. 60., 21., MIKÓ 1997. 133-144., TÖRTÉNELEM-KÉP (W. SALGÓ ÁGNES) 2000. 153., 
II-7.    
466 HUBAY 1938. 47-48., X. tábla, TÖRTÉNELEM-KÉP (MIKÓ ÁRPÁD) 2000. 151-152., II-5.,  
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egyértelműen, mint az ország Patrónáját említi.467 Ez ugyan kétségtelenül igaz, de az 

előképként említett Mátyás pénzek felirata is Magyarország Védasszonyának ismeri el 

Szűz Máriát.  

Az alsó sávban áll a három Árpád-házi király. Jobbra áll Szent István király 

páncélos, balkezében jogart tartó, palástos alakja, középütt a hasonlóan páncélba öltözött 

Szent László, kezében a bárddal, balról Szent Imre helyezkedik el, hosszú, földig érő 

prémgalléros köpenyben, kezében liliomot tartva. A korabeli történeti hitelességnek 

megfelelően István és László a Szentkoronára emlékeztető királyi koronát, míg Imre 

hercegi diadémot visel. Az István fejét övező aureolában a Madonna napsugarait 

visszaidéző sugarak jelennek meg, a másik két szentnél ez hiányzik. Mindhárman egyik 

kezükkel a vágásos-kettős keresztes ország címert tartják. A két szélső, István és Imre, 

egyértelműen a középső László felé lépnek, míg ő István mozdulatát utánozva, ugyancsak 

oldalra, Imre felé fordul. Lepold Antal 1938-ban megjelent tanulmányában a kép alá 

nyomott imádság szövegével magyarázza az uralkodók ilyetén elhelyezését. Szerinte a 

művész jobbról (Szent Istvántól) bal felé számítja a rangsort, hiszen a szövegben István 

megelőzi Lászlót.468  

Szent László alakja közvetlen a Madonna alatt, vele egy tengelyen helyezkedik el, 

illetőleg a másik két szent, középre, az-az felé irányuló gesztusa is kiemelt, tulajdonképp 

esetünkben primus inter pares szerepére utal. Ebből a korszakból (II. Ulászló 

uralkodásának időszaka) Szent László alakjának és a Napbaöltözött Asszony alakjának 

összekapcsolásáról számos példával bírunk. Ez a kulturális közeg magyarázhatja László 

kitüntető helyét a képen. A legfontosabb alkotások a következők: II. Ulászló guldinerei, II. 

Ulászló Bernhard Striegel által festett fogadalmi képe (Budapest, Szépművészeti 

Múzeum), Paulus Crosnensis Ruthenus: Panegyricus ad divum Ladislaum Pannoniae 

regem victoriosissimum… című munkájának nyitó fametszete (Bécs, 1509) stb.469  

Az ismeretlen német fametsző a három uralkodó esetében, úgy tűnik különálló 

előképeket, talán faszobrokat, vagy az egyes alakokról készült metszet előképeket 

követhetett, s ezeket némileg mereven, sematikusan helyezte egymás mellé, elég nagy teret 

hagyva közöttük. A 231x170 mm tükörméretű nyomat vélhetőleg egyetlen nyomódúcról 

készült.  

                                                 
467 KERNY 2007/b. 103.  
468 LEPOLD 1938. III. 111-154. i.h. 131.  
469 MAROSI 1985. 83., MAROSI 1987-88. 247.  
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Mindennek ellenére az alakok csoporttá komponálásának igénye nyilvánvaló. 

Mária letekint a magyar szentekre, de a szentek szemlátomást nem vesznek róla tudomást. 

A kompozíció, így némileg szétesőnek mondható, két külön egységből áll. A köztük létező 

kohéziót nem annyira a művészi eszközök, mint inkább a feliratok idézik elő.  

A felíratok, esetünkben egyértelművé teszik az értelmezést. A kialakuló új képtípus 

bevezetésének vágya magyarázhatja esetleg a viszonylag bőséges szöveget. A lap tetején a 

következő mondat olvasható: „diuini ac tutelares regni hungarorum patroni”, vagyis „a 

magyarok királyságának szent patrónusai‖. A fametszet alatt két hasábban, nyolcsoros 

disztichon olvasható: 

„Virgo qui uestiuit inenarrabile uerbum 

 Corpore mortali pannones alma iuuat. 

Quam pater elegit: quam coelicus ardor obumbrat: 

 Ipsa piis defert hungariae precibus.  

Hinc diuus stephanus nutu foelice tuetur, 

 Et ladislaus numine prosequitur  

Dux mericus adest: et uota libentia firmat. 

 Eminus hinc fugiant damna: pericla: lues.”  

A misekönyvet az esztergomi egyház Anton Koberger nürnbergi nyomdásztól 

rendelte meg, aki a kötet kivitelezését a számára Lyonban dolgozó Jacques Saconra bízta. 

A német mestertől származó királyokat, valószínűleg a magyar megrendelő igényéhez 

igazodva, utólag nyomtatták be egyes példányokba. A misekönyvnek azon variánsaiból 

maradtak inkább nagyobb számban fenn, amelyből a Madonna és a szent királyok 

hiányoznak, a díszesebb kötetből alig néhány példányt ismerünk.470 Valószínűsíthető az is, 

hogy az egyes példányokba azért nyomtatták be utólag a címlapképet, hogy azon 

példányok kelendőségét és értékét növeljék.471  

Misekönyv lapjáról lévén szó, valószínűleg nem a széleskörű terjesztés volt a 

megrendelő célja, bár a koncepció fontosságát mutatja, hogy az elkövetkező évek 

esztergomi misekönyveiben is szerepelnek hasonló tartalmú lapok, de ezek már 

professzionálisabb művészi kidolgozást mutatnak, s legföljebb távolról követik az 1501-es 

metszetet.              

A kompozíció gyengéi – technikai értelemben – főleg akkor tűnnek ki, ha azt Hans 

Sebald Beham két évtizeddel később készült hasonló témájú művével összevetjük (53. 

                                                 
470 SZABÓ – HELLEBRANT 1898. (RMK III.) 102.  
471 HUBAY 1938. 22.  
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kép).472 Az összevetés jogosságát misem bizonyítja jobban, mint az, hogy a metszetet 

föltehetően egy soha el nem készült magyar misekönyv számára rendelték meg.473  

Hans Belting megközelítését alapul véve, az 1501-es metszet valamilyen előkép 

derivátumának tűnik, a Beham nyomat viszont az esetleges előkép, autonóm értékű 

alternatíváját jelentette.474 Behamnál az alakok sokkal közelebb kerültek egymáshoz, 

mesterien oldotta meg együvé tartozásukat. Ruházatuk, fegyvereik és jelvényeik sokkal 

kidolgozottabbak, arcuk nem sematikus, jóval karakteresebb, mint az 1501-es metszeten. 

Itt egyértelműen jelentkezik a Sacra Conversationékra történő utalás.475 Beham 

elképzelhetően ismerhette az első grafikát, mivel elég sok egyezés található a két nyomat 

között. Például a királyok ugyanazt, a sorrendet követik, csak itt László, Imre helyett 

István felé fordul. A Madonnáról egyébként itt sem vesznek tudomást az uralkodók. 

Lényeges eltérés található viszont a két Mária ábrázolás között. Behamnál 

felhőkoszorúban, dicsfényben jelenik meg – a magyar szent koronát viselő – félalakos 

Madonna, akinek egyik lehetséges ikonográfiai előképe II. Ulászló király 1500-tól vert 

guldinereinek Szent Lászlót és a Patrona Hungariae-t ábrázoló oldala.  

A királyi szentek összekapcsolva őket Mária alakjával egyszerre voltak az ország 

patrónusai, védőszentjei, az uralkodói legitimációs politika megalapozói, a keresztény hit 

védői, az örök élet mennyei biztosítékai és a külföldiek szemében akár az ország jelképei.    

Paulus Crosnensis Panegyricusáról a fentebbiekben már történt említés. A kötet 

1509 júniusában jelent meg Bécsben Syngerius és Vietor nyomdájában, Perényi Gábornak 

szóló ajánlással. A fametszetes nyitóképen Szent László páncélos lovagként ábrázolt alakja 

jelenik meg. A felhők mögül egy angyal bújik elő, és koronát nyújt a szentnek. Vele 

szemben, a bal fölső sarokban a holdsarló fölött a félalakos Napbaöltözött Asszony 

gyermekével a kezében jelenik meg (54. kép). A metszet a számos eltérés ellenére, a 

Thuróczy-krónika 1488-as augsburgi kiadásának Szent László metszetéhez hasonlít. 

Kompozícionális előképét mégis, inkább az 1506-os guldinerben kereshetjük. II. Ulászló 

1499-ben forgalomba hozott aranyforintjának hátlapján Szűz Mária képét visszacserélte 

Szent Lászlóéra.476  

                                                 
472 Hans Sebald Beham (1500-1550): Madonna a magyar szent királyokkal (16. század harmadik évtizedében 
készült fametszet 20. század eleji fakszimiléje). Budapest, Magyar Történelmi Képcsarnok, Ltsz.: 11207 
473 BORSA 1993. 325-330.  
474 BELTING 2000. 452.  
475 DODGSON 1908-1909. 301-302., LEPOLD 1938. 132., TÖRTÉNELEM-KÉP (ENDRŐDI GÁBOR) 
2000. 153-154., II-8., KNAPP 2001a. 116., 34. t.  
476 WEHLI 1993. 56-57. Vö. MAROSI 1995. 83.  
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Kerny Terézia a metszet jelentőségét abban látja, hogy a királyi udvar által 

elindított Szent László kultusz széleskörű elterjesztésében, éppen az alkalmazott médium, a 

korszakban jelentősnek számító propaganda szerepe révén fontos feladatot töltött be.477  

Perényi Gábor a Mátyás halála utáni trónutódlási viszályban Ulászlót támogatta. 

Délvidéki arisztokrataként nem mellékes azt a körülményt megjegyezni, hogy tőle várták a 

kortársai, hogy megszervezi a török elleni védelmet. 1508 elején befogadta a pestistől 

menekülő Paulus Crosnensis Ruthenust. Wehli Tünde szerint a címlap ugyan bécsi munka, 

de a program Perényi környezetében született meg.478 Ezek ismeretében a Madonna alatt 

hangsúlyosan megjelenő félhold, illetve a páncélos lovagkirály együttes szerepeltetése a 

törökellenes propaganda céljait szolgálja.   
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KÖNYVKIADÓ- ÉS NYOMDÁSZJELVÉNYEK 
 

A magyar vonatkozású metszetek sorában külön csoportot alkotnak azok a 

könyvárus-jelvények, amelyekkel a nagy forgalmat lebonyolító budai könyvkereskedők 

díszítették a költségükön kiadott köteteteket. Hazai nyomdák hiányában a XV-XVI. század 

fordulóján a  magyarországi könyvárusok külföldről elégítették ki könyvszükségletüket. A 

Budán letelepedett könyvárusok nem csak a határon túl nyomtatott könyvek behozatalára 

törekedtek, hanem vállalkoztak Magyarország számára készült könyvek kiadására is. A 

nyomtatást ismert, biztos praxissal rendelkező külföldi: német, itáliai, francia, svájci 

nyomdászokra bízták. A könyveket kiadóik általában ellátták saját jelvényükkel, melyek 

védjegyként, logóként is funkcionáltak.479  

Többnyire Itáliában készült budai könyvárus jelvények sokszor figurális metszetek, 

az itáliai reneszánsz stílusában készült letisztult kompozíciók. A mohácsot megelőző 

időszakból a budai könyvárus jelvények több mint fele Máriának, Szent Istvánnak, Szent 

Adalbertnek és más szenteknek az ábrázolásait szerepelteti. Elsősorban a megrendelő 

egyházmegye vagy szerzetesrend védőszentje jelenik meg rajtuk. Ez csak részben 

magyarázható azzal, hogy az 1526 előtt megjelent könyveink elsősorban vallásos 

tartalmúak.480 Látható a könyvkereskedők azon törekvése, hogy a nemzeti védőszenteket 

szerepeltessék a metszeteken.   

Ugyanezen időszak velencei nyomdászjelvényeit összehasonlítva a 170 jelvény 

közül csak alig több mint tíz százalékuk, 18 darab volt szent ábrázolás. Fitz József a 

meglepően nagyszámú magyarországi szentkép megjelenését azzal magyarázza, hogy a 

budai kiadók legfőbb mecénásai a hazai klérus vezető tagjai voltak.481 

A szentképeket különböző kiadványokban, hasonlóan a könyveket illusztráló 

metszetek sűrű átvételének gyakorlatához, más-más kiadók is alkalmazhatták. Például 

Paep, Schaller, Kaym és Priswicz nyomtatványaiban ugyanazokat a metszeteket is 

megtalálhatjuk. Ez is jelzi, hogy ezek a sokszorosított grafikák kifejezetten a hazai 

igényeket szolgálták, propagandisztikus célzatuk, – és valószínűleg népszerűségük – 

egyértelmű volt. Mária, Szent István vagy Szent Adalbert szerepeltetése szinte a hazai 

barokk oltárok ikonográfiai programját vetíti előre.        
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A metszetek között is a legnépszerűbbet, a Napbaöltözött Asszonyt több kiadvány, 

legalább négy könyvárus, nyomdász jelvényei között találhatunk. A Budán 1503-tól 

megjelenő Urbanus Kaym Velencében, Lyonban, Strassburgban és Bécsben adta ki 

köteteit. Velencében Liechtensteinnél nyomtatott 1513-as esztergomi misekönyvében 

(Missale secundum chorum Alme ecclesie Strigoniensis.) monogramja fölött egy félalakos, 

kezében a kis Jézust tartó, korona nélküli Napbaöltözött Asszony képe szerepel (55. 

kép).482 Ez a metszet egy korábbi német ábrázolás átvétele, amely az 1507-es würzburgi 

breviárium (Breviarium Ecclesie Herbipolensis:. Nouiter reuisum atque summa cum 

diligentia correctum [Augsburg]: Ryman, 1507). címlapján jelent meg. Kaym a kép alsó 

részéhez toldotta monogramját és nevét.483   

Ennél kifinomultabb ábrázolás Matthias Milcher budai kiadó és könyvkereskedő 

jelvénye. A felhők között megjelenő holdsarlón álló, zárt koronát viselő Mária alakja körül 

napsugaras dicsfény látható (56. kép). A holdsarlót félig eltakarja Milcher kör alakú 

jelvénye. Johannes Winterberger második díszesebb kivitelű esztergomi missaléja 1514. 

november 10-én jelent meg (RMK III. 189.). A kötetben az előző kiadáshoz képest több 

betűtípust és iniciálét találunk. A missalé belső címlapját Matthias Milcher holdsarlón álló 

Madonnát ábrázoló könyvárus jelvénye díszíti. Fitz közlése értelmében a címoldal 

hátlapján Szent István, Szent László és Szent Imre fametszetes képe látható.484 Ezzel a 

kompozícióval is megerősítve a Magyarország Patrónája eszme propagálását, mintha csak 

az 1501-es misekönyv Sacon-féle metszetének mondandója ismétlődne meg. Winterberger 

ezt a metszetet még egyszer fölhasználta a „Cura pastoralis” végének díszítésére, bár 

Milcher monogramját elfedték a fadúcon.485 

Jacobus Schaller 1514-ben Velencében nyomtatott kötetében (Ordinarius 

secundum veram notulam siue rubricam alme ecclesie Agrie) (RMK III. 197) a könyvárus 

jelvénye fölött, Szent János evangélista térdelő figurája látható Pathmosz szigetén, amint 

megjelenik neki az égen a félalakos, holdsarlós, Napbaöltözött Asszony (57. kép).486   

A Mohácsot megelőző évek legutolsó magyarországi kiadója Michael Prischwicz 

volt. 1524-ben, Petrus Liechtensteinnél Velencében adta ki breviáriumát (Breviarium 

secundum usum alme Ecclesie Strigoniensis), melyben az általam áttekintett emlékanyag 

legkidolgozottabb, legkvalitásosabb és legnagyobb méretű Napbaöltözött Asszony 

                                                 
482 V. ECSEDY-SIMON 2009. 66., 13. kat. tétel.  
483 FITZ 1958. 195-196.  
484 FITZ 1958. 197.  
485 HUBAY 1938. 17., V. ECSEDY-SIMON 2009. 70., 17. kat. tétel.  
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fametszetét szerepelteti (58. kép). A háttér kígyózó napsugár nyalábjai kitöltik a 

rendelkezésre álló teret és meglehetősen plasztikusak. Erőteljes párhuzamok figyelhetők 

meg a kortárs német és hazai faszobrászat hasonló emlékeivel. Ezen Immaculata metszet 

népszerűségét érzékelteti, hogy 1519-ben Kaym és Alantsee költségén megjelent 

Breviarium ordinis Sancti Benedicti-ben és még egy 1540-ben Liechtensteinnél nyomtatott 

breviárium címlapjának hátoldalán is fölhasználták.487  

Láthattuk, hogy a Mohácsot megelőző egy évtizeden belül hirtelen megnőtt a 

Madonnás nyomdászjelvények száma. Majd, ahogy megjelentek ugyan olyan hirtelen el is 

tűntek a kiadványokból.  A Szeplőtelen Fogantatás tanát illusztráló nyomdászjelvények 

nem csak a korszakban aktuális teológiai vitákra, szellemi mozgalmakra reflektálnak, de 

érzékeltetik azokat az apokaliptikus víziókat, amelyeket a török fenyegetés árnyékában 

érezhettek a kortársak. Az általában német származású könyvkereskedők ebben az esetben, 

tehát nemcsak a hazájukban elterjedt korszerű Mária-ábrázolást honosították meg a 

Magyar Királyságban, hanem a töröktől való félelem árnyékában egyre inkább a Patrona 

Hungariaevel azonosított képtípust szerepeltették könyveikben, amivel a Magyarországon 

élők legégetőbb vágyait is kifejezték. Nem beszélve arról, hogy II. Ulászló személyesen 

támogatta az Immaculata tanának terjesztését, amit legszívesebben a Napbaöltözött 

Asszony formájában látott. Sőt, mint pénzverésén és személyes devócióját bizonyító 

képein láthattuk uralkodói reprezentációjának is fontos elemének tekintett. Élünk a 

gyanúperrel, hogy az elsősorban Budán, a királyi kegyelem és mecenatúra árnyékába 

húzódó könyvkereskedők előszeretettel folyamodtak a király által kedvelt képtípushoz.         

A Napbaöltözött Asszony alakját a minden bizonnyal igen nagy számban forgó 

metszetes szentképek, búcsúcédulák, kisgrafikai ábrázolások, kalendárium képek stb. is 

terjeszthették. A barokk korszakból a hitélet fellendítése érdekében óriási mennyiségben 

előállított anyagból bőségesen rendelkezünk ilyen képekkel, a XV-XVI. század, viszont 

annál kevesebb emléket mutathat föl. 

A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony ferences kolostor gyűjteményében 

őriznek egy fametszet sorozatot, amely valószínűleg egy kalendáriumhoz készült szentkép 

sorozat, melynek egyik érdekes darabja egy Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló fametszet.  

Bálint Sándor a 16 apró méretű fametszetből álló sorozatot az obszervancia huszitizmus 

elleni képpropagandája részeként értelmezte, és készülését a XV-XVI. század fordulójára 

keltezte.488 Az újabb kutatás a datálást cáfolva rámutatott arra, hogy a metszetek egy 
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kalendárium sorozat részeként maradtak fenn az alsóvárosi kolostorban. Orbán Imre, Borsa 

Gedeon meghatározása alapján egy bécsi vagy gráci nyomda termékeinek tartja őket, 

keletkezési idejüket 1560-80 közé helyezi.489 Minden bizonnyal országszerte lehetett 

találkozni hasonló külföldi műhelyben készült sorozatokkal.    

 

 

NYOMTATVÁNYOK A MOHÁCSOT KÖVETŐ NÉHÁNY 

ÉVTIZEDBEN 
 

Ennek a könyvnyomtatásban megjelenő a Magyarok Nagyasszonyát a törökellenes 

tartalommal összefűzve megjelenítő ábrázolási hagyománynak érdekes példáját láthatjuk 

néhány évtizeddel későbbről Wolfgang Lazius osztrák orvos, térképész, fa- és rézmetsző 

Magyarország térképén (Regni Hungariae Descriptio vera). A polihisztor Lazius, I. 

Habburg Ferdinánd udvari orvosa számos Magyarország-térképet készített, közülük 

azonban az általunk vizsgált a legérdekesebb. A térkép kartusában, az uralkodónak szóló 

ajánlásból kiderül, hogy a térképet az uralkodó megrendelésére, kifejezetten a török elleni 

harc céljaira, a keresztény hadsereg tájékozódására készítették. A XVI. századi térképészet 

szokásainak megfelelően a Lazius-féle térképet meglehetősen gazdag illusztrációs rész 

kíséri. A kötelező, az ország címer és más egyéb címerek szerepeltetése mellett, a térkép 

legalsó sávjának közepén, nagyjából az aranymetszés szabályának a figyelembevételével 

Szűz Mária alakja a gyermek Jézussal, Szent István és Szent László királyok ábrázolásával 

egészül ki (59. kép). Alattuk díszes keretben a következő latin vers olvasható:  

„Diva potens populi tandem miserata laborem, / Nunc placida aspectes, posuit, út esse 

vago 

Tutus ab hoste, tuum lacerat blasphemus Iesum, / Quique furit tot per templa relicta Deum. 

Vos quoq Pannonici quondam (modo numina) Reges / Qui patriam Christo condecorastis 

humum 

Fortiter ut quondam gentem seruate, precamur, / Quippe Dij melius ferre potestis opem.” 

„Nagyhatalmú istennő, végre megkönyörülve néped szenvedésén, jósággal tekints rá, hogy 

biztonságban lehessen az itt kóborló ellenségtől, aki káromkodva megsebzi Jézusodat, s az 

Isten annyi elhagyott templomán végig dühöng. Titeket is, Pannónia egykori királyai (most 

isteni szentek), akik a hazai földet Krisztusnak széppé tettétek, kérünk, hogy vitézül 
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védjétek a nemzetet, mint egykor is, hisz ti, isteniek könnyebben tudtok segítséget 

nyújtani…‖
490 

 A megszólítottak válaszát ugyanebben a kartusban olvashatjuk: 

„RESPONDENT 

Tempus erit cum liquet tandem inglorius arua, / Pannonia, atque negent Sauus, et Ister 

aquas.  

Cum ter quinque ierint, a Christo saecula nato, / et bis ter nonus Solis et annus erit.” 

„Válaszolnak 

Eljön majd az idő, amikor végül dicstelenül elenyészik a vetés, Pannónia, és a Száva és a 

Duna sem ad vizet. 

Amikor Krisztus születésétől háromszor öt évszázad eltelik, és a napnak és az évnek is 

kétszer három kilencese.‖491 

Az 1552-ben Bázelben nyomtatott térkép a két uralkodó alakjánál a hazai 

hagyományoktól eltérő ikonográfiai hibákat tartalmaz, hisz mind két uralkodót jogarral 

ábrázolták rajta. Mária alakja sem a fél évszáddal korábban, az uralkodói akaratnak 

megfelelően egyre elterjedtebbnek tekinthető Napbaöltözött Asszony típust ábrázolja, 

hanem a középkor népszerű Köpenyes Madonna ábrázolási kánonját követi. Ennek 

ellenére is a századközép művészeti szempontból is meglehetősen ínséges időszakában, a 

török terjeszkedés és a reformáció uralomra jutásának időszakában és árnyékában a 

Patrona Hungariae gondolatot kifejező, fontos képzőművészeti megjelenésként 

értékelhetjük a térképet. Katolikus környezetből nem is igen tudunk ebből az évtizedből 

hasonló szellemű alkotást említeni. Persze az 1552-es év hadi eseményeinek ismeretében 

ezen a kulturális szegénységen egyáltalán nem csodálkozhatunk.    

Éppen ezért is, a teljesség kedvéért még néhány nyomtatott könyvemlékünkre ki 

kell térnünk, annak ellenére is, hogy ikonográfiai értelemben az ezekben megjelenő 

metszetek nem feltétlenül gazdagítják az előző korszakban a Napbaöltözött Asszonyról 

kialakított képet.  

Abban az esztendőben, amikor a magyar uralkodók székvárosa, Buda a török 

kezébe került, 1541-ben, jelent meg az első magyar nyelvű, Magyarországon kiadott 

bibliafordítás az Újszigeti nyomdában, Sylvester János Új-Testamentum fordítása, mely 

szokatlan gazdag képanyaggal került forgalomba. A Jelenések könyvének illusztrációit 

ismeretlen mester készítette, melynek előképeit Dürer Apokalipszisének fametszetes 

                                                 
490 PAPP-VÁRY-HRENKÓ 1989. 58. (A latin szöveget Szabó Flóris pannonhalmi főkönyvtáros fordította).   
491 PAPP 2002. 28. (A szöveg Marosi Ernő segítségével a tanulmány szerzőjének fordítása).   
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kompozíciói jelentették.492 Egyértelműen Dürer Apocalypsis XI. lapja volta a mintaképe a 

II. 147* levélen levő metszetnek a Napbaöltözött Asszonyról és a sárkányról (Jelenések 

12: 1–6). A rajz baloldalán, holdsarlón áll a csillagkoronát viselő, kezét imára kulcsoló nap 

mandorlába öltözött, szárnyakat viselő asszony. Vele szemben a hétfejű és tízszarvú 

sárkány éppen támadásra készül. A sárkány hosszú és fokozatosan vékonyuló farka a kép 

jobbszéle mentén egyenesen felfelé kunkorodik s két oldalán tömött rendben – akár Dürer 

metszetén – az ég csillagai ragyognak. Fent középen két angyaltól övezett istenkép fogja 

egységbe a kompozíciót.  

Kathona Géza bizonyította, hogy az illusztráció a legaprólékosabb részletekig 

Dürer elrendezését másolja, a kötetben megjelenő többi képhez hasonló felületességgel és 

hiányos rajztudással, az előkép művészi invenciója és kifejező ereje nélkül. A nagy német 

mester kompozícióján a Napbaöltözött Asszony a nézővel szembefordulva jelenésként 

lebeg, s felséges nyugalmát nem zavarja a sátán oldalról fenyegető támadása. A mi 

illusztrációnk koronás-szárnyas asszonya a sárkány felé tekint, miáltal szinte megszűnik a 

düreri elrendezés művészi invenciója. Dürer lapjának felső részét a szárnyaló angyalok 

teszik elevenné. A Sylvester-féle kiadás merev istenképe mellé csak egy-egy repülő 

angyalka alakja került, így nemcsak a mozgalmasság, hanem az eszmei tartalom is kiszorul 

a leegyszerűsített, merev rajzocskából.493 A magyarországi művészet, elsősorban a 

szárnyas oltárok kompozíciós megoldásai kapcsán addig sokat merített a nagy nürnbergi 

mester munkásságából, innentől kezdve, az ekkor induló magyarországi sokszorosított 

grafika is kapcsolatba lép Dürer inspiráló életművével.   

Például ugyanaz a Dürer-metszet volt ihlető forrása annak a szentbenedeki Korniss-

kastélyból származó nagyméretű oltárképnek, melyen az Apokaliptikus Asszony és a 

sárkány harca jelenik meg egy a dunai-iskola stílusában alkotó, ismeretlen erdélyi festő 

képén (1510-1520).494  A kép festője szabadon adaptálta Dürer Apokalipszisről 

megálmodott előképét. Az utóbbi időben fölmerült a kép bencés eredetének kérdése, de ez 

még nem nyert igazolást (60. kép).495    

Ugyanebben az időszakban (1508-18) készült a lőcsi Szent Jakab templom Lőcsei 

Pál mestertől származó főoltára, melynek leckeoldali belső szárnyán lévő táblák egyikén 

megjelenik a Napböltözött Asszony reliefje (61. kép). A tábla János evangélistát ábrázolja 

                                                 
492 SOLTÉSZ 1955a. 192-211.  
493 KATHONA 1966. 156. 
494 RADOCSAY 1955. 186., 432.  
495 A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (Végh János) 1984. 106., MÁTYÁS 
KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (TÖRÖK GYÖNGYI) 2008. 65-66., I-8.  
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Pathmosz szigetén, amint a Jelenések Könyvét írja. Ebben az esetben is düreri előképet 

követ a mester. A könyvet író apostol a tábla jobb alsó sarkában foglal helyet, vele 

szemben attribútuma a sas. A bal felső sarokban jelenik meg napsugaraktól övezett 

mandorlában, a holdsarlón álló Madonna. Mária gyermekét bal karjában tartja, miközben 

jobb kezével átöleli. Ezért nem jelenik meg a Madonna jobb kezében a korszak hasonló 

ábrázolásain, oly domináns jogar.496  

Sylvester Új-Testamentumában egy nagyobb méretű, a fentebb idézettől sokkal 

kvalitásosabb Szent János evangélista Patmosz szigetén metszet is megtalálható. Amelyen 

a könyvet író apostolnak, a szárnyak nélkül ábrázolt, kormánypálcával a kezében látható 

Napbaöltözött Asszony jelenik meg (62. kép).497 Ezek a Napbaöltözött Asszony-

ábrázolások, Biblia illusztrációként természetesen nem a Patrona Hungariae szerepében 

mutatják Máriát, viszont feladatuknak megfelelően széleskörűen propagálják a 

hagyományos, ekkor már a magyarság számára is különleges tartalmakkal bíró 

ikonográfiai típust.  

 1558-ban Rafael Hoffhalter bécsi műhelyében készült az esztergomi érsekség 

számára egy kisméretű fametszetekkel gazdagon illusztrált breviárium, mely a nürnbergi 

Hans Sebald Beham grafikáinak hatását mutatja.498 A „Proprium de sanctis” rész a 

magyar érsekség legfontosabb szentjeinek ünnepeit tartalmazza, köztük található egy 

Napbaöltözött Asszony metszet, mely ebben az összefüggésben, több évtized tetszhalott 

állapotából szinte fölélesztve, újra Magyarország Patronájaként azonosítja Mária alakját.499  

 Rafael Hoffhalter fia Rudolf, aki apja mesterségét folytatva 1573-74-ben 

Alsólendván Kultsár György prédikátor könyveit nyomtatta ki. Kultsár Postillájának 

kiadása terjedelmes, számos illusztrációval díszített mű (RMNy 334., RMK I. 114).500 A 

János evangélistát Pathmosz szigetén ábrázoló metszeten a felhők között megjelenő 

holdsarlón álló Napbaöltözött Asszony jelenik meg, amely sokban hasonlít Sylvester 

három évtizeddel korábbi, hasonló témájú metszetéhez (63. kép).501 Ennél a munkánál is 

német metsző műve lehetett az előkép. Minden bizonnyal Heinrich Aldegrever 1539-ben 

                                                 
496 RADOCSAY 1955. 372., TILKOVSKY 1961. 175-186., RADOCSAY 1967. 98., HOMOLKA 1972. 
406-407., 182-183. kép, VÉGH 1988. 173-180.  
497 V. ECSEDY 2004. 44-52., 133., I/6.  
498 Breviarium secundum usum almae et metropolitanae ecclesiae Strigoniensis. – RMK III. 447. 
499 SOLTÉSZ 1959. 190-201., BORSA 1980. 246-257.  
500 KULCSÁR GYÖRGY: Postilla, az az evangeliomoknac, mellieket esztendö által a keresztyénec 
gyöleközetibe szoktac oluasni es hirdetni, prédicatio szerint valo magyarázattia. Az régi és mostani 
sze(n)tirásbéli doctoroknac irásokbol irattatott az Kultsár György also lynduai prédicator által 1574 
esztendöben. Alsólendva 
501 V. ECSEDY JUDIT 2004. 96., 158., I/10.  
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készült Szent János evangélistát ábrázoló kompozíciója. Valószínűleg a nyomódúcok még 

Bécsből Hoffhalter apjának műhelyéből származtak.502  

 Érdekes összevetnünk a két könyv illusztrációt a korábbi azonos témájú 

szentbenedeki oltárképpel, ahol a Napbaöltözött Asszony még a Dürer-metszet szárnyas 

figurájának alakját veszi fel. Néhány évtizeddel később, a talán református-valláson lévő 

Sylvester János Újszövetség fordításában és a lutheránus lelkész Kulcsár György 

postillájában viszont az Apokaliptikus Asszony a két emberöltővel korábban kialakult és 

rögzült Patrona Hungariae ábrázolások alakjához hasonult.     

 

A XVII-XVIII. SZÁZAD MŰVÉSZETI EMLÉKEI 
HABSBURG URALKODÓK PÉNZVERÉSE (1527-1780) 

 

Első lépésben a pénztörténet eredményeit kell vizsgálat alá vonnunk, hiszen itt 

érezhető a megszakítatlan folytonosság a Mohács előtti korszak ábrázolási, illetve 

művészeti hagyományaival. Az uralkodói propaganda végig az általunk vizsgált 

időszakban igyekezett fölhasználni a maga jól körülhatárolható céljaira a magyarság 

különleges Mária-tiszteletét. A dinasztikus politika céljai között természetesen nem 

ugyanazok a szempontok játszották a főszerepet, mint az élet-halál harcot vívó magyarság 

elképzeléseiben. A Habsburg dinasztia uralkodói egyértelműen magyar királyi pozíciójukat 

iparkodtak megerősíteni, a pénzek tanúsága szerint a Patrona Hungariae védelme alatt. 

Például I. Ferdinánd számára magátólérthetődően nem ugyanazt jelentette a Magyarok 

Nagyasszonya kultusz fölkarolása, mint Szapolyai, vagy János Zsigmond számára, mégis 

mindannyian alakjával szimbolizálták a fizetőeszközökön a magyar államiságot, illetve 

igyekeztek legitimálni hatalmukat. Később, a XVII. században a katolikus Habsburg 

uralkodók II. és III. Ferdinánd és I. Lipót, törekedtek a Mária ábrázolás Patrona Hungariae 

tartalmát háttérbe szorítani és az általánosabb vallási megközelítés, a Szeplőtelen 

fogantatás tanának érzékeltetése irányába terelni az ábrázolás jelentését. A XVIII. század 

közepén Mária Terézia rákényszerül a magyar nemesség segítségére, ezért pénzeinek 

magyaros jellegét az uralkodó „hálájának‖ tekinthetjük.  

A különböző célok ellenére persze meg voltak azok metszéspontok, ahol a 

magyarság érdekei átfedésbe kerültek a bécsi udvaréival. Úgymint, az ország török alóli 

függetlenségének a kérdése, vagy katolikus részről a hitvédelem kérdésében is 

                                                 
502 SOLTÉSZ 1961. 88 
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meglehetősen nagy volt az összhang a császári udvarral.  Persze ezt a helyzetet magyar 

részről alapvetően bonyolította az ország vallási sokszínűsége és megosztottsága. Az 

értelmiség egy jelentős része, a XVI. század első felében az egyre inkább teret veszítő 

katolikus szellemi elit mellett, a kálvinista, lutheránus, unitárius stb. valláshoz kötődött. A 

XVI. század közepére az iszlám, és ne feledjük, a keleti ortodoxia határán, Európában 

sehol sem található konfesszionális sokszínűség jellemezte az országot.503    

Mindezeket figyelembe véve a magyar pénzek veretei fontos forrásai voltak 

nemcsak a közgondolkodásnak, de a képzőművészetnek is. Előző fejezetünkben láthattuk, 

az 1526 utáni időszaknak a katolikus művészet legalább olyan vesztese volt, mint az ország 

katonai értelemben. Így a XVI. század folyamán a veretek hátlapja szinte az egyetlen 

fóruma volt a Patrona Hungariae ábrázolásoknak, később a századfordulótól pedig hatással 

lesz a megjelenő új ábrázolásokra. Innentől kezdve a visszahatás is megfigyelhető az 

éremképeknél.   

A 7.1.5. fejezetben II. Lajossal bezárólag fejeztük be pénztörténeti 

vizsgálódásunkat. Mohács után Máriás pénzeink verésének hagyománya nem szakadt meg, 

sőt az előállt új helyzetben láthatóan a következő uralkodók fontos szerepet szántak a 

Patrona Hungariae alakjának. A kettős királyság időszakában Szapolyai is és Ferdinánd is 

az elődök gyakorlatát folytatták. A század közepéig tulajdonképpen változatlanul maradt 

az éremkép, alapvetően a középkori pénzverés gyakorlatának kontinuitását tartották szem 

előtt az uralkodók.  

Szapolyai János Kolozsváron vert aranyforintja holdsarlón ülő Madonnájával, a 

másik oldalon Szent László páncélos alakjával (H: 871.), II. Lajos körmöci aranyforintját 

ismétli (H 827.) (64. kép).504  Garasa (H: 878.) és dénárja (H: 881.) is ezt a Madonna típust 

mutatja. Obulusai között megjelenik a holdsarlós, koronás Madonna (H: 892.). A kezdeti 

időszakban még találkozhatunk a Mátyás-féle fátylas Madonna alakjával is a garasokon. A 

dénárokon és az obulusokon pedig a Jagelló-korszak Madonnái idéződnek fel. Szapolyai 

tulajdonképpen az előző három uralkodó (Mátyás, Ulászló, és II. Lajos) pénzverési 

gyakorlatát vette át a Madonnás éremkép esetében is.505 Voltaképpen a változatlanság 

jelképeivé váltak a nehéz történelmi időszakban ezek a pénzek.   

                                                 
503 BITSKEY 2007a. 384-386.  
504 KOVÁTS 1909. 16-17.  
505 GYULAI 2008. 143-145.  
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 I. Ferdinánd (1527-1564) szintén Mária képét vereti pénzeire Mátyás király 

pénzverésének hatására.506 Ne feledjük, Ferdinánd számára hatalmának legitimálása az 

állami reprezentáció eszközeivel, különleges nyomatékkal bírt. Gondoljunk bele, milyen 

intenzíven élhetett elsősorban a Szapolyai-párti nemesség történeti tudatában az 1505-ös 

rákosi végzés idegen király megválasztását elutasító határozata.507 Ferdinánd 

aranyforintjain hasonló típusok jelennek meg, mint a korábbi Mátyás-féle forintokon. 

Tulajdonképpen 1471-től kezdve, egészen a XVI. század közepéig egységessé válik a 

magyar veretek hátlapi éremképe.508 Koronás, félholdon trónoló Madonna, köriratában 

általában PATRONA HUNGARIE fölirattal.509 Ferdinánd bizonyos forintjain az eltérés az 

előző korszak pénzeihez képest, hogy nem jelenik meg a Patrona Hungariae felírat (H: 

895-899.) (65. kép)! Ez a helyzet egészen II. Mátyás uralkodásáig rögzül. A Habsburg 

uralkodók közül, először Mátyás 1614-es aranyforintján olvashatjuk a Madonna körül a 

Patrona Hungariae titulust (H: 1084.). Ennek minden bizonnyal az az oka, hogy II. Mátyás, 

a testvére Rudolf elleni fellépésekor a magyar nemesség segítségét vette igénybe, ezért 

különböző szimbolikus gesztusokat tett a magyar nemesség irányában. Egyes tallérjain (U: 

842, U: 848, U: 849) például a Madonna, elődeitől eltérően az előlapok mellképén a 

magyar Szent koronával jelenik meg.  

 Ettől eltérő éremképet mutatnak Ferdinánd tallérjai, féltallérjai és negyed tallérjai 

(1552-1553-tól), melyeket kezdettől fogva idegen mintára vertek Körmöcbányán (pl. H: 

912., H: 918., H:920.). Előlapi éremképük az uralkodó mellképe volt, hátlapjukon 

jellemzően az osztrák sas az állandó motívum. A nemzeti tradícióban gyökerező jellegét a 

négyelt címerpajzs fölött koronás, egyik kezében a gyermek Jézust, másik kezében jogart 

tartó Mária fél alakja hivatott megjeleníteni, ugyanis a magyar rendek csak így egyeztek 

bele a pénz forgalomba hozatalába.510  

1550-ben a rendek a Pozsonyban ülésező országgyűlésen törvényt is hoztak ennek a 

helyzetnek a rögzítésére. A 48. törvénycikkely 2-5. paragrafusai az ország régi szokására 

hivatkozva Szűz Mária képét, illetve a régi jelvényeket és képeket megkövetelik a magyar 

pénzeken. Fölmerül a kérdés, hogy vajon a rendek egy tradíció védelme mellett, az 

ábrázolási hagyományt is pártfogásukba vették-e? Az-az, modern fogalmak szerint az 

ikonográfiai típust is védelembe részesítették volna?  

                                                 
506 HUSZÁR 1975. 73-88. I-IV. tábla, SÁRA 1991. 17-35.  
507 Ld. bővebben PÁLFFY 2000. 19-23.  
508 ÓVÁRI 2010. 16-23.  
509 HUSZÁR 1975. 73-75., I. 1-6. ábrák. 
510 HUSZÁR 1975. 26.  
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A 2. paragrafus a törvény szellemiségét, alapvető vonását emelte ki, melyben a 

rendek határozott elképzelését és óhaját cikkelyezte be. „Az érczpénzeknek vagyis mind a 

nagy, mind a kis garasoknak abban az alakban való verésére nézve, a minőt Ő felsége 

előterjesztett, az ország rendei és karai olyan rendtartást vélnek szükségesnek, hogy a 

királyi felség Magyarország régi jelvényeinek a megváltoztatását vagy eltörlését ne 

engedje meg”. Itt tehát a tradíciók védelméről szól a törvény szövege.  

A 3. paragrafus a következőkről rendelkezik: „Hanem mindenféle érczpénznek vagy 

a garasoknak egyik felére, Magyarország régi szokásánál fogva, a boldogságos szűz Mária 

képét tétesse, a másik felére pedig a maga vagyis Ő felsége képét vagy valamely olyan 

képet nyomasson, a melynek közepére Magyarország jelvényei vannak bevésve, ellátván 

azokat mindegyik oldalon a szokott felirással”.511 („Majestas Hungariae insignia mutari 

abolerique minime patiatur. Sed ab altera parte omnis generis numismatum sive 

Grossorum imaginem B. V. M. de veteri mare Hungariae…”).512  

Ez a 3. paragrafus viszont rendelkezik a korábbiakban rögzült ikonográfiai típus 

(Holdsarlós Madonna), és nyomatékosítással élve a szokásos felíratok (pl. a dénárok 

esetében a Patrona Hungariae) használatáról.   

Az aprópénzeken, (garasokon, dénárokon és obulusokon) hasonló éremkép jelenik 

meg. A Patrona Hungariae felírat is csak ezeken a váltó pénzeken jelentkezik. A három-

féle típusban vert garasokon, a Mátyás pénzein megismert fátyolos Madonna alakja jelent 

meg, melyek egyes példányain a holdsarló is kíséri a Szent Szűzet (pl. H: 925., H: 964).513  

Miksa (1564-1576) pénzei514 általában hasonlítanak elődje vereteihez, de tallérjain 

a kétfejű sas fölött már megjelenik az a holdsarlós Madonna-ábrázolás, mely a későbbi 

pénzeken, az előlapon elhelyezett Madonna típusára emlékeztet (pl. H: 977., H: 978.). A 

félalakos, koronával ábrázolt Madonna bal kezében jogart, jobb kezében a kis Jézust tartja. 

Miksa veretein elég egyöntetű a Madonna ábrázolása, vagy az ülő, vagy a félalakos 

megoldás váltakozik (66. kép).515  

Rudolf (1576-1608) uralkodása alatt szembetűnő változás figyelhető meg a forint 

vereteken, mivel a Madonna képe bizonyos esetekben az előlapra került (H: 1002., H: 

1003.) (67. kép).516 A garasok hátlapját teljesen kitölti a magyar címer (H: 1048-1050.). A 

                                                 
511 MAGYAR TÖRVÉNYTÁR In. http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=1994 
512 Ld. VIRÁG 1804. 14-15.  
513 SÁRA 1991. 27.  
514 HUSZÁR 1975. 89-94., V-VI. tábla, SÁRA 1991. 37-48.  
515 ZALÁNI 1972.  
516 HUSZÁR 1975. 95-111., VI-XI. tábla,SÁRA 1991.  49-66.   
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PATRONA VNGARIE felírat különböző változatai itt is csak a dénárokon és obulusokon 

kísérik a holdsarlós Madonna-ábrázolást.517     

Nem állja helyét Bálint Sándor azon állítása, miszerint II. Ferdinánd uralkodásától 

kezdve, már a Napbaöltözött Asszony képe jelenik meg a pénzeken.518 Hiszen II. Mátyás 

pénzein egyszerre jelenik meg több típus, a régebbi ülő, holdsarlón elhelyezkedő, koronás 

Madonna, illetve ugyanez a típus kiegészülve a szembetűnően elhelyezett nap mandorlával 

(H: 1081., H: 1082.) (68. kép).519 Az éremképek tanúsága szerint, tulajdonképpen, II. 

illetve III. Ferdinánd is ugyanezt a gyakorlatot követte. II. Mátyás uralkodása alatt 

Körmöcbányán és Nagybányán is vertek aranyforintot. A körmöcbányai forintok hátlapján, 

a félholdon álló sugárkoszorúval övezett Napbaöltözött Asszony jelenik meg. 1613-20 

között vertek olyan érméket, melyek hátlapján a koronás, jogarral ellátott Madonna 

baljában a gyermek Jézust tartja és egy holdsarló fölötti vánkoson ül, a nap viszont 

hiányzik. A nagybányai típuson mindig hiányzik a sugárkoszorú, viszont a Madonna 

ruhája jóval díszesebb kivitelű.520  

1614-ben Körmöcbányán Sock Mihály főéremvésnök készített egy reprezentatív 

ötszörös aranyforintot, melynek előlapján a király álló alakja, hátlapját pedig a holdsarlón 

trónoló Napbaöltözött Asszony alakja tölti ki (H: 1075.) (69. kép).521 Hunyadi Mátyás 

uralkodásától addig eltelt időszakban ez az egyik leghatásosabb, legkidolgozottabb Patrona 

Hungariae ábrázolás a pénzeinken. Méltó folytatója ennek a reprezentációs törekvésnek 

majd II. Ferdinánd ötszörös aranyforintjának 1632-es veretén találtatik (U 246.) (71. 

kép).522 Ez az éremkép rokonságot mutat II. Mátyás magyar királlyá történt koronázásának 

ezüst emlékérmével (70. kép). Az előlapon az uralkodó koronás mellképe, profilban, 

nyakában az aranygyapjas rend láncával: MATTHIAS II. REX. HVNGARIÆ. 

CORONATVS. MDCVIII. felirattal. A másik oldalon, a félholdon trónoló Napbaöltözött 

Asszony: SVBTVVM. PRÆSIDIVM. CONFVGIMVS (Oltalmad alá futunk) körirattal 

(Montenuovo 690, Gohl 2, HP 90, Weszerle C.VI.2.).523    

 A szintén Körmöcbányán és Nagybányán vert garasok hátlapján ugyanaz a 

differenciálódás figyelhető meg, mint az aranyforintokén, annak megfelelően, hogy 

sugárkoszorúval, vagy anélkül jelenik meg a Szent Szűz, vagy, hogy a kis Jézus tart-e a 

                                                 
517 SÁRA 1991. 57.  
518 BÁLINT 1998. II. 66.  
519 HUSZÁR 1975. 112-124., XII-XVI. tábla, SÁRA 1991. 67-83.  
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kezében országalmát, vagy sem, illetőleg az is változatokat mutat, hogy melyik kezében 

tartja azt. A körirat a PATRONA HUNGARIAE. Nagyjából ugyanez mondható el a 

dénárok éremképéről, annyi kitétellel, hogy itt még több típus található, mivel van köztük 

félhold nélküli Madonna-ábrázolás is. Még a legkisebb méretű obulusok egyes válfajain is 

megjelenik a Napbaöltözött Asszony képe.    

II. Ferdinánd (1619-1637) aranyforintjain, dénárjain és garasain is a fentebbiekben 

említet, két típus váltakozását figyelhetjük meg, ahol nem a Napbaöltözött Asszony van a 

pénzeken, ott is Mária lába alá holdsarló került.524 A pénzek felirata az uralkodóra 

vonatkozik, nem pedig Máriára. Körmöcbányán vert aranyforintjainak két típusa közül a 

másodiknak a hátlapján a Madonnát hangsúlyos sugárkoszorúval ábrázolták, mely típust 

1621-től 1637-ig uralkodásának végéig minden évben verték (pl. H: 1166.).525 A magyar 

hagyományokhoz való kötődésen, politikai célokon túl, tudjuk, hogy mind I. illetve II. 

Ferdinánd személyes vallásosságában különleges tiszteletben részesítette a Szeplőtelen 

fogantatást, amely magyarázza az Immaculata központi szerepét a magyarországi 

vereteiken.  

II. Ferdinánd egyenesen az egész birodalom, a hadsereg generalissimájának nevezte 

Máriát. VIII. Orbánt pedig arra kérte, hogy hitágazat legyen a Szeplőtelen fogantatás tana. 

Természetes ezek alapján, hogy a király reprezentációjában nem a kultusz kifejezetten 

magyar oldalára helyezte a hangsúlyt, hanem arra törekedett, hogy az általánosabb 

dogmatikai-, illetve a birodalmi szempontokat erősítse.     

III. Ferdinánd (1637-1657) pénzverése alapvetően nem hozott újat a magyar 

éremképekben. A pénzeinek Madonnás oldala a holdsarlós, nap mandorlás változatok igen 

gazdag tárházát vonultatja fel.526  

Utódjának, I. Lipótnak (1657-1705) a pénzverésében527 viszont fontos fordulatot 

figyelhetünk meg a Napbaöltözött Asszony-ábrázolásoknál, ugyanis az eddig uralkodó 

Patrona Hungariae felirat kiegészül az Immaculata felirattal, mintegy összekapcsolva a 

Magyarok Nagyasszonya kultuszát az ekkor Európa-szerte újjáéledő Immaculata 

Conceptio tiszteletével. Számunkra azért fontosak ezek a pénzveretek, mert az eddig is 

nyilvánvaló képi összefüggések a szöveges argumentáció eszközével is kifejezésre 

kerülnek, félreérthetetlen megerősítését nyernek azáltal, hogy a Magyarok Nagyasszonya a 

Szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária.   
                                                 
524 HUSZÁR 1975. 125-136., XVII-XX. tábla, SÁRA 1991. 85-103.  
525 HUSZÁR 1975. 127-128., 265. tétel.  
526 HUSZÁR 1975. 137-148., XX-XXIV. tábla, SÁRA 1991. 105-121. 
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I. Lipót uralkodása alatt megújul a Magyarok Nagyasszonyának tisztelete, mind a 

politikában, így természetesen a pénzverésben is (72. kép). A Szent Liga felszabadító 

hadjárata előtti időszakban a diadalmasan trónoló Máriát láthatjuk, illetve az álló 

Napbaöltözött Asszonyt az érem vereteken. A Madonna napsugárkoszorúja tagolt, 

kidolgozottabb, épp ezért hangsúlyosabb, is mint az előző emlékeken (H: 1320., H: 1322., 

H: 1324. stb.), a későbbiekben ez a megoldás általánossá válik. A felirat karakterisztikusan 

gazdagodik az immaculata szó hangsúlyozásával. A nép között ismert krajcárok képei a 

leggazdagabbak (73. kép). A felszabadító hadjáratokat a nép széles vidékeken az uralkodó 

nevével kötötte össze.528  

Az 1670-es években a legtöbb aranyforinton, a tízdukátoson, illetve az 1675-ben és 

1687-ben, Nagybányán vert talléron olvasható a hátlapon a S IMMACULATA V MAR – 

MAT DEI PAT HUN (SANCTA IMMACULATA VIRGO MARIA MATER DEI 

PATRONA HUNGARIAE – Szent Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja, Magyarország 

Védője) felirat (H: 1325-1332). 1671-ben vertek egy olyan dukátot, melyen a 

Napbaöltözött Asszony mellett csak a Patrona Hungariae felirat szerepel (H: 1317.)!  

Külön érdemes szólnunk Lipót tízdukátosáról melyen évszám nem szerepel, viszont 

az ICB mesterjegy tanúsága szerint (Joseph Conrad Block) vésnök művészi kivitelű veretei 

közé tartozik. Az előlapon a király jellegzetes profil portréja látható. A hátlap dinamikus 

barokkos kompozícióján, a holdsarlón taposó, felhőkön trónoló, koronás jobbjában jogart, 

baljában a korszak pufók puttóira emlékeztető kis Jézust tartó Mária mellett a dekoratív 

keretezésű magyar címer látható (H: 1283).529   

Ugyancsak Lipót uralkodásához köthető, hogy a tallérokon is megjelenik kiemelt 

alakban a Magyarok Nagyasszonya ábrázolás. Rudolf és Miksa alatt a Madonnák csak kis 

méretben félalakos formában jelentek meg, de összbirodalmi összefüggésben, a méretében 

is túlhangsúlyozott Habsburg kétfejű sas fölött. Kivételt ez alól I. Ferdinánd tallérjai (4 

típus) jelentik, ahol a hátlapon a négyrészes magyar címert, és a szívpajzsban az osztrák 

pólya fölött a félalakos Madonnát helyezték el. A többi típus a sasos-címer különböző 

változatait jelenti. Lipót 1675-ös tallérja esetében nemcsak, hogy egy dekoratívan 

kidolgozott álló Napbaöltözött Asszony jelenik meg, de a kísérőfeliratban is olvasható az 

eddig a tallérok esetében következetesen elhagyott Patrona Hungariae utalás is (H: 1389.). 

A Madonna lába alatt van a kétrészes koronás magyar címer is. A nagybányán készített 
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érmén Leopold Mittermayer (L-M) névbetűi olvashatók. 1687-ben és 1695-ben (ekkor P-O 

verdejeggyel) kétszeres tallérokat is vertek belőlük (H: 1359.).530 

A tizenöt krajcárosok hátlapján valamennyi típusú érmén a Napbaöltözött Asszony 

jelenik meg (H: 1418-46.). Érdekes ezen belül a különböző variánsok megléte, hiszen a 

korábbiakban legfeljebb két-három típus váltakozott pénzeinken. Álló és ülő Madonnákat 

figyelhetünk meg ebben a csoportban, illetve a gyermek Jézust bizonyos típusokon a jobb, 

bizonyosakon a bal kezében tartja Mária (ez alól sem az álló, sem az ülő típus nem 

kivétel). A Madonnák lába alatt mindenütt megtalálható a kétosztású, koronás magyar 

címer. Figyelemreméltó, hogy az ülő típus rendszerint koronát visel, az állónál ellenben 

általában csak nimbusz látható. Feliratuk szerint, itt is a Szeplőtelenül fogantatott 

Magyarok Nagyasszonya jelenik meg. A Lipót veretei között újként szereplő polturákon és 

duáriusokon is a holdsarlós Madonna képét láthatjuk, igaz ezeknél,531 az apró pénzeknél 

nem jelenik meg a napsugár nimbusz.    

Rákóczi Ferenc pénzei is megőrizték a Patrona Hungariae alakját, viszont a 

vezérlőfejedelem láthatóan igyekezett új mintaképet követni Mária alakjánál, hisz az 

ismert Lipót pénzek éremképeivel nem azonosíthatjuk az új éremképet. A Körmöcbányán 

1705-ben vert fél talléros, ami voltaképpen a forintnak felel meg, új Madonna típust 

alkalmaz, a felhőkön trónoló holdsarlós Szűz Mária alakjával (H: 1524.) (74. kép). A 

fejedelem 1704-es arany dukátja ugyanezt az éremképet mutatja. A másik típusú dukát nap 

mandorlával ábrázolja a Madonnát (H: 1522., H: 1523.), ezt az éremképet használták a 

kisebb címletű polturákon és libertásokon is (pl. H: 1527., H: 1528.).  

Ezek a veretek, amelyek tulajdonképpen nem számítottak pénznek, csak 

pénzjegynek egyik oldalukon az ország címerrel, másik oldalukon, a holdsarlón megjelenő 

Szűz Máriával kerültek forgalomba.   

Szempontunkból, akár csak III. Ferdinándé esetében, I. József (1705-1711) pénzei 

sem hoznak lényeges újításokat az éremképben. A pénzek rajzai alapvonalaikban az előd, 

I. Lipótéit követik, viszont a hátlapon a Madonna képe egységessé válik. Mária minden 

típusnál a bal karján tartja Jézust.532   

III. Károly (1711-740) vereteinek hátlapján is az elődök pénzeire jellemző, 

napsugár koszorúban ábrázolt Madonna jelenik meg. Jellemző változásnak lehetünk 

viszont tanúi, hiszen egyre több érmén a Patrona Hungariae felismerhetően a magyar szent 
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koronát viseli. Erre szép példa, a király uralkodásának utolsó évében két esetben, 1739-ben 

és 1740-ben Körmöcbányán vert, álló Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló harminckrajcáros 

(H: 1625.) (75. kép).533   

I. József és III. Károly pénzein figyelhetjük meg azt a tudatos visszalépést az I. 

Lipóti hagyományokhoz, amely leginkább a magyaros vonások visszaszorításában 

érvényesült. Viszont elmondhatjuk, hogy az ikonográfiai bizonytalanságok megszűntek. A 

Patrona Hungariae ábrázolási típusa rögzült pénzeinken. Szinte kivétel nélkül csak a 

Napbaöltözött Asszony alakját használják uralkodóink fizetőeszközünkön a Magyarok 

Nagyasszonya-eszme érzékeltetésére.  

III. Károly pénzei közül számunkra ikonográfiailag az 1735-ös fél tallér hátlapja 

releváns. A Nagybányán vert érme teljes felületét kitölti a felhőkön trónoló Madonna, mely 

gyengébb kivitelben ugyan, de kompozícionálisan I. Lipót tízdukátosának hasonló 

megoldására emlékeztet (H: 1615., U: 1189).534   

Utódja, Mária Terézia (1740-1780) uralkodása alatt ez a gyakorlat már általánosnak 

mondható, sőt dukátokon és tallérokon a Mária lába alatt lévő holdsarlót átvágó magyar 

címert is a Szent Korona ékesíti. Általánosságban elmondható, hogy a királynő uralkodása 

alatt a fémpénzeken a nemzeti jelleg még jobban kidomborodik. Leginkább ez a tallérok és 

a fél tallérok hátlapján figyelhető meg, ahol a korábbi, általánosnak mondható kétfejű sas 

helyett a Madonna álló alakját helyezték el.  

Jellemző lesz a veretekre az ikonográfiai sokszínűség.535 A dukátok hátlapján az ülő 

Patrona Hungariaet (76. és 79. kép), a tallérokén az álló verziót ismerhetjük fel (77. kép). A 

Körmöcbányán vert érmék álló Napbaöltözött Asszonya kompozícionálisan meglehetősen 

egyöntetű, egyes fél tallérok esetében a jogar a jobb kézből (U: 1222., U: 1223., U: 1225., 

U: 1226., U: 1227.) átkerült a balkézbe (U: 1233., U: 1234.). Különbségek alapvetően a 

háttér fénykoszorújának sugárnyalábjainak megoldásaiban ismerhetők fel. Ezeket 

körmöcbányai vésnökök tervezték, úgy, mint Sebastian Anton Donner (H: 1666-1667.), 

Franz Ignaz Wurschbauer (H: 1682-1688.). A tallérok és fél tallérok között találunk egy 

gondosan kidolgozott, finoman cizellált ülő változatot, mely Ifj. Maximilian König von 

Paumbhausen munkáját dicséri (H: 1689-1691.).    

Az ún. „címeres Madonnák‖ csoportját érdemes még vizsgálatunk tárgyául tennünk 

(U: 1228/a., U: 1228/b., U: 1228/c., U: 12228/d.). Ezeknek az érmeknek az előlapján nem 
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az uralkodónő portréja látható, mint a másik csoport esetében, hanem az előlapon a két 

angyal által tartott Szent Korona alatta a magyar címerrel, amit a királynő által alapított 

Szent István-rend lánca övez (1767-től) (78. kép).536 A rendláncon a kitüntetés is 

megjelenik. A hátlapon az ülő, talpa alatt holdsarlóval megjelenített, felhőkön trónoló, 

jobbjában jogart, baljában a gyermek Jézust tartó Madonna jelenik meg fején a szent 

koronával, körülötte nimbusszal. Majdnem a teljes hátteret a sugárözön tölti ki. Ezeket a 

tallérokat és fél tallérokat, lotharingiai Ferenc császár halála után hozták forgalomba.  

A krajcárok, polturák és dénárok vereteire is jellemző a kompozícionális 

sokszínűség.  Közöttük is találhatunk egészen figyelemre méltó darabokat, mint a 15 

krajcárosok (H: 710-1713.) vagy a polturások (H: 1751-1754, 1771.).537      

 

AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG PÉNZVERÉSE 1540-1660 

 

Pénztörténeti vizsgálódásunkba be kell, hogy vegyük az erdélyi fejedelemség 

vereteit is, hiszen számos szempontból tanulsággal szolgálhatnak. Ugyan több fejedelem 

nem veretett Madonnás érmét és a vereteknek a királyi magyarországi területekhez 

viszonyítva csak elenyésző része vonultatja föl Magyarország Nagyasszonyát, mégis a 

késő középkori Mária-tisztelet néhány érdekes Napbaöltözött Asszony-ábrázolást hívott 

életre a fejedelmi reprezentáció ezen kiemelt ágazatában.  

Természetesen, ha a Habsburgok esetében azt mondtuk, hogy egészen más 

szempontok alapján alkalmazták pénzeiken a Patrona Hungariae ábrázolást, mint ahogyan 

az a magyarság történelmi tudatában szerepelt, ezt az Erdélyi Fejedelemség pénzverési 

gyakorlatáról is elmondhatjuk. A nemzeti fejedelmek korszakában (XVI-XVII. század) a 

magyar pénzek mintájára vert Madonnás éremképet talán a nemzeti függetlenségi 

törekvések leképezéseként értelmezhetjük. Másrészt az ország három részre szakadásával 

az ország egységének az eszméje nem szűnt meg538, így a politikailag és gazdaságilag 

különálló részek eszmei összetartozását erősíthette az ábrázolás.  

Már János Zsigmond (1540-1571) uralkodása alatt megindult a madonnás 

aranyforintok verése a magyar aranyforintok mintájára (80. kép).539 Mivel Kelet-

Magyarország nem került Ferdinánd birtokába, János Zsigmond ezeken a részeken 

választott királyként bírta a hatalmat. Tulajdonképp János Zsigmond csak az 1570-es 
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speyeri békében mondott le királyi címéről és ezután nevezték fejedelemnek. Voltaképpen 

az Erdélyi Fejedelemség pénzverését is ettől az időponttól számíthatjuk. Tehát János 

Zsigmond pénzverése kapcsán elmondhatjuk, hogy a királyi legitimációs politika 

magyarázza a korábbi, hagyományosnak számító éremképek átvételét.     

Ezek a pénzek zömében trónon ülő, koronás Madonnát ábrázolnak palástban, jobb 

kezében a gyermek Jézust, baljában jogart tart, lába alatt a holdsarló (Huszár E: 5a-14.). 

Ezek az ábrázolások plasztikusabbak, drapériakezelésük is kifinomultabb, mint I. 

Ferdinánd hasonló pénzeié. A Patrona Ungariae felírat, először az 1550-es években jelenik 

meg a pénzeken, 1559-től kezdve, amikor János Zsigmond egyeduralkodóvá válik 

(édesanyja, Izabella királyné halála után), állandó kísérője pénzeinek ez a felírat. Közös 

uralkodásuk időszakában (1540-1559) is az ülő holdsarlós Madonna középkori éremképe 

jelenik meg a fizetőeszközökön.540 Az aranyforintokhoz hasonlóan, a vastagveretű 

dénárokon is a holdsarlós trónoló Madonna jelenik meg.541   

1571 után, Báthori István miután erdélyi fejedelem lett, szintén veretett Patrona 

Hungariae-s forintokat (Huszár E: 65). 1576-ban, mivel Báthorit lengyel királlyá 

koronázták, bátyját, Kristófot nevezte ki erdélyi vajdává, aki ebben a minőségben haláláig 

(1581) állt az erdélyi kormányzat élén. 1577 és 1581 között veretett olyan forintokat 

(Huszár E: 78-81.) és vastagveretű dénárokat (Huszár E: 81.), amelyen a trónoló, 

holdsarlós Patrona Hungariae alakját helyezték el.542  

Kristóf fia, Báthori Zsigmond (1581-1602) aranyforintjain (Huszár E: 105a és b, 

Huszár E: 106-113.) és dénárjain (Huszár E: 155, Huszár E: 155a.) hasonló típusú Patrona 

Hungariae alak jelenik meg, mint I. Ferdinánd, Miksa és Rudolf pénzein.  

Bocskai István (1605-1606) időszakáig nagyjából ez a típus általános az erdélyi 

pénzeken. 1605-től Bocskai pénzein, egyik tallérján (Huszár E: 203.), a Nagybányán vert 

tízszeres aranyforintján (Huszár E: 176 és 177.) és másfélszeres tallér csegelyén (Huszár E: 

191.) egy érdekes egészen nagyvonalú mintázású holdsarlós Madonna jelenik meg, mely 

szinte alig fér el a rendelkezésére álló szűk térben (81. kép).543  

Báthori Gábor (1608-1613) ötszörös (Huszár E: 234.) és négyszeres (Huszár E: 

235.) aranyforintjain is hasonló éremképpel találkozunk, amit az 1610-ben vert ötdénáros 

garas (Huszár E: 284-286.) éremképének mintájára készítettek.544  

                                                 
540 GYULAI 2008. 151-152.  
541 HUSZÁR 1995. 42-49.  
542 HUSZÁR 1995. 51-52.  
543 ÓVÁRI 2007. 21-28.  
544 HUSZÁR 1995. 76-77., 83.  
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Érdekességként megjegyezzük, hogy a fejedelem ellen küzdő Brassó városa, 1612-

től saját pénzt veretett zsoldfizetés céljára. Aranyforintjuk hátlapján szintén a Patrona 

Hungariae-s éremkép látható (Huszár E: 294. és 294a.). A Madonna köntösének a 

redőkezelése alapján Báthori Gábor ötdénáros garas vereteivel rokonítható.   

Talán nem véletlen egybeesés, hogy a Napbaöltözött Asszony képe az erdélyi 

fejedelemség pénzein Bethlen Gábor (1613-1629) uralkodása alatt jelenik meg, körülbelül 

egy időben a II. Mátyás-féle pénzek hasonló ábrázolásával (82. kép). Ez nyilván szorosan 

összefügg Bethlennek magyar királlyá történt megválasztásával (1620. augusztus 25.), 

ugyanis ekkortól az érmek teljesen a hasonló magyar pénzek ligájára és mintájára 

készültek.545 Arany forintjain a napsugár mandorlában megjelenő Madonna emlékeztet 

tehát a magyar pénzek éremképére, viszont itt már nem történik utalás a Magyarok 

Nagyasszonyára (Huszár E: 323., 335-339.).  

A felíratok tanúsága szerint: PAR.REG.HVN.DO.SIC.CO.OP.R.DVX. (Partium 

regni Hungariae dominus, Siculorum comes, Opoliae, Ratoboriae dux  = Magyarország 

Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege) a fejedelem a maga 

reprezentációs céljai számára sajátította ki a közismert ábrázolást. Rendszeres 

tallérveréssel a besztercebányai királyválasztó országgyűlés után, mind Nagybányán, mind 

Körmöcbányán találkozhatunk (1620-1622), amely érmek annyira a magyarországi 

veretekhez hasonlítanak, hogy még a köriratban is ott látjuk a magyar címert, jobbról a 

Madonnát, a hátlapon pedig a címer fölött megjelenik a Szent Korona.546   

A fejedelem halála után (1629. november 15.) felesége Brandenburgi Katalin ült a 

helyére a fejedelmi székbe. Rövid ideig tartó regnálása alatt, ő is veretett a Napbaöltözött 

Asszony képével érmet.  Ennek feliratán a következő szöveg olvasható: CATH(arina) • 

D(ei) • G(ratia) • N(ata) • M(archionissa) • B(randenburgensis) S(acri) R(omani) I(mperii) 

• ET TRAN(silvaniae) • PRINC(ipissa); hátlapján Szüz Mária alakja napfény mandorlában, 

alul a brandenburgi sassal, és a körirat folytatása: PAR(tium) R(egni) H(ungariae) 

D(omina) SIC(ulorum) CO(mitissa) A(c) B(ergae) I(uliae) C(liviae) M( ... ... ) D(ucissa) 

1630. (Huszár E: 469.).547  

A harmincéves háborúba a svédek szövetségében III. Ferdinánd ellen belépő I. 

Rákóczi György (1630-1648) pénzverésénél 1645 (a linzi békekötés) után Nagybányán 

                                                 
545 HUSZÁR i.m. 14.  
546 HUSZÁR 1945. 24.  
547 HUSZÁR 1995. 115.  
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készült aranyforintjain találkozhatunk a Napbaöltözött Asszony képével (Huszár E: 492-

497.).548  

II. Rákóczi György forintjai és aranyveretű dénárjai között is találunk néhány 

Napbaöltözött Asszony alakjával díszített veretet (Huszár E: 537-539., 573.).549 Az ő 

halállal végződő bukása után az Erdélyi Fejedelemség pénzei között már nem 

találkozhatunk a magyar mintára vert Patrona Hungariae-s pénzekkel.      

 

                                                 
548 HUSZÁR 1995. 118-119. 
549 HUSZÁR 1995. 128., 140.  
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NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY VÁLTOZATAI (PATRONA 

HUNGARIAE) 

 

A JEZSUITÁK ÉS A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY 

 

A magyar jezsuita rendnek köztudottan óriási szerepe volt a Napbaöltözött 

Asszony, azaz a korszak fogalmai szerint az Immaculata formájában megjelenő Patrona 

Hungariae kultusz terjesztésében. Általánosságban is elmondható, hogy a legújabb, 

legkorszerűbb ikonográfiai tartalmak közvetítésében, elterjesztésében Közép-Európaban a 

jezsuitáknak volt a legkiemelkedőbb szerepük. Néhány gondolat erejéig érdemes 

fölidéznünk, hogy a rend tagjai nem csak a magyar hagyományok alapján jártak el, amikor 

a Szeplőtelen Fogantatás tanát és annak képi megjelenéseit számtalan formában 

terjesztették, hanem ebben az esetben is kapcsolódtak a rend európai ellenreformációs 

stratégiájához. Voltaképpen, a demonstratio catholica szellemében léptek fel, és 

tulajdonképpen követték a Németországban a protestánsok ellen már hatásosnak tekintett 

stratégiai lépéseket. 1577-ben „Németország második apostola‖ Peter Canisius De Maria 

Virgine incomparabili… című mariológiai munkájában a Mária-tiszteletet helyezte a 

rekatolizációs törekvések középpontjába. Ahogy ebben a művében meg is fogalmazta, 

hogy „tisztelni és utánozni, kell a legszentebb Szüzet otthon és a nyilvánosság előtt 

egyaránt”.550 Ez a harcos, a nyilvános, demonstratív gesztusokat egyáltalán nem nélkülöző 

szellem, természetesen hatással volt a Canisius nyomdokain induló magyar jezsuitákra, 

akik tanulmányaikat befejezvén hazájukba visszatérve, nem csak a vallási szakadással 

kellett szembenézzenek, de az ország idegen, nem keresztény uralom alatt nyögő részének 

felszabadítását is célul tűzték maguk elé.   

A magyar jezsuiták első nemzedékének tagjai az Immaculata tan elkötelezett 

tisztelői voltak. Mégis Pázmány Péter föllépésével történik az igazi áttörés ezen a területen. 

Pázmány maga is a Boldogasszony méltóságáról írt prédikációjában tanújelét adta a 

jezsuiták Immaculata tiszteletének: „Minden méltóságot, tisztaságot, Privilegiumot, 

szabadságot és mennyei ajándékot méltán az Isten Annyának tulajdonítunk, valamely a 

hitnek és Szent Írás tanításának igazságával nem ellenkezik, mint megmutatók első részben 

tanításunknak. De az eredendő bűn-nélkül-való fogantatás oly tisztaság, szabadság és 

                                                 
550 HEAL 2011. 155.  
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méltóság, mely a hit és Szent Írás tanításával nem ellenkezik. Tehát az eredendő bűn-

nélkül-való fogantatás méltán tulajdoníttatik az Isten Annyának.”551    

Pázmány személyes élményeit és neveltetését is említi ebben a prédikációjában, 

mely őt szoros szálakkal a Patrona Hungariaehoz fűzi. Elmondja, hogy Váradon, Szent 

László városában született, ahol a Boldogasszony uralkodó tisztelete évszázados nyomokat 

hagyott. A mariológia alaptételei kapcsán Pázmány józanságára vall, hogy elsősorban nem 

a protestánsokkal vitatkozik, inkább a skolasztikus gondolkodók nézeteit vizsgálja. 

Aquinói Tamással és Szent Bernáttal szemben a Szeplőtelen fogantatás kérdésében Duns 

Scotus álláspontját részesíti előnyben.552 A szabad véleménynyilvánítás mellett tört 

lándzsát ebben a kérdésben, a Tridenti Zsinat határozatának és V. Pál pápa 1616-ban kelt 

konstitúciójának szellemében.  

A Magyarok Nagyasszonyának ünnepét Vaszary Kolos esztergomi érsek kérésére 

XIII. Leo pápa engedélyezte a millennium évében (1896). Természetesen a tisztelet az 

ünnep nélkül is már évszázados hagyományra tekinthetett vissza. Ha az ünnep liturgiáját 

szemügyre vesszük, akkor kiderül, mind a zsolozsma, mind a mise szövege azt mutatja, 

hogy a magyarság patrónáját a Szeplőtelen Szűz képében tisztelte. A mise könyörgésében: 

„Isten, ki a Szeplőtelen Szűz Mária közbenjárására nemzetünket számtalan sok 

jótéteménnyel halmoztad el…” A zsolozsma inventáriuma ugyancsak ezen a címen 

ünnepli: „Istennek Anyját, a Szeplőtelen Szüzet, Nagyasszonyunkat és Patrónánkat 

ünnepeljük, Krisztus Urunkat, Ő Szent Fiát imádjuk”. Továbbá a zsolozsma himnusza is a 

Szeplőtelen Szüzet tiszteli.553   

A jezsuiták a hazai hagyományoknak megfelelően, mint a Szeplőtelen fogantatás 

tanának tisztelői a Magyarok nemzeti Patrónájának a megjelenítését a Napbaöltözött 

Asszony formájában propagálták. Csak minimális változtatások történtek az új barokk 

képek és a későközépkori ábrázolásokhoz képest. Például számos emléken a Mária fejét 

övező tizenkét csillagból álló koszorút, és a korábban közkeletű nyitott koronát, a barokk 

ábrázolásokon a Magyar Szent Korona helyettesítette. A Mária karján ülő kis Jézus helyett 

sokszor az országalma jelenik meg. A Szűz Anya másik kezébe jogart vagy kormánypálcát 

helyeznek. Időközben, a török veszély elmúltával a Napbaöltözött Asszony lábánál 

elhelyezett félhold jelképi szerepe is halványult és sok esetben eltűnt az ábrázolásokról, 

illetve átadta a helyét a bűnt jelképező kígyónak.     
                                                 
551PÁZMÁNY PÉTER: Boldog Asszony méltóságárúl és tiszta fogantatásárúl. In. Pázmány Péter összes 
munkái VII. köt. (Prédikációk). (Sajtó alá rendezte Kanyurszky György).  Budapest, 1905. 780-799.   
552 BITSKEY 1979. 118.  
553 RADÓ 1957. 207.  
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A Patrona Regni Hungariae ábrázolás ikonográfiai kánonja a barokk korszakban 

rögzült, de ezekben az évszázadokban sem tekinthetjük kizárólagosnak. A magyarság 

Mária kultusza számos képzőművészeti ábrázolásmódot hívott életre, sőt a Magyarország 

Patrónáját sem minden esetben ábrázolták az általunk leírt módon.  

A barokk korszakban átalakult, pontosabban egyértelműsített ikonográfiának 

megfelelően, mint Magyarország Védőasszonya láthatjuk a típust különböző XVII-XVIII. 

századi műalkotásokon. A Patrona Hungariae ikonográfiáját vizsgálva viszont szem előtt 

kell, tartsuk azt a tényt, hogy a Magyarok Nagyasszonya ábrázolás nem feltétlenül kötődött 

egyetlen ábrázolási típushoz. A kortársak számára természetes volt az, hogy Máriát, mint 

Mater Christit tisztelték, majdnem ugyanilyen hangsúllyal bírhatott az országosan a 

hivatalos ideológia szintjére emelt ország-oltalmazó szerepe is. A képzőművészet nyelvére 

lefordítva ezt Szűz Mária bármilyen megjelenítési formájában – Napbaöltözött 

Asszonyként, Mennyek Királynőjeként, Fájdalmas Anyaként, Szeplőtelen Szűzként, a 

XVII. század végétől hazánkban is egyre népszerűbb Mariahilfként554 stb. – a 

magyaroknak egyben a Magyarok Nagyasszonyát is jelentette.555  

Jó példa lehet ennek illusztrálására a bozóki várkápolna Szent István-oltárának 

egykori Patrona Hungariae oromzati oltárképe 1670 körülről. Itt a Napbaöltözött 

Asszonyból kontaminálódott Győztes Immaculata típusa vált a Magyarok Patrónájává.556 

Ráadásul itt két jezsuita szent: Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc kíséretében 

jelenik meg a gonosz ellen szablyát ragadó államalapító király. Az oromzati kép feliratai 

egyértelműsítik, hogy a gonoszon, esetünkben a hitetleneket értették.557 A századvégen 

reprezentatív formában a jezsuiták győri kollégiuma díszlépcsőházának egyik freskója 

eleveníti fel ezt a gondolatot.558 A következő században ennek a képtípusnak számtalan 

formájával találkozhatunk.       

Más kísérleteket is említhetünk. Szilárdfy Zoltán hívta fel a figyelmet arra, hogy a 

török kiűzése utáni évtizedekben a Regnum Marianum gondolatot a Habsburgok, illetve 

azok hazai politikai támogatói a Pócsi Istenszülő csodálatos ikonjával akarták kifejezni. A 

szerző ennek illusztrálására több példát is említ. Egy ritka, 1715-re datálható 

Magyarország térképet, amelynek jobb fölső sarkában egy nemzeti viseletű nemes a pócsi 

kegykép előtt hódol, illetve az 1701-ben kiadott Pázmány-imádságoskönyv Hans Frank 

                                                 
554 TÜSKÉS 2008. 149-156.  
555 KOSTYÁL 2002. 509.  
556 GARAS 1953. 116. és 22. jegyzet., SZILÁRDFY 2003. 21.  
557 GALAVICS 1971. 16. és 10. kép.  
558 KNAPP 2001b. 202., SZILÁRDFY 2003. 21.  
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von Landgraff által jegyzett rézmetszetét, a Mária Országa eszme koncepciózus 

allegóriájaként, mely tovább fejlesztéséből a gondolat később festményen is megjelenik.559 

Továbbá érdemes kitérnünk még egy jól ismert példára, az árpási plébániatemplom 

Magyarok Nagyasszonya oltárképére. Az oltárképet Galavics Géza számos tanulmányában 

közölte, ikonográfiailag a Patrona Hungariae ábrázolások között jelölte meg helyét és 

felhívta a figyelmet az oltárkép aktuál-politikai párhuzamaira, illetőleg szerepére a magyar 

főnemesség nagypolitikai tervei kapcsán.560 Legutóbb, több tanulmányban Buzási Enikő 

foglalkozott az oltárképpel és pontosította több helyen az eddigi kutatások eredményeit.561  

Az eddigi irodalom a Madonna ikonográfiai leírásában csak a Köpenyes Madonna 

képtípushoz való kapcsolódását emelte ki, de esetünkben láthatóan a Napbaöltözött 

Asszony és a Köpenyes Mária kontaminációjáról van szó, hiszen a felhőkön lebegő Mária 

lába alatt holdsarló látható, kezében kormánypálcát tart, feje körül a nap sugarai vonnak 

védő glóriát, miközben két repülő angyal a Szent Koronát a Szent Szűz fejére helyezi. A 

Napbaöltözött Asszony attribútumaival, a valószínűsíthető megrendelő Széchenyi György 

győri püspök aktualizálni és modernizálni szerette volna a korszakban divatos ábrázolás 

fölhasználásával a középkorban népszerű, egyértelműen védelmi funkcióját kiemelő 

Köpenyes Madonna-ábrázolást.  

A magyar emlékanyagban, a nagyméretű, reprezentatív festmények között jelenlegi 

ismereteim szerint nem találunk másik példát a két típus összevonására, de a XVI. századi 

német fametszetek köréből ismerünk analógiát. Dürer egyik, több szakértő által vitatott 

szerzőségű 1515-re datált fametszetén megjelenik egy holdsarlón álló, csillagkoronás, 

baljában jogart tartó, köpenyes Madonna, Keresztelő Szent Jánossal, Szent Brúnóval 

körülvéve, Mária köpenye védelmébe karthauzi szerzetesek húzódnak.562       

Hasonló tartalmi és ikonográfiai megoldást láthatunk viszont két évtizeddel 

későbbről egy emlékérmén, mely Buda 1686-os visszavételét ünnepelte. Az előlapon 

Pestről nézve a budai várat látjuk, a Duna két partját összekötő hajóhíddal. Jól 

fölismerhetők az ostromlók ágyúi, sátrai és a várat vívó csapattestek mozgása. A levegőben 

a keresztény tüzérség bombái és lövedékei kereszttüzében egy angyal száll le pálmaággal 

és kereszttel a kezében. A félkörös felírat szövege: „BUDA CUM DEO RECUPERATA 2. 

SEPT. A. 1686‖.563 A hátlapon a nyitott koronás, fénysugaraktól övezett, holdsarlón álló 

                                                 
559 SZILÁRDFY 2003. 124-125., 257. illetve 262. kép.   
560 GALAVICS 1975. 254-257., GALAVICS 1986. 99., GALAVICS 1993. 222-223., 55. kép.  
561 BUZÁSI 2005a. 582-624., BUZÁSI 2005b. 245-286.  
562 DODGSON 1963. 36., 301. tábla. Vö. jelen tanulmány 53. kép.  
563 G. HÉRI 2009. 141., 288. kat. tétel.  
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Madonna – igaz, hogy a Gyermek nélkül – szélesre tárt karokkal terjeszti ki nyitott 

köpenyét az előtte térdelő két-két alak fölé. Baloldalon Máriához közelebb a pápa (XI. 

Ince), mögötte a császár (I. Lipót) térdel egy-egy vánkoson. Velük szemben a jobb oldalon 

a koronás bajor választófejedelem, mögötte pedig a páncélos, kezében marsallbotot tartó 

Lotharingiai Károly térdel. A félköríves felírat: AUXILIUM – CHRISTIANORUM.564  

Az 1600-as évek első néhány évtizedében Pázmány szellemi vezérlete mellett a 

jezsuiták tehát nemcsak irodalmi szinten565, hanem az e könyvekben megjelentethető képi 

propagandában is egyre határozottabb formába öntötték koncepciójukat. Ahogy a század 

első harmadában új szakaszhoz érkezett a jezsuiták vezérletével a katolikus prédikáció 

irodalom, szinte ezzel párhuzamosan dolgozták ki a szempontjaiknak leginkább megfelelő 

új képi programokat. Az irodalomban ez a törekvés plasztikusan érzékelhető, jól 

figyelemmel kísérhető.566 Pázmány ugyanúgy kereste a képes kommunikáció formáit, mint 

ahogyan a nyelvi formának is a legmegfelelőbb formákat kereste. Vezérelve ebben az 

utilitas (hasznosság) volt. Munkáiban teljes retorikai fegyvertárát felvonultatta, a kifejezés 

erejét a képes beszéd segítségével fokozta.567 

Telegdi Miklós szenvedélymentes, higgadt, racionális stílusa (az 1560-1580-as 

években), a Pázmányhoz közel álló Káldy György prédikációiban már átadja a helyét, a 

századvége felé egy polemikusabb, szenvedélyektől fűtött hangnak. Káldy prédikációiban 

plasztikusan, szemléltetően fogalmaz, törekszik a képszerűségre, stílusa számos ponton 

szinte festőivé válik.568 A vallásos mondanivaló illusztrálására és alátámasztására számos 

emblematikus-szimbólumot idéz hallgatósága elé, mintegy előkészítve, megelőlegezve 

Pázmány szónoki és irodalmi tevékenységét.569 A szenvedélyesebb hang megjelenésével 

egy időben nyúlnak a jezsuiták a magyarság számára jól ismert, komplex tartalmakkal 

telített szimbólumhoz a Patrona Hungariae-ként értelmezett Napbaöltözött Asszony 

alakjához.  

Leghitelesebben ezeknek alátámasztására a Pázmány Péternek tulajdonított, de 

mindmáig tisztázatlan szerzőségű, költői hevületű Canticum de Magna Hungariae címet 

                                                 
564 GOHL 1899. 71-72., 4. tétel.  
565BRAUNECKER 1933. 39-61.  
566 SÍK 1939. 157-161.  
567 BITSKEY 1998. 687-695.  
568 GÁBOR 2001.  
569 BITSKEY 1979. 29.  
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viselő zsoltárt idézhetjük.570 Mivel a költői képekben bővelkedő ének tökéletesen vetíti 

elénk az érsek elképzelését, ezért itt teljes terjedelmében idézem:  

 

„O gloriosa, o speciosa, stella luminosa;  

Domina mundi, mater gratiosa! 

Vox angelica, strips prophetica, proles Davidica, 

tibi concinit Salomon cantica. 

Regina caeli, medela mali, fortitudo poli: 

virgula plena colore vernali: 

aurora surgens, lucerna lucens, sol radiis fulgens; 

illuminatrix, tenebras excludens. 

Solis aemula, fumi virgula, pulchra puellula, 

te concupivit rex sine macula. 

Torques aurea, regis vinea, turris eburnea, 

sis pauperibus salutis galea! 

Palma virtutum, nectar caelicum, odor aromatum, 

reduc errantes ad regnum parantum! 

Granum excussum, jubar effusum, sidus animosum, 

nostrum exaudi carmen sonorosum! 

Dux militiae, fons laetitae, flos pudicitae: 

in te confluunt caeli divitiae. 

Lilium candens, rosa rubescens, viola redolens, 

sidus aureum gremio recondens. 

Virgo Maria, mundi gloria, duc ad caelistia, 

hic exulantes ut sint in patria! 

O sacrum lumen, sanctum juvamen, spiritus solamen: 

tuis famulis vitam confer, Amen.‖ 

 

E sorok magyar nyelven a következőképpen hangzanak: 

„Óh dicsőséges, óh ékességes, csillag, fényességes! 

Világ úrnője, kegyes anya, édes! 

                                                 
570 A fordító Babits is csak a jegyzetekben utal arra, hogy Pázmány csak az ének feltételezett szerzője. 
BABITS: Amor Sanctus. 1933. 237. Ld. még: Holl Béla jegyzetét: Régi magyar költők tára: XVII. század, 7, 
Katolikus egyházi énekek 1608–1651, (kiad. HOLL Béla), Budapest., Akadémiai Kiadó, 1974.  551.   
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Angyalok szája, próféták lánya, Dávid unokája, 

neked énekelt Salamon hárfája. 

Menny királynője, búk enyhítője, egek erős őre, 

tavaszi színek virágos vesszője! 

Felkelő hajnal, lámpa mely nem csal, nap dús sugarakkal: 

tőled az éj fut, s kigyullad a nappal. 

Nap győztes párja, föllengő pára, leányszépség bája, 

kit megkívánt a tisztaság királya! 

Király lugassa, aranyos násfa, elefántcsontbástya: 

légy szegények üdvének vitorlása! 

Virtusból pálma, egek nektárja, jó illatok árja, 

vezesd a tévelygőt a kész hazába! 

Zamatok magva, fények patakja, lelkeink csillagja, 

fordítsd figyelmed e zengő szavakra! 

Hadak iránya, vígság forrása, szemérem virága, 

benned bokrosul a mennyek pompája. 

Fehér liliom, rőt rózsaszirom, viola-fuvalom, 

s az arany csillag ring öledben, hajadon. 

Szüzeknek szüze, világnak tűze, vezess égbe győzve, 

ne maradjunk itt honunkból száműzve! 

Fénye a fénynek, kútja segélynek és lelki reménynek, 

adj életet szolgáid seregének! Amen.‖
571 

Az érsek csak felhasználta a későközépkori szöveget, amelyet az általa alapított 

misén énekelték, mindazonáltal az kétségtelen, hogy Pázmány erudíciójának meghatározó 

szerepe volt a Mária-tisztelet elmélyítésében.572 

Érdemes megvizsgálnunk Pázmány és környezete Napbaöltözött Asszony 

kultuszának történeti gyökereit, amely többféle szálból fonódott össze. Ezek között 

nemcsak a középkori franciskánus, misztikus Mária-tisztelet kapcsolódott össze a nemzeti 

királyok alakjával, hanem a más nemzetek Mária patronátusának aktuális uralkodói 

reprezentációjával, illetve a jezsuita rend saját Immaculata tiszteletével is észlelünk 

kapcsolódási pontokat.  

                                                 
571 Babits Mihály fordítása. In  Amor Sanctus. Szent szeretet könyve. Középkori himnuszok latinul és 
magyarul. Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1933. 232-233.   
572 BENE 2013. 51. in. https://btk.ppke.hu/uploads/articles/115865/file/049_076_Bene.pdf 
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Vajon Mátyás, illetve a Hunyadi család Patrona Hungariae tisztelete mennyire 

befolyásolhatta a barokk korszak jezsuitáinak hasonló kultuszát? Lehetséges, hogy a 

kétségtelenül erőteljesen kitapintható Szent István hagyomány mellett ez is alakíthatta az 

eszme elterjedését. Az, hogy a XV. században a magyarság eredményesen vette föl a 

harcot a törökkel, a Madonna védelme alatt szintén formálhatta a Patrona Hungariae 

kultusz későbbi tudatos megerősítését, építhette az utódok hitét a dicső ősök eredményes 

harca.  

Mátyás király személyének mitikus szintre emelése tulajdonképpen, már halála után 

megindult.573 Mohács után szinte aranykorként értelmezték uralkodásának időszakát. A 

vezető elit tagjai ennek a kultusznak szellemében igyekeztek is birtokolni különböző a 

király személyéhez köthető – hiteles és kétes hitelű – tárgyakat. A 2008-ban a Magyar 

Nemzeti Galériában megrendezett Mátyás király öröksége című kiállítás, külön részben 

vonultatta fel a Mátyás-kultusz emlékeit.574   

A Thúróczy Krónika mellett, Bonfini 1543-ban kiadott történeti munkája 

befolyásolta és alakíthatta a történeti tudatot. A kassai jezsuita rendház könyvtárában 

például Bonfini Magyar történelemről írt értekezésének két példányát (az 1581-es és az 

1587-es Frankfurti kiadásból) is őrizték a XVII. században.575  

Erdélyben egyébként végig a század folyamán tetten érhető volt a Hunyadi-kultusz. 

Még a protestáns Heltai Gáspár, aki Bonfini művének is kiadója volt Mátyás 

uralkodásának dicsőítését hirdette.  Istvánffy Miklós 1567-es történeti munkájában szintén 

Mátyás alakját jelöli ki követendő példaként a későbbi korok felelősen gondolkodó fői 

számára. 1580-ban már a nagyszombati nyomdában jelent meg Petrus Ransanus munkája 

az Epitome rerum Hungaricarum Mátyás uralkodásáról. A kortársak, Mátyást államalapító 

szent királyunk, István alakjához hasonló héroszként állították be.  

„Mikor három évvel ezelőtt, dicső férfi, kiadtam Lippus Brandolinusnak a 

győzhetetlen Mátyás magyar királyhoz írt dialógusát, és közben a magyarok történetéből 

sok dicsőségesen véghezvitt dolog eszembe jutott, csendben elmélkedni kezdtem magamban 

nemzetünk eredetén, hogy vajon e dúsgazdag ország birtokát milyen művészettel szerezték 

és tartották meg – ugyanis a birodalmat ugyanaz a művészet szerzi és tartja meg –, és 

aztán Mátyás halála után  őseink fegyelme meglazulván, vajon miképpen jutott az a török 

kényére. Nem csekély bánat fogott el látván, hogy – amennyire én tudom – egyetlen író sem 

                                                 
573  J. ÚJVÁRY 2009. 82-90.  
574 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (MIKÓ ÁRPÁD) 2008. 100-105.  
575 FARKAS–MONOK et al. 1990. 16., 160. és 163. katalógus tétel.  
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volt, aki a szó világosságával hirdette volna eleink annyi hőstettét, annyi roppant 

fáradsággal és vérrel szerzett ragyogó győzelmet először a nyugati népek, majd a törökök 

fölött, akiknek rohamát […] minden külső segítség nélkül száz esztendőn keresztül szinte 

egyedül tartóztatták föl.”576 

A jezsuita rend művészeti propagandájára kézenfekvőnek tűnő párhuzamként 

érdemes megemlíteni a Wittelsbach és a Habsburg család Mária-tiszteletét is. V. Vilmos 

(1548-1626) bajor herceg és fia I. Miksa (1573-1651) Szűz Máriát az állam védőjeként 

tisztelték. Érdemes megjegyezni, hogy az állami reprezentáció szintjére emelt Patrona 

Bavariae kultusz is a Napbaöltözött Asszony ábrázolásában találta meg legkifejezőbb 

típusát.577 Számunkra a Habsburgok Mária-kultusza még fontosabb példaként szolgálhat. 

Mind V. Károly (1500-1558) német-római császár, mind I. Ferdinánd (1503-1564) különös 

tiszteletben részesítette a Szeplőtelen Fogantatást.578 A két uralkodócsalád egyébként is 

meglévő, mély vallásosságát a jezsuita rendhez fűződő kapcsolatuk még inkább 

elmélyítette. Az 1600-as évek elején a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletét köztudottan a 

jezsuiták pártfogolták szerte a keresztény világban. A Habsburg uralkodók nevelői és 

gyóntatói is a rend tagjai közül kerültek ki, így nem csodálkozhatunk azon, hogy 

gyermekkoruktól kezdődően beléjük plántálták az Immaculata tiszteletet.579 Miksa bajor 

herceget csakúgy az ingolstadti jezsuita kollégiumban nevelték, mint unokatestvérét, a 

későbbi II. Ferdinánd (1578-1637) császárt, aki diák korában egy Mária-kongregációnak is 

tagja volt.580  Az 1618-ban magyar királlyá, a következő évben német-római császárrá 

koronázott Ferdinánd Magyarországon is magától értetődő természetességgel az 

ellenreformáció harcos képviselője volt. Az édesanyjától örökölt Mária tiszteletét az állami 

ideológia rangjára emelte, sőt a Szeplőtelen Fogantatás napján, 1625. dec. 8-án 

koronáztatta magyar királlyá fiát, III. Ferdinándot.581    

 II. Ferdinánd valláspolitikájában fontos szerepet szánt a Stájerországi Mariazellnek. 

Az ő törekvéseinek eredményeként vált összbirodalmi kegyhelyé, ahol a Habsburgok által 

kormányzott összes ország képviseltette magát. 1621-ben például, a fehérhegyi győzelem 

után, a 24 cseh protestáns vezető felkelő kivégzésének alkalmából, Ferdinánd Marizellbe 

zarándokolt, hogy imádkozzon a kivégzettek lelki üdvéért és a birodalom egységéért. A 

                                                 
576 Brenner Márton Révai Ferenchez. Bécs, 1543. szeptember 1. In: Humanista történetírók. Vál., jegyz.: 
Kulcsár Péter. Bp., 1977. (Magyar remekírók) 7.   
577 RITTER 1987. és HEAL 2011. 153-182.  
578 WIESFLECKER 2003. 43.  
579 STADELMANN 2004. 174.  
580 CORETH 1982. 51.   
581 GUITMAN 2011.In.  http://www.regnumportal.hu/node/697 
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három mise közül, amelyeken az uralkodó részt vett az egyiket egyébként Pázmány Péter 

celebrálta. Stadelmann szerint a prímás látogatása jelenti a kezdetét a magyarok rendszeres 

mariazelli zarándoklatainak582  

Mariazell művészeti hatásának583 a hazai emlékekre való befolyásánál érdemes 

felhívni a figyelmet a barokk templom négyezeti terében, a kegyoltár előtt fölállított 

Mária-oszlopra. Az oszlop minden valószínűség szerint eredetileg a templom előtt 

állhatott, kijelölvén azt a helyet ahol a zarándokok a kegytemplomba belépés előtt 

találkoztak. A XVII. századi adatok szerint az oszlopon álló Mária szobrot is 

kegyszoborként tisztelték. A XVI. századi Napbaöltözött Asszony szobrot csak a templom 

1682-es befejezése után helyezték el a templombelsőben. Központi elhelyezése is 

érzékelteti, hogy igen fontos szerepet szántak neki a zarándoklatok szertartásainál, hiszen 

itt fogadták és búcsúztatták a zarándokokat, illetve a bűnbánati és vezeklési szertartások is 

e helyütt zajlottak.584   

Marizell kapcsán meg kell, hogy említsük a két Wunderaltar festett tábláit, 

melyekről a hadi zászlók kapcsán később is szólunk.585 A kegyhelyen, Mária 

közbenjárására történt csodás gyógyulások képi dokumentumai az oltárokon elhelyezett 

egyes táblaképek.586 Az 1512-es Kleiner Mariazeller Wunderaltar (Graz Landesmuseum 

Joanneum, Alte Galerie, Ltsz.: 386-389) mind a hat csodajelenetén a Napbaöltözött 

Asszony jelenik meg közbenjáróként. Ugyanez ismétlődik meg a Valentin Pierer Sankt 

Lambrecht-i apát által adományozott, hét évvel később készült Grosser Mariazeller 

Wunderaltar esetében is ahol a 47 mirákulum ábrázoláson szintén a Jelenések Könyvének 

Asszonya került megfestésre.587 A mecénás a kegyhely széles területen történő 

népszerűsítése érdekében, az oltár készítésével megegyező időben egy 26 lapból álló 

fametszet sorozatot is készíttetett. A metszetek sok ponton mutatnak egyezést a Nagyobb-

oltár képeivel, viszont a Mária ábrázolásoknál eltérést mutatnak. Az oltáron egységes típus 

jelenik meg, az álló Napbaöltözött Asszony, a metszeteken ellenben fél alakos és álló 

változattal is találkozunk.   

Marosi Ernő vette észre, hogy a kis csodaoltár csataképén tulajdonképpen nem is 

annyira a csatajelenet, hanem a Napbaöltözött Asszony alakja dominál, úgy ahogy ez a 

motívum megjelent a kortárs Szent László ábrázolásokon is. Ez az erőteljesen magyar 
                                                 
582 STADELMANN i.m. 176.  
583 BARNA 1997. 197-219.  
584 SCHEMPER-SPARHOLZ 2004. 136-138.  
585 KRENN 2004. 311-316.  
586 GRABNER 2004. 61-73.  
587 BIEDERMANN 1996. 107-115.  
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vonatkozású ikonográfiai program felhívta a figyelmet, arra hogy a törökkel elsősorban 

Magyarország veszi fel a harcot. Később, pedig minden gond nélkül értelmezhették úgy is, 

hogy a korábbi, középkori közép-európai hatalmak, illetve dinasztiák helyét a Habsburgok 

vették át.588   

A kisebb oltár Nagy Lajos lovag seregét a törökök ellen ábrázoló jelenetén, a 

lovagkirály hadilobogóján és az égben jelenésként is a napsugaraival övezett 

Boldogasszony vezeti győzelemre a keresztény sereget. Valószínűsíthetjük, hogy a magyar 

zarándokokra ez a látványos képi propaganda, amely a legelterjedtebb hazai Mária 

ábrázolások típusával megegyezett, nagy hatást gyakorolhatott, és hazatérve is elevenen élt 

bennük az emléke.  

Annál is inkább, mivel a Nagy-csodaoltáron több esetben is magyar szereplők 

segítségére sietett a zelli Mária. Már az 1500-as évek elejéről rendelkezünk adatokkal a 

magyarok zelli zarándoklatairól, például Christoph Schleicher mariazelli klerikus 

feljegyzéseiből.589 Tehát egyáltalán nem tűnik légből kapottnak az itteni emlékek 

magyarországi művészetre történő korai hatásaival számolnunk.590   

A XVII. század közepére, mire a magyarországi főnemesi családok jó része újra 

katolizált, megélénkültek a mariazelli zarándoklatok.591 Műpártoló, mecénás családok 

tagjai számtalan esetben látogatták meg a stájer kegyhelyet. Az Erdődy, Pálffy, Csáky, 

Forgách, Batthyányi családok tagjairól már a század első feléből is megemlékeznek a 

források. Őket a század közepétől, ahogy tömegessé vállnak a magyar királyság területéről 

a peregrinációk, követik a Nádasdy és Esterházy családok tagjai. Közülük többen, ahogy 

például Draskovich Miklós országbíró is, kápolnát is alapítanak a templomban. Az új 

keletű arisztokrácia tagjait képviselik a zarándokok között a Dunántúlon birtokos Zichy 

família tagjai.  

Fontos megemlékeznünk a főurakon kívül a megyei nemesség tagjairól is, akiknek 

jelentős része a végvárakban tisztként szolgált, vagy valamelyik főúr mellett familiáris 

szolgálatban állt. Mivel többségük, megélhetésük biztosítására, illetve birtokai védelmében 

is katonáskodott fogékonyak voltak minden, nem csak fizikális, hanem spirituális segítség 

iránt, amely őket megvédhette. Ne feledjük a Nagy Lajos általi adománnyal a kegyhely a 

                                                 
588 MAROSI 2004. 35-36.  
589 JARITZ 2003. 65-66.  
590 Az interetnikus kapcsolatok hatásairól bővebben: TÜSKÉS-KNAPP 1991. 517-566. A korszak 
magyarországi zarándoklatairól komplex kutatásokon alapuló, fenomemológiai célkitűzésű kötet: TÜSKÉS 
1993.  
591 GALAVICS 1992. 65-69., GALAVICS 2004a. 93-112. A Cellbe történő zarándoklatokra ld. még: 
TÜSKÉS-KNAPP 2004. 84-92.   
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középkor óta egy erőteljes török ellenes tartalmat hordozott, amely a század második 

felében a harci tevékenység fölélénkülésével párhuzamosan csak erősödhetett.592              

A Napbaöltözött Asszony alakja a háború és béke kérdésével összekapcsolva még 

egy fontos, egész Európát és a kereszténységet érintő kérdésben kapott hangsúlyt a XVII. 

század közepén a nagypolitikai reprezentációban. A harminc éves háború lezárásaként 

ismert vesztfáliai béke, amelyet Münsterben és Osnabrückben kötöttek meg és 

megteremtette az európai hatalmi viszonyok átrendezésének lehetőségét, és többek között 

előkészítette a török Magyarországról való kiűzésének a feltételeit is.593 Az európai 

diplomáciai és politikai elit kíváncsian figyelte a béketárgyalások eseményit, eredményeit, 

melynek jelmondata: „Pax sit Christiana, Universalis et Perpetua” (A béke legyen 

keresztényi, általános és állandó). A münsteri városháza Béketermében (Friedenssaal) 

folytatott tárgyalásokról és a békekötés aktusáról az esemény kiemelt fontosságának 

megfelelően számos képzőművészeti ábrázolás (festmények, metszetek) készült. A 

németalföldi festő Gerard ter Borch a szemtanú hitelességével festett meg több képet is az 

eseményről.  

Az első festmény, ami 1648-ban készült a május 15-i münsteri szerződésről, azt az 

eseményt rögzíti, melyben Spanyolország elismeri Németalföld függetlenségét.  A holland 

csoportkép hagyományait követő képen (National Gallery, London, másolata a 

Rijksmuseumban, Amszterdam) a diplomaták és küldöttek feje fölött a kép fölső részének 

középpontjában, mintegy uralkodva az egész esemény fölött egy gazdagon díszített 

csilláron a Napbaöltözött Asszony faragott alakja jelenik meg. Nyilvánvaló utalásként arra, 

hogy a hosszan elhúzódó, egész Európát megterhelő, pusztító háború, kedvező 

békekötéssel zárult a Szeplőtelenül fogantatott Napbaöltözött Asszony oltalmában. A kép 

jelentőségét nemcsak az amszterdami festmény másolat bizonyítja, hanem Jan Suyderhoef 

(1613-1686) rézmetszete is. Egy jó évtizeddel később, 1660 körül ter Borch műhelyéből 

kikerült még egy mű, hasonló elrendezésben, csoportfűzésben, mely Hugo Grotius és a 

vesztfáliai béke allegóriáját ábrázolja, mely fölött szintén az Immaculata uralkodik.  

A lámpa egyébként tényleg eredeti berendezési tárgya volt a Béketeremnek, 

napjainkban is ugyanazon a helyen látható. Az ún. Marienleuchterek csoportjába tartozik, 

melyek a XVI. század folyamán a német területek nagy részén meglehetősen elterjedtek 

voltak. Ilyen látható napjainkban a teljesség igénye nélkül, például az Emmerich am 

Rhein-i szent Kristóf plébániatemplomban (1450), a lüneburgi Szent János templomban 
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(1490), a kempeni Mária templomban (1508), az erkelenzi Szent Lambert templomban 

(1517), a niederheini plébániatemplomban (1517) stb.   

Az kétségtelen, hogy a XVII. század első harmadában a jezsuiták által vezetett 

hazai ellenreformáció képzőművészeti propagandájában aktualizálta a katolikus magyarság 

számára fontos és jól ismert Napbaöltözött Asszony-ábrázolást. Jól érzékelhető az a 

tendencia, amint Pázmány hazai színrelépésétől kezdve ezt a nagyhatású jelképet kezdik a 

Jézus Társaság tagja egyértelműen azonosítani a Patrona Hungariae gondolatkörével. Mint 

láthattuk a teológiai, dogmatikai, történeti, politikai, kultusztörténeti okok mind 

magyarázhatják ezt a választást.  

A jezsuiták egyébként is előszeretettel nyúltak vissza a középkori koldulórendi 

vallásosság exemplumaihoz nemcsak az Immaculata kultusz fölkarolásában, de a Jézus 

szíve és a Jézus neve kultusz esetében is hasonló jelenségnek lehetünk tanúi.594 Láthattuk 

középkori példákon, hogy a salvatoriánus rendtartomány obszerváns ferences szerzetesei 

már a középkorban fölvették a harcot a különböző eretnekségekkel és a pogány törökökkel 

szemben is, először a Bosnyák rendtartomány területén, később éppen a török 

előrenyomulása következményeként Magyarország déli részén. E harcukban egyik legfőbb 

ideológiai támaszuk a Napbaöltözött Szeplőtelen Szűz volt. A jezsuita rend bizonyos 

szempontból folytatójává vált az obszerváns hagyományoknak, hiszen a XVII. századi 

Magyarországon a Missio Turcica az egyik fontos feladatukká és vállalkozásukká vált. A 

rend 1612-től a hódoltsági területek (magyar, horvát és bosnyák) katolikus lakosságának 

lelkipásztori gondoskodását missziós állomásaik megalapításával igyekezett biztosítani. 

Molnár Antal kutatásaiból világosan kiderül, hogy milyen fontos volt e misszió nemzeti és 

kulturális szerepe a későbbiekben.595  

A bécsi békét (1606) követő években a rend stratégiai céljainak megfelelően a fő- 

és középnemesség katolizálása tömeges méretűvé vált. A befolyásos főurak mellett 

létesítendő missziók a rend számára életbevágóan fontosak voltak. 1609-től a dunántúli 

hódoltsági területeken az alsólendvai misszió nagy jelentőségre növekedett, hiszen ekkor 

érkezett meg a zágrábi kollégiumból Vásárhelyi Gergely, akinek perikópás könyvéről a 

későbbiekben még lesz szó.596 A jezsuita misszióknak lelkipásztori, oktatási szerepüknek 

megfelelően nem csak a hódoltsági-területek katolikus identitásának fenntartásában volt 

                                                 
594 GALAVICS 2006. 321-344.   
595 MOLNÁR 2006. 150-162. továbbá: MOLNÁR ANTAL: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon. I. 
(1572-1647). (Humanizmus és Reformáció 26.). Budapest, 2002., Uő. A katoliku egyház a hódolt 
Dunántúlon. (METEM Könyvek 44.). Budapest, 2003.   
596 MOLNÁR 2006. 152.  
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fontos szerepük, de az egységes ország eszméjének tudatos fenntartásával is jelentős 

érdemeket szereztek. A művészettörténeti kutatás mindezidáig figyelmen kívül hagyta a 

hódoltsági jezsuita misszió hatását a korszak művészeti termésére vonatkoztatva, holott az 

alkotásokon megjelenő törökellenes tartalmak magyarázatában ezek ismerete is árnyalhatja 

az értelmezést.   

Már a XVI. század végéről is tudunk olyan esetről, amikor a korábbi ferences 

kézben lévő templomot a jezsuiták veszik át kezelésre. Az egyik legismertebb példa a 

Kolozsvár Farkas utcai ferences templom átvétele. 1581-ben Báthory István a jezsuitáknak 

ajándékozta a templomot. Igaz, hogy nyolc év múlva az országgyűlés határozatára el 

kellett hagyniuk a várost.597 A korábbiakban láttuk, hogy néhány liturgikus tárgyat a 

jezsuiták használatba vettek. Erre az esetre azért érdemes fölhívni a figyelmet, hiszen itt 

nemcsak képletesen, de konkrétan is megvalósul a középkori ferences-hagyományok 

jezsuiták általi folytatása.    

Pázmányék tudatos választását, hogy a Patrona Hungariae alakját a Napbaöltözött 

Asszony kizárólagos formájában terjesszék, nem csak a különböző díszcímlapok képei 

támasztják alá, de a későbbi érsek irodalmi munkásságában is következetesen kifejti ezt a 

gondolatot. A Kalauz függelékében például, a megszállt Erdély és Magyarország sorsán 

aggódva a Szeplőtelen Szűz szerepét domborítja ki:”Azért, talám az Úr Isten, a mi 

üdvözitönknek érdeméért, és az szeplötelen szüz Mariának, Isten után nékünk Szent 

Istvántúl testamentomban hagyatott Patrónánkank esedezése által, veszedelemre indúlt 

Országunkat megtartoztattya, ha az emberek, az régi dolgok mellé vétvén állapottyokat, 

tanúlni fognak sz szomszéd házának üszögén.”598 

Azt, hogy a XVII. századi jezsuiták és az ő nyomdokaikon a kortársak tudatosan 

azonosították a Napbaöltözött Asszonnyal a Patrona Hungariae-t az említett 

képzőművészeti források mellett a szépirodalomból és a vallási irodalomból, főleg 

prédikációk szövegéből is tudjuk bizonyítani. A szépirodalomból a legismertebb példa 

Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmének invokációja, míg a második esetre álljon itt egy 

kiragadott példa 1679-ből Szily András Nagyszombatban elhangzott Nagy Boldogasszony 

napi prédikációjából. (RMK I. 1241.)     

„…egy igen, igen rendes, egy tekéntetes asszony jelenik meg előttünk az égen, kinek 

czipellőül az Holdnak szépsége szolgálván, palástúl vállát, derekát, egész testét az Napnak 
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fényessége környülvévén, tizenkét ki-választatott tündöklő, ragyogó Csillagokbúl kötött 

koszorúval, vagy inkább drága koronával koronáztatik”.599   

A XVI. századhoz képest jelentősen megváltozott a helyzet a XVII. század elejére 

abból a szempontból, hogy a verbalitás síkján történő késhegyig menő hitvitákat egyre 

inkább kiegészítette, esetleg fölváltotta a képi argumentáció eszköze. A nyilvános 

disputáknak egyébként is csak korlátozott közönsége lehetett, a később a vitákból fakadó 

könyvek pedig csak egy szűk értelmiségi réteghez jutottak el mindkét felekezet táborában. 

Igaz, hogy térben és időben lényegesen bővültek a lehetőségek.600  

Monoszlóy András De cultu immaginum (1589) (RMK I. 230, RMNy 632.)601 című 

szenttiszteletről szóló könyvében Szent Ágoston tekintélyére hivatkozva megalapozta a 

későbbi évtizedek magyar katolikus álláspontját a szentképek funkciójáról.602 A képeket, 

leegyszerűsítve a hitvitázó atya gondolatait, általánosságban a szöveggel egyenrangúnak 

tartja. Ezzel tulajdonképpen megnyitja az utat Pázmány generációja számára, hogy 

kidolgozzák újfajta képteológiai koncepciójukat. Második könyve a késő antik latria 

(isteni szolgálat)-dulia (emberi tisztelet) fogalompárt segítségül hívva igyekszik 

magyarázatot adni a modern vallásos képek funkcióira.603 Monoszlóy ugyanebben az 

évben még egy hasonló célú könyvet is publikált a katolikus hit- és művészet védelmében 

(RMK I. 229.).604  

A századvégen Gabriele Paleotti bolognai érsek értekezése (Discorso intorno alle 

immagini sacre e profane, 1582.) a szakrális képek védelmében számos követőre talált, 

tulajdonképpen Monoszlóy műveit is ennek a poszt-tridentinus folyamatnak részeként 

értékelhetjük.605 Paleotti könyve kísérletet tett arra, hogy a képek tiszteletének három 

fokozatát megkülönböztesse: rendszere szerint a latria (imádat) Istent illeti meg, a 

hyperdulia (hódolat) Máriának, míg a dulia (tisztelet) a szentek személyének jár.606 Tehát a 

magyar katolicizmus legműveltebb tagjai megfelelően a tridenti zsinat tanításainak, 

fölvették a kesztyűt a protestánsok szakráliskép ellenességével szemben, mely alapvetően 

Kálvin kritikájára támaszkodott. A Telegdi Miklós környezetéből érkező Monoszlóy harcát 

                                                 
599 SZILY 1679. 1. 
600 BITSKEY 2005c. 69.  
601 MONOSZLÓY ANDRÁS: De cvltv imaginvm. Az idvoessegre intoe kepeknec tiszteletiroel valo igaz 
tvdomany. Nagyszombatba, MDLXXXIX, 
602 Monoszlóyről mind a mai napig egyetlen átfogó monográfia született, PEISCH 1941-es műve.  
603 GÁBOR 2007. 115-132., TASI 2012. 51-64. 
604 MONOSZLÓY ANDRÁS: De invocatione et veneratione sanctorvm. Az szenteknec hozanc valo 
segetsegekrül hasznos könyü az keresztyeneknec igaz hitben valo epületekért. Most iratatot Monosloi 
Andrastvl, posoni praepostul. Nagyszombatba MDLXXXIX 
605 HECHT 1997.  
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a képtisztelet érdekében, majd Pázmány Péter folytatja, annyi különbségtétellel, hogy a 

magyarországi jezsuiták mindig is markánsabb, harcosabb álláspontot képviseltek, mint a 

hitvitázó pozsonyi prépost.     

Pázmány a téma fontosságának megfelelően több értekezésében is hangot adott 

képteológiai elveinek. Legkiforrottabb formájában a Kalauz XV. könyvének 4. fejezetében 

fejtette ki álláspontját. Tulajdonképpen itt fogalmazta meg a szöveges és a képi 

kommunikáció egyenrangú voltát. Fokozatosan jutott tehát el ahhoz az eredményhez, 

amely innentől meghatározóvá vált a hazai jezsuiták képi propagandájában. Talán azt sem 

tekinthetjük véletlennek, hogy éppen ennél a köteténél, annak díszcímlapján jutott el ahhoz 

a képi megoldáshoz, mely a következő évtizedek egyik legkövetkezetesebb, mintakép erejű 

megoldásának számított. Bitskey István hívta fel a figyelmet arra, hogy a magyarországi 

polémiák, Pázmányék képvitája, ugyan más és más erővonalak mentén, de párhuzamosan 

zajlott le, mind német nyelvterületen, mind Itáliában. A történelem viharai által 

megtépázott Magyarországon alapvetően társadalmi színezetett öltött a polémia. A 

katolikusok és protestánsok közötti hitviták kereszttüzében nem művészeti és esztétikai, 

hanem meghatározóan dogmatikai kérdések kerültek az érdeklődés homlokterébe.607    

A jezsuita rend mellett, ha nem is volt elhatározó jelentőségű, de mégsem 

lebecsülendő a Magyar Kamara szerepe a XVI-XVIII. század magyar kulturális életében. 

A XVI. századtól kezdve a magyar közigazgatásban egyre jelentősebb szerepet betöltő 

Magyar Kamara, hivatalból bizonyos kulturális funkcióknak is eleget tett. Persze ez a 

szerep nem nevezhető kezdeményezőnek vagy aktívnak, de mégis látható, hogy néhány a 

hazai művelődésben jelentékeny szerepet játszó személy vállalkozását anyagilag 

támogatta. Témánk szempontjából kiemelt fontosságú a Káldi-féle Biblia-fordítás, vagy a 

történész Elias Berger munkásságának folyamatos pénzbeli támogatása. Igaz, hogy királyi 

titkárként, és nem közvetlen széleskörűen kifejtett kulturális tevékenységéért, de a 

nyomdaalapító Ferenczffy Lőrinc mintegy három évtizeden keresztül, egészen 1640-ben 

bekövetkezett haláláig fizetését szintén a Kamarától kapta.608  

A következőkben lépésről-lépésre, az-az emlékről emlékre próbáljuk követni ezt az 

utat, amelyet a Patrona Hungariae ábrázolások a kezdeti korlátozott számban megjelenő 

könyveken, metszetes kiadványokon keresztül megtettek a „Grand Art‖-ban való 

integrálódásig, amíg megjelentek az oltárképeken, faragványokon és a köztereken 

elhelyezett monumentális szobor kompozíciókon.     
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KÖNYVKIADÁS, DÍSZCÍMLAPOK 

 

A magyar katolicizmus szellemi vezetői hamarosan rájöttek, hogy a reformációval 

az eszmei harcot saját nyomda birtokában tudják a legsikeresebben fölvenni. Már Telegdi 

1577-ben alapított nyomdát Nagyszombatban, amelynek készlete a XVII. század elejére 

elavulttá vált. Ezért Forgách érsek pozsonyi házában 1609-ben új nyomdát létesített (itt 

jelent meg például Pázmány 1613-as Kalauza), amelynek működése 1621-ben megszűnt. 

Pázmány 1623-ban hozta létre Pozsonyban az új érseki nyomdát, amely 1652-ig működött 

a jezsuiták pozsonyi kollégiumának az irányításával – itt adták ki a korszak jelentős, 

illusztrált köteteit, például a Kalauz második (RMK I. 532., RMNy 1293.) és 1625-ben az 

Imádságoskönyv harmadik kiadását (RMK I. 548., RMNy 1345). 1635-től a nagyszombati 

egyetem alapításával a pozsonyi nyomdát az egyetem magának követelte, több mint egy 

évtizedes huzavona után, 1645-től került át a nyomda fölszerelése az érseki székhelyre, 

ahol 1648-tól indult meg az Akadémiai (Egyetemi) nyomda tevékenysége.609   

A hazai kiadású hitvitázó irodalom egyik korai példája 1621-ben jelent meg gazdag 

fametszetes illusztrációs anyaggal Ferenczffy Lőrinc nyomdájában. Balásfi Tamás boszniai 

püspök és pozsonyi prépost, Pázmány irodalmi küzdelmének talán legelhivatottabb 

fegyvertársa, „keresztényi felelete‖ (RMK III 1321)610 Szenci Molnár Albert 1618-ban 

Oppenheimben kiadott könyvére (Secularis concio evangelica, azaz Jubilaeus esztendei 

prédikáció) (RMNy 1166) adott katolikus választ. Szenci Molnár Albert ebben a művében 

többek között támadja a katolikusok lorettói Mária-kultuszát. A Bethlennek szóló 

ajánlásban a Szent Istváni korona-felajánlást, a magyarság hagyományos Mária-tiszteletét 

a „babonaság‖ és a „bálványimádás‖ körébe sorolja.  

Balásfi Tamás válaszában védelmébe vette a hazai Mária-tiszteletet, Révay Péter és 

Bonfini nyomán összefoglalta a Szent Koronáról és az ország-felajánlásról szóló 

hagyományos tanokat. Holl Béla véleménye szerint, a köztudomásúlag Pázmány Péterrel is 

szoros kapcsolatot ápoló kiadó Ferenczffy a Szent Korona-tant és a Patrona Hungariae 

eszmét támadó részeket érezte bántónak, ezért Balásfi nyilvánvalóan ezekre a sérelmezett 

pontokra válaszolt.611 A kötet egyes példányaiban a Votum epigramma ad B. Virginem 

                                                 
609 V. ECSEDY 1995. 361-373.  
610 BALÁSFI, THOMAS: Christiana responsio ad libellum Calvanisticum Alberti Molnár Hungari, 
paedagogi Oppenheimiensis: in quo et Saecularis concio Abrahami Sculteti Calvinistae praedicantis, ex 
Germanico idiomate in Hungaricum versa est; et sacrosancta B. Virginis aedes Lauretana, idoli Lauretani 
convicio blashemata. Viennae Austriae MDCXXI. Vö. HOLL 1980. 10. kat. tétel, 195., HARGITTAY 1980. 
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Mariam Patronam Hungariae címmel a Magyarok Nagyasszonyához szóló 

disztichonokból álló vers fölött egy félalakos, gyermekével ábrázolt Madonna jelenik meg, 

az egész kompozíciót a sugárzó nap öleli körül.612 A fametszet stílusa a késő reneszánsz 

német grafika hagyományaihoz köthető.         

1641-ben a Pázmányt az esztergomi érseki széken követő Lósy Imre rendeletére 

Pozsonyban kiadtak egy OFFICIA propria ss. patronorum regni Hungariae,... (RMNY III 

1901) című liturgikus könyvet, melynek címlapján a Napbaöltözött Asszony félalakos, 

szeráf és angyal szárnyakkal koszorúzott – a magyar emlékanyagban szokatlan – 

ábrázolása látható (86. kép).613 A művészettörténet tudomány követői jelenlegi tudomásom 

szerint még nem figyeltek föl az eredetileg az esztergomi egyházmegye liturgikus 

gyakorlatát követő, a papi zsolozsma számára írt breviárium metszetes címlapjára. A 

címlap hátoldalán Kalendarium festorum ss. patronorum regni Hungariae címmel a mű 

tartalomjegyzéke naptári rendben olvasható, ezt a koronás magyar címer zárja. A kötet 

végén a vágott pajzsú Árpád-címer látható, amelyet angyal tart. Ebben a nyomtatványban 

használta először a pozsonyi nyomda a Ferenczffy-féle műhelyből az előző évben 

megvásárolt felszerelést.614  

1650-ben, egy tartalmában ugyan nem, de képi megfogalmazásában a helyi 

hagyományokhoz jobban illeszkedő egész alakos Patrona Hungariaevel díszített címlappal 

jelent meg a kötet új kiadása (RMK II. 737., RMNY III. 2339.). Az előzővel 

terjedelmében, beosztásában teljesen megegyező, soronként újraszedett kiadványt jelentett 

meg a pozsonyi nyomda (87. kép).615   

A pozsonyi nyomda készlete között található egy érdekes könyvdísz, amelyen nem 

találkozunk ugyan emberábrázolással, hanem tömör, jelképi fogalmazásban, metaforikusan 

jeleníti meg az Immaculata Conceptio gondolatát. A jelkép egy csillagkoszorúba foglalt, 

holdsarlóra helyezett Mária monogram, mely fölött nyitott királynői korona látható. Ezt az 

egész kompozíciót ovális gyümölcs koszorú fogja egységbe, melynek négy sarkába kis 

szárnyas angyalfők kerültek.616 A nyomda Pázmány két kiadványában is szerepeltette 

                                                 
612 Más példányoknál a lorettói Mária ábrázolásai kaptak helyet.  
613 OFFICIA propria ss. patronorum regni Hungariae,... Emerici Losi archiepiscopi Strigoniensis, primatis 
Hungariae et sanctae Sedis Apostolicae legati nati jussu et auctoritate edita. Posonii MDCXLI [typ. 
Societatis Jesu]. 
614 V. ECSEDY 1994/8. 371-403. , továbbá: V. ECSEDY 2010. 135., 433., IV/19. 
615 OFFICIA propria sanctorum patronorvm Regni Hvngariae, superiorum jussu et auctoritate edita. Posonii 
MDCL typis Coll[egii] Societatis Jesu. 
616 Képét közli: V. ECSEDY i.m. X. tábla.   
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ugyanezt a monogramot. Először az 1625-ős Imádságos könyvben…(RMNy 1345)617, 

illetve ennek 1650-es kiadásában is (RMNy 2340) és a még ugyanez évben kinyomtatott 

Rituale Strigoniense… című szertartáskönyvében is szerepeltették a könyvdíszt (RMNy 

1346).618   

Hasonlóan a Napbaöltözött Asszonyt szimbolizálja egy másik monogram, Pázmány 

Imádságos könyvének hetedik kiadásában619, melynek sugaras mandorlájában korona és 

holdsarló között MARIA felírat olvasható. Körirata: „TU IN MULIERIBUS MARIA 

BENEDICTA‖.620   

Ugyancsak a Szeplőtelen fogantatásra utal még egy fejléc, ahol leveles indák között 

két térdelő puttó foglya közre azt a sugaras mandorlát, ahol a MARIA monogram fölött 

csillag, alatta a talpnál félhold látható. Ezt a dúcot is több kiadványhoz fölhasználták 

(RMK I 1126, RMK I 1226b, RMK II 1512).621    

Azt, hogy a magyar jezsuitáknak ez az embléma nem pusztán elvont teológiai elvek 

illusztrációját jelentette, hanem aktuális és mélyebb tartalmakat is tulajdonítottak neki, 

néhány példán könnyen bizonyíthatjuk. Találunk olyan könyvdíszt, ahol a Mária embléma 

egyértelműen a Magyarok Nagyasszonyával azonosítható. A nagyszombati jezsuita 

nyomda 1657 és 1681 között alkalmazta azt a fejlécet, melyen két angyal által tartott 

pajzson IHS- és MARIA emblémák jelennek meg. Az angyaloktól induló két szalag 

felirata: SALVATOR MUNDI és PATRONA HUNGARIAE. Az egész kompozíció 

középpontjában a magyar korona, tőle jobbra és balra egy-egy pajzsban a magyar címer 

elemei: a kettős kereszt és a hétszer vágott pajzs. Káldi György Istennek Szent akarattya 

című 1681-ben megjelentetett művében például felhasználták ezt a nyomatot (RMK I 

1268).622 A fejléc népszerűségét bizonyítja, hogy a pozsonyi jezsuita nyomda 1623 és 1637 

között több alkalommal használta a dúcot.623  

A Mária monogramok nemcsak a nyomdászat termékeiben, oltárokon, házak 

oromzatain, falazatain terjedtek el, de megjelentek például bútorokon is. Egy érdekes 
                                                 
617 PÁZMÁNY PÉTER: Imadsagos könyv, mellyet irt, es most harmadszor kinyomtattatot Pazmany Peter 
esztergami ersek. Posomban MDCXXV [typ. Societatis Jesu]. 
618  RITUALE Strigoniense, seu formvla agendorvm in administratione sacramentorum ac ceteris Ecclesiae 
publicis functionibus. Jussu et authoritate… Petri Pazmany archiepiscopi Strigonien. etc. nunc recenter 
editum. – [2] (SYNODI provincialis decreta, anno MDCXI Tyrnaviae celebratae per… Franciscum Forgach 
de Ghymes… Rituali Strigoniensi nunc primum annexa jussu et authoritate… Petri Pazmany.) Posonii 
MDCXXV in aula archiepiscopali [typ. Societatis Jesu]. 
619 PÁZMÁNY PÉTER: Imádságos koenyv. Nagy-Szombat. 1674. (RMK I. 1171) 
620 V. ECSEDY 2010. 186., 753., IV/35.  
621 V. ECSEDY 2010. 184-185., 749., IV/13.   
622 KÁLDI GYÖRGY: Istennek szent akarattya. Az az: A’ nagy Ur tiz parantsolattyanak egynehány 
Prédikacziókkal való megmagyarázása,…Nagyszombat, 1681.  
623 V. ECSEDY 2010. 185., 749., IV/14.  
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emléket ismerünk a Nagytétényi Kastélymúzeumból, mely eredetileg a trencséni jezsuita 

rendház tulajdonát képezte. Az évszáma tanúsága szerint 1667-ben készült szekrény ajtóin 

az IHS-motívummal egybekomponált Mária-monogram jelenik meg napsugaras 

kartusban.624  

Az barokk oltár művészetben a Mária Szeplőtelen fogantatását érzékeltető 

monogram nagyon népszerű volt. Az egyik legszebb, leghangsúlyosabb Napbaöltözött 

Asszonyt szimbolizáló Mária monogram a történelmi Magyarország legkeletibb végében a 

XVII. századi zabolai Piéta oltár oromzatán látható.625  

Az új, képi propagandának a legsikeresebb darabja, a Kalauz első kiadása 1613-ban 

(RMNy 1059., RMK I. 443.) látott napvilágot, az 1609-ben alapított pozsonyi érseki 

nyomdában (Isteni igazságra vezérlő kalauz, mellyet írt Pázmány Péter, iesuitak rendin 

valo tanito) (88. kép).626 A Patrona Hungariae és a magyar szent királyok együttesét 

ábrázoló címlap a rekatolizációs gondolatot nyomatékosította. A címlap, egy ismeretlen 

P.I. monogrammal jelölt művész munkája.627  

Szilágyi András legújabb tanulmányában kísérletet tett a művésznév feloldására. A 

kortárs német grafika egyik legjelentősebb mesterét, Peter Isselburgot azonosította 

szerzőként, akit minden bizonnyal Ferenczffy Lőrinc instruált Pázmány kívánságairól. A 

címlap közvetlen előképét a jezsuita Roberto Bellarmino (1542–1621) Disputationes de 

Controversiis Christianae Fidei adversus huius temporis haereticos című, Ingolstadtban 

Adam Sartorius nyomdájában 1601-ben kivitelezett hitvitázó művében látja.628   

Valószínűsíthetően a címlap programjának kialakításában Forgách Ferenc (1607-

1615) bíborosnak is szerepe lehetett. A Kalauz az első magyar nyelven írt, a tridenti zsinat 

szellemét tolmácsoló, még a késő reneszánsz stílus eszméiben fogant, átfogó igénnyel 

készült katolikus hittan, amelyben a szerző minden vitás kérdésben állást foglalt.629 A 

Kalauz népszerűségét jelzi, hogy a „Bíboros Cicero‖ életében még háromszor jelent meg 

(1623-ban, 1632-ben és harmadszor 1637-ben).630 

Ez a séma, ami a Kalauz címlapján kialakult a következő két évszázadban lépésről 

lépésre, szinte azt is mondhatnánk, hogy műalkotásról műalkotásra átalakult, újabb 

változatokat hozott életre, de kiindulópontként ez a kompozíció szolgált. Kerny Terézia 
                                                 
624 GALAVICS 2006. 341-343. 
625 A nemrég restaurált oltár jelenlegi őrzési helye a Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy.   
626 BITSKEY 2001. 82-86.  
627 HOLL 1980. 180., KNAPP 2001a. 123., 41. t.  
628 SZILÁGYI 2013. 397-400.  
629 GALAVICS 1971. 15-16., GALAVICS 1973a. 50-51., GALAVICS 1975. 234-236., HOLL 1980. 180., 
181. kép. 
630 TÖRTÉNELEM-KÉP 2000. (ROZSONDAI MARIANNE) V-9., 314.  
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szerint ez lett az a példaértékű modell, amely az ellenreformációs küzdelmek 

leghatásosabb fegyvereként szolgált a jezsuiták kezében. Továbbá ő fogalmazta meg azt a 

nagyon helytálló kérdést, miszerint, miért a magyar szentek és patrónusok szerepelnek a 

címlapon, a sokkal logikusabbnak tűnő, a kötet tartalmához szorosabban kapcsolódó 

egyetemes szentek és szimbólumok helyett. Szerinte a tartalomból következő bonyolult 

allegorikus utalásokat a megcélzott közönség, azaz a magyar nemesség nem, vagy csak 

nehezen értette volna meg, így a jezsuiták egy közérthető és népszerű ábrázolást 

szerkesztettek, melyben elsősorban a rekatolizációs gondolaté volt a főszerep. A négy 

magyar patrónus szent nemcsak, mint hazájuk védői jelentek meg, a korabeli népszerű 

királytükrök mintájára jelképezték a korabeli kereszténység kardinális eszméit, melyet a 

Jézus Társasága kifinomult jelképrendszere foglalt díszes keretbe.631       

A jezsuiták által vezetett ellenreformációs propaganda rá volt kényszerülve, hogy 

egyszerű, közérthető kliséket használjon, ezért kizárólag a képek mondanivalója számított, 

nem pedig a kiforrott esztétikai koncepció.632 A Napbaöltözött Asszony, mint a Magyarok 

Nagyasszonya valószínűsíthetően a korabeli pénzek Máriáját idézhette. Erre, áttételes 

módon Pázmánytól is értesülhetünk: „Abban az országban lakom, melynek Oltalmazó 

Asszonyává rendelte Szent István király Bóldog Asszonyt, és halála óráján testamentumban 

hadta nemzetünknek Asszonyunk tiszteletét, kire nézve mái napig költő pénzünkön a Bóldog 

Asszony képe körül ama szokott bötükkel, Patrona Hungariae, Magyarország Asszonyának 

vallyuk a Szent Szüzet.”633  

Érdemes talán arról is szólnunk, hogy Pázmány miután érsek lett, Esztergom 

vármegye örökös főispáni rangját is birtokolhatta és a királyi pénzverdék főfelügyelőjének 

a tisztét is betöltötte (supremus pisetarius). Mivel Verancsics érsek halála (1573) után 23 

évig nem töltötték be az esztergomi érseki széket, az érsek nevében eljáró hivatalnokokat 

kitiltották a körmöcbányai pénzverdéből. 1623-ban Pázmánynak sikerült visszaszereznie a 

hivatalt.634 Tehát hivatali kötelességéből származóan is foglalkoznia kellett a magyar 

pénzverés ügyével. Ismervén az érsek minden területre kiterjedő figyelmét, kicsi a 

valószínűsége, hogy pont ezzel a lehetőséggel ne élt volna. Tudomásom szerint ezt a 

lehetőséget a numizmatikai és művészettörténeti kutatás eddig egyáltalán nem vette 

figyelembe.  
                                                 
631 KERNY 2006a. 431-435.  
632 KERNY 2007. 110.  
633 A Római Anyaszentegyház szokásábúl, minden vasárnapokra és egynehány innepekre rendelt 
evangeliumokrúl, prédikácziók, mellyet ékő nyelvének tanítása után irásban foglalt Pázmány Péter. 1905. 
781.  
634 SZÁNTÓ 1987. 270., 295.  
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Érdemes kitérnünk a kötet appendixére, amelyben Pázmány határozott török-

ellenes politikáját is összefoglalja. innentől kezdve, és az ezt követő vitairataiban Pázmány 

egyik legerősebb érve a protestánsok ellen, azok török barátsága, és az, hogy tiltják a 

harcot a pogány betolakodók ellen.635 Érdekes, hogy ez a török ellenes tartalom a címlapon 

csak nagyon metaforikusan, áttételes jelentésben – a Napbaöltözött Asszony alakjában – 

jelenik meg. Ez alól egyébként a második kiadás címlapja sem lesz kivétel. Kerny Terézia 

is fölfigyelt erre az anomáliára, szintén a könyv szöveges tartalmát elemezve. Szerinte 

egyrészt a könyv kiadójának, a rekatolizációs célok érdekében a fegyverek használatát is 

jogosnak tartó Forgách Ferenc esztergomi érseknek jelentős szerepe lehetett a koncepció 

kialakításában, így a kötettel leginkább megcélzott nemesség katolikus hitre térítése 

lehetett a cél.636 

Szilágyi András kutatásai637 nyomán Knapp Éva annak a gondolatnak adott hangot, 

hogy az architektónikus, reneszánsz címlapkeret szoros analógiát mutat a jezsuiták kedvelt 

diadalkapu motívumával. ami ebben az esetben egyértelműen a tridentinum tanításainak 

megfelelően a triumfáló egyházat jelképezné.638   

Elfogadva és egyetértve a fentebbi interpretációkkal, mégis azt mondhatjuk, hogy a 

képre került szereplők és elemek alapján a címlap, mintha inkább Pázmány 

Magyarországról vallott politikai, államelméleti elképzeléseinek az illusztrációja lenne. 

Tudjuk az érsekről, hogy közismert királyhűsége mellett is a magyar nemesi 

szabadságjogokat határozottan védelmébe vette.639 Hiszen, amikor 1617 novemberében a 

pozsonyi megyegyűlésen II. Ferdinánd királlyá választása érdekében fölszólalt, a rendi 

szabadságjogok megerősítését kérte. „…hiszem az koronázatkor az mi hazánknak és 

nemzetségünknek törvényire és régi szabadságára azért esküszik meg ő Fölsége, hogy 

bátorságosak lehessünk szabadságunkban. Elvégzem azért, és azt concludálom, hogy az 

vármegye követinek speciális Instructiót köll adni, hogy Successornak válasszák és 

megkoronázzák, előbb reá feleltetvén ő Fölségét országunk szokási szerént, hogy 

országunknak régi szabadságiba, törvényibe és szokásába, megtart minden Rendeket.”640 

Mindezek persze nem mondanak ellent sem a törökellenes tartalomnak, sem a 

rekatolizációs gondolatnak, még is az, hogy a második kiadás még kidolgozottabb címlapja 

                                                 
635 HARGITTAY-VARGA 1987. 315-319.  
636 KERNY 2006a. 434.  
637 SZILÁGYI 1989b. 97.  
638 KNAPP 2001a. 47-48.  
639 HARGITTAY 1987. 426.  
640 HANUY (szerk.) 1910. I. 123.  
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sem lép ennél tovább, azt az érzést kelti, hogy itt az államelméleti koncepción van inkább a 

hangsúly, mint például a török ellenes tartalmon.   

Pázmány egyébként is törekedett a magyar hagyományok fölelevenítésére, illetve 

minél szélesebb körben történő propagálására. Átfogó gondolkodására jellemző, hogy nem 

csak a képzőművészet eszközeit használta föl erre, de a liturgiát is ennek a szellemében 

törekedett átalakítani. Az 1630-as nemzeti zsinat például azt ajánlotta a zsinati atyáknak, 

hogy a magyar szentek miséivel és zsolozsmáival kiegészített római misekönyvet és 

breviáriumot használják egyházmegyéikben. VIII. Orbán pápa némi huzavona után 

Pázmány kérésére el is fogadta a magyar szentek hivatalos fölvételét a misekönyvbe, majd 

1631 végén Szent István és Szent Adalbert ünnepét az egész egyházban bevezette.641  

Itt kell kijavítani azt a szakirodalomban elterjedt nézetet, miszerint ezen a címlapon 

ábrázolták volna először a jezsuiták a Patrona Hungariae és a magyar szentek kapcsolatát. 

A gondolat nem csak, hogy fölmerült korábban, de meg is valósították legalább két 

metszeten. A Patrona Hungariae négy magyar Árpád-házi szenttel címen (BTM, Grafikai 

Gyűjtemény, ltsz.: 13.532), számon tartott metszetet 1600. körülinek tartja a kutatás.642  Az 

ismeretlen, Szilárdfy Zoltán szerint Augsburgban vagy Nürnbergben tanult mester 

metszete már a Regnum Marianum gondolatkörét tükrözi.643 A kép kompozíciós elődjének 

a Lyonban, 1501-ben kiadott Missale Strigoniense Jacques Sacon által készített fametszetét 

tartja. A négy szent fölött (Szent Imre, Szent István, Szent László és egy koldusnak 

alamizsnát nyújtó Szent Erzsébet) felett, felhőktől övezve, sugárözönben jelenik meg 

összes uralkodói attribútumával ellátva a Patrona Hungaria (!) felirattal is értelmezett 

Mária. Fején a szent korona, bal kezében az országalmát, jobbjában a gyermek Jézust és 

jogart tart. Szent Erzsébet szerepeltetésében Árpád-házi szent volta mellett, talán az a 

Magyarországon széles körben ismert legenda is közrejátszott, miszerint Erzsébetnek is 

nyilatkozott Szűz Mária a Szeplőtelen Fogantatásról.      

Az egyik legkorábbi rézmetszetű díszcímlap, amelyen megjelenik a Patrona 

Hungariae és az Árpád-házi királyok együttese, 1610-ben jelent meg Pármában. Erdődy 

János filozófiai disszertációja, mely a jezsuiták pármai egyetemén készült: conclusiones ex 

philosophia peripatetica tam speculativa,,,című mű, mely Francesco Valesio neves itáliai 

grafikus munkája (89. kép).644 Az allegorizáló, késő manierista stílust tükröző, zsúfolt 

                                                 
641 SZÁNTÓ 1987. 291-292.  
642 KNAPP 2001a. 120., 38. tétel 
643 SZILÁRDFY 1981. 123. és 87. jegyzet, SZILÁRDFY 1984. 28. sz., továbbá: uő. TÖRTÉNELEM-KÉP 
(SZILÁRDGY ZOLTÁN) 2000. V-20., 327.   
644 SOLTÉSZ 1986. 338., KNAPP 2001a. 121., 39. t. 
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kompozíció négy sarkába egy-egy medalion párba, a fölső zónába Szent Istvánt és Lászlót, 

az alsóban Árpád-házi Szent Erzsébetet és Boldog Margitot helyezték el. Itt jegyzem meg, 

hogy Margitról is elterjedt, egy hasonló, bár kevésbé ismert legenda, hogy Mária 

nyilatkozott neki a Szeplőtelen Fogantatásról, illetve Pármában Szent Erzsébet kultuszáról 

is tudunk.   

A metszeten legfölül az ülő Napbaöltözött Asszony helyezkedik el, a lába alatti 

holdsarló alatti írásszalagon Patrona Hungariae felirat. A mozgalmas ábrázoláson még 

nyoma sincs a néhány évvel későbbi metszeteken megjelenő oltárokra emlékeztető 

architekturális szerkezetnek. Ezekben Szilágyi András, később pedig Knapp Éva a 

korszakban nagy népszerűségnek örvendő diadalkapukat vélt fölfedezni, melyek így 

utalhatnak a triumfáló egyházra is.645      

Erdődy János a Collegio dei Nobili konviktoraként ajánlotta téziseit II. Mátyásnak. 

A tézislap témájának (a Napbaöltözött Asszony török ellenes tartalmának) megjelenésénél 

számba vehetjük Erdődy családi hátterét, hiszen ő Erdődy Tamás horvát bánnak, a török 

elleni harcok győztes hadvezérének a fia volt.  Néhány esztendővel később, 1616-ban egri 

püspöknek nevezte ki az uralkodó, és érdemei elismeréseként a királyi tanácsosi rangot is 

megkapta.646  

További, számos hitvédelmi kiadvány címlapján fölfedezhetjük a Kalauz 

címlapjának reminiszcenciáit. Időrendben a következő 1617-ben Vásárhelyi Gergely 

(1562-1623) perikópáskönyvének (Keresztieni tudomanynak Reövid Summaia. Canisius 

Petertol iratatot) címlapján köszön vissza ugyanez a koncepció (RMK I. 472) (90. kép).647 

Az egész csoportból ezen a metszeten különbözik leginkább a Patrona Hungariae 

ábrázolása, mivel a Madonna a gyermekkel a kompozíció aljára, a földre került, a metsző 

elhagyta az összes ábrázoláson meglévő Patrona Hungariae föliratot. Ráadásul 

ikonográfiailag itt tér el leginkább a Madonna-típusa a Napbaöltözött Asszonyétól, hiszen 

sem a nap mandorla, sem a tizenkét csillagú korona, és a holdsarló sem jelenik meg vele 

összefüggésben.  

A következő évben a Forgách (II.) Zsigmond (1565-1621) nádornak ajánlott, 

Bécsben nyomtatott nyolcadrét alakú perikópáskönyv Esztendö által az 

Anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák es 

ezekre való lelki elmélkedések) kis kompozícionális változtatásai ellenére is hasonló 

                                                 
645 SZILÁGYI 1989b. 97., KNAPP 2001a. 47-48.  
646 BITSKEY 2002. 707.  
647 KNAPP 2001a. 124., 42. t. 
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elképzelést mutat (RMK I. 477, RMNy 1151). Ennek a kötetnek is Vásárhelyi Gergely volt 

a szerzője (91. kép).648  

A négy Árpád-házi szent egy gótikus székesegyház terében, a mellékhajóknak 

megfelelő térsíkban helyezkedik el. Bal oldalt Szent István, alatta Szent Imre, jobb oldalt 

Szent László, alatta Szent Erzsébet alakjai, mint a magyar katolicizmus védelmezői és 

szilárd támaszai jelentkeznek. Itt a gótikus oltár architektúra alsó sávjában jelentkezik az 

ülő, korona nélkül, de jogarral ábrázolt Patrona Hungariae felirattal is értelmezett 

Napbaöltözött Asszony Dürer metszeteket és korabeli magyar pénzeket idéző alakja. 

Különleges vonás, hogy az alakok gótikus, mérműves–vimpergás fülkékben állnak, karcsú 

gótikus csavart oszlopok között, ami ha nem is volt egyedülálló a korszakban, de 

ritkaságnak számított.649 Kerny a korszakban ritka formai megoldásban, sajátos 

historizálásban, a középkori reminiszcenciák fölelevenítésében az Árpád-ház szentségének 

megerősítésének törekvését látja.650 A könyv az Újtestamentum evangéliumaiból 

olvasmányként és prédikációs szövegként az ünnepekre és a vasárnapokra kiválasztott 

részeket tartalmazza. A vasárnapokra és az egyházi ünnepekre rendelt levelekről szóló 

elmélkedések külön kötetben jelentek meg (RMNy 1152). Fontos megjegyeznünk, hogy a 

Forgách családot Pázmány Péter térítette vissza a katolikus hitre, így a jelentős tisztségeket 

viselő Forgách hathatós támogatója lett Pázmány politikájának.651  

 Vásárhelyi Gergely 1617-es kiadványának címlapját fölhasználták 1622-ben  

Stephanus Jaurensis: Summarium ecclesiasticum, de vinculis, quibus ecclesiae Dei 

ministri, innodari, aut alios innodare queunt című művéhez is.652 Kiváltképp a Vásárhelyi 

Gergely perikópáskönyveiben található imádságok, elmélkedések és vitairatok alapján az 

újabb kutatás szerint kiadóik ezeket nyomtatványokat lelkészi kézikönyvként hozták 

forgalomba. Népszerűségüket jelzi, hogy e kisméretű, általában 8-adrét kiadványok akár a 

több tízezres példányszámot is elérhették. Különösen a magyar nyelvű bibliafordítások 6-8 

ezres példányszám (1655-ig) adataival összevetve tűnik ez magas számadatnak.653   

Ez a jól bevált kompozíciós séma tovább bővül a Kalauz második kiadásának 

(RMNY 1293.; RMK I. 522.) Tobias Bidenharter által készített díszcímlapján (1623) (92. 

                                                 
648 TÖRTÉNELEM-KÉP (ROZSONDAI MARIENNE) 2000. V-10. 316., KNAPP 2001a. 125., 43. t.  
649 TÖRTÉNELEM-KÉP 2000. (ROZSONDAI MARIENNE) V-10. 316. 
650 KERNY 2006a. 436.  
651 Forgách II. Zsigmond 1606-tól országbíró, 1611-től felső-magyarországi főkapitány. A perikópás könyv 
kiadásának az évében 1618. május 16-án nádorrá választották.  
652 KNAPP 2001a. 126.  
653 HELTAI 2008. 45.  
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kép).654 A magyar szentek itt kiegészültek Szent Adalbert vértanú és Szent Márton 

alakjával. Ezzel az aktussal az érsek tovább bővítette a magyar szentek pantheonját, 

mégpedig két olyan szenttel, akik Európában is nagy tiszteletnek örvendtek, ráadásul Szent 

Márton esetében a keresztény katona hadierényeire is utalhatott, mely gondolat a szentről 

szóló prédikációjának is központi eleme volt.655 Minden bizonnyal valóban Pázmány 

személyes elképzelését tükrözi ez a bővülés a tartalomban, hiszen nem véletlen került fel a 

címlapra a magyar címer mellé Pázmány Péter címere is. Legújabban Szilágyi András 

valószínűsíti, hogy Pázmány Pozsonyban közvetlenül érintkezett a metszővel, így 

instrukcióit személyesen közölhette vele.656  

Pázmány nagy gondot fordított arra, hogy a javított kiadás a hazai olvasók számára, 

minél érthetőbb és élvezetes stílusú, olvasmányos legyen.657 A Patrona Hungariae felirattal 

díszített medalionba foglalt Napbaöltözött Asszony – csak úgy, mint az első kiadásban – 

uralja a kompozíciót. Hatásában II. Mátyás koronázási emlékérmének (1608), illetve 

ötszörös arany forintja (1614) éremképének kompozíciója fedezhető fel.  

Talán nem tévedünk, ha úgy véljük, hogy nem csak a metszet kitűnő alkotója a 

magyarázata a kidolgozottabb megoldásoknak, hanem időközben a teológiai és politikai 

koncepció is finomodott. Így a holdsarlón trónoló Szűz Mária fejére a magyar korona, 

kezébe pedig jogar került. Ennek a metszetnek a későbbi fölhasználására is ismerünk 

példát. 1707-ben Illyés András: Keresztyeni eletnek peldaja…című, könyvének negyedik 

része, természetesen a középrész kicserélésével, kihajtható címelőzéklapként jelent meg 

Nagyszombatban (RMK. I. 1728).  

A második címlap finom eltéréseket is mutat az elsőhöz képest, amelyek minden 

bizonnyal ideológia célból kerültek a kompozícióba. A második kiadás alakjai nem 

kezdenek párbeszédet az olvasóval, nem néznek ki a képből, mindannyian Máriára 

tekintenek.658  

Galavics Géza mutatott rá arra, hogy a jezsuita címlapmetszetek, így a Kalauz 

címlap metszetének egyes elemei nem a képi autonómia sajátosságaként, hanem a néző 

tudására, illetve logikájára építve állnak össze koncepcióvá. A születőben lévő barokk 

művészet azonban ennél jóval többet akart, nem csak értetni, de láttatni is kívánta a képet. 
                                                 
654 GALAVICS 1971. 15-16., GALAVICS 1973. 114-116., GALAVICS 1975. 234-236., HOLL 1981. 180-
182., 181. kép., SOLTÉSZ 1986. 338-339., HARGITTAY 2000. 6-14., KNAPP 2001a. 127., 45. t., 
JANKOVICH MIKLÓS (WOJTILLÁNÉ SALGÓ ÁGNES) 2002. 285-286., 266. Kat. sz., MÁTYÁS 
KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (EKLER PÉTER) 2008. IV-19., 149.,  
655 BITSKEY 2007b 235-244.  
656 SZILÁGYI 2013. 400-401.  
657 JANKOVICH MIKLÓS (WOJTILLÁNÉ SALGÓ ÁGNES) 2002. 285-286., 266. kat. sz.   
658 THÍMÁR 2013. 438-439.  
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Ezért 1642-ben a győri jezsuiták templomában egy ismeretlen festő, a vármegyei nemesség 

egyik tagjának Péchy Ferencnek az adományából elkészítette a Patrona Hungariae 

gondolat első, igen hatásos képi megjelenítését, a győri Magyar szentek-oltárát. Galavics 

Géza szerint a Binderhalter-féle metszet alakjai ezen az oltárképen hatásos, mozgalmas, 

életteli kompozíció szereplőiként a Patrona Hungariae gondolat első reprezentatív, 

kifejezetten magyar tartalmakat megjelenítő reprezentánsai.659  

Ezen az oltárképen, a mintaként követett címlapokhoz képest, valóban a török 

ellenes tartalom került előtérbe. Szent Adalbert és Szent Márton püspökök, illetve 

mellettük Szent László és Szent Imre herceg egy-egy Patrona Hungariae feliratú, ülő 

Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló pajzzsal védik ki és fogják föl a kép alsó mezőjében 

nyilazó törökök nyilait. Az egész jelenetet az égen, a Madonna és gyermeke előtt térdelő 

Szent István király korona felajánlása uralja, mintegy értelmezve a képet, hogy a Patrona 

Hungariae védelmében a magyar szentek közösen fáradoznak az ország megmentésén. 

Rövid kitérőnk után, térjünk vissza a metszetes ábrázolásokhoz.  

Káldi György jezsuita hitszónok Pázmány kérésére készítette el az első teljes, 

katolikus bibliafordítást (Szent Biblia. Az egesz Kereszténységben bé-vött régi deák bötüböl 

magyarra forditotta a Jésus-alatt vitézkedő társaság-béli nagy-szombati Káldi György 

pap).660 A bibliafordítás 1626-ban, Bécsben Formika Máté nyomdájában jelent meg. 

Rézmetszetű címlapján Mózes és Dávid állnak, legfölül a két (jobbról a kettős keresztes, 

balról a vágásos) magyar címer, és a többi metszeten megismert két angyal között a 

jezsuita jelvény, alattuk foglal helyet a felhők között trónoló, napsugarakkal övezett 

Patrona Hungariae.  

A Boldogasszony balján, íves záródású fülkékben: Szent Gellért, Adalbert és 

Márton, a jobb oldalon a szent királyok: István, László és Imre herceg. Az ország 

patronusait felvonultató pantheonból itt hiányzik az előképen, a Kalauz címlapján még 

szereplő Szent Erzsébet alakja. Egyértelmű törekvésnek látszik az Árpád-kori tradíciók 

fölelevenítése, modernizált tartalommal. Alattuk a következő felirat olvasható: „LEX 

DOMINI IMMACULATA CONVERTENS ANIMAS‖. A címszöveg alatt a jezsuita 

szentek piciny képmásait helyezték el: középen Loyolai Szent Ignác, körülötte a négy 

sarokban Xavéri Szent Ferenc, Borgia Szent Ferenc, Gonzaga Szent Alajos, Kosztka Szent 

Szaniszló. Legalul a nyomdászt ismertető táblácska két oldalán az evangélisták ülnek.  
                                                 
659 GALAVICS 1973. 104-120., GALAVICS 1975. 234-238., GALAVICS 1986. 75-76., TÖRTÉNELEM-
KÉP (GALAVICS GÉZA) 2000. 314-315. 
660 GALAVICS 1973. 51., SOLTÉSZNÉ 1986. 338-339., TŐRTÉNELEM-KÉP (W. SALGÓ ÁGNES) 2000. 
V-11. 318., KNAPP 2001a. 128., 46. t., GALAVICS 2006. 332-333.   
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A díszcímlap kompozícionális előképét a korszakban népszerű római V. Sixtus 

pápa által kezdeményezett, végül utódja VIII. Kelemen pontifikátusa idején befejezett 

Sixto-Clementina Biblia (Róma, 1593) díszcímlapja jelentette.661    

A címlapnak két variánsa ismert (93. kép). A későbbiről a jezsuita szenteket 

eltávolították.662  Szent Gellérttel, Szent Imre nevelőjével - aki Szent István előtt a 

Napbaöltözött Asszonyról prédikált - a hitéért mártíromságot vállaló csanádi püspökkel 

egészült ki, és lett teljes a jezsuiták nemzeti szenteket csatasorba állító panteonja. A 

metszetet az 1626-os Káldi Biblia díszcímlapjához képest némileg gyengébb kivitelben az 

1732-es új nagyszombati kiadáshoz (Berger Leopold), egy kicsit nagyobb méretben, de 

változatlan kompozícióban újra metszették.663 A témánk szempontjából e címlap azért is 

kiemelt fontossággal bír, mivel a kiadvány végéhez Káldi egy hitvitázó iratot664 is kapcsolt, 

tehát fordítását nem egyszerűen hitforrásnak, hanem apologetikai és polemikus írásnak is 

szánta.665  

Káldi Györgynek a hazai rekatolizációs folyamatban betöltött szerepét lehetséges, 

hogy újra kellene gondolnia a szaktudománynak.666 Pázmány mellett, Pázmány árnyékában 

segítői és támogatottjai között úgy tűnik, hogy néhány jelentős személyiség nagyobb 

szerepet játszhatott, mint amit az utókor gondol róluk. Káldi személye és működése jó 

példa lehet arra, hogy Pázmány köre valóban tudatosan dolgozta ki a hitvédelem érdekében 

a képzőművészeti koncepciót is. Például Káldi visszatérése után a római Collegium 

Germanicum-Hungaricumból, rövid Brünni kitérő után, 1603-ban Sellyére került, ahol 

abban az időben együtt tartózkodott még Pázmány és többek között Vásárhelyi Gergely is.  

Pázmány segítői között meg kell, említsük Némethi Jakab szerepét, aki a pozsonyi 

jezsuita nyomda újraindításában szervezésében és az első évtizedekben vezetésében is 

oroszlánrészt vállalt. Már Forgách Ferenc érseksége idején fontos szerepet játszott a 

kiadványok gondozásánál, sőt a Bécsben megjelent ellenreformációs propaganda irodalom 

megjelentetésében is elévülhetetlen érdemei voltak. Káldinak is segítőtársa volt a Biblia 

első kiadásának nyomtatásakor és Pázmány Kalauzának első kiadásában is szerepet 

                                                 
661 SZILÁGYI 2013. 401-407.  
662 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (MIKÓ ÁRPÁD) 2008. IV-23., 151-153.  
663 KNAPP 2001a. 166. 84. kép. 
664 Oktató intés, melybõl a keresztyén ember könnyen ítéletet tehet a magyar nyelvre fordított kálvinisták 
Bibliájáról, melyet elsõben Károlyi Gáspár, gönci prédikátor Magyarországban Vizsolyban, azután Molnár 
Albert Németországban Hannoviában nyomtattatott, és eszébe veheti, hogy igaz Szent Biblia-e vagy nem, 
Bécs, 1626.  RMNy 1352 (2) 
665 HELTAI 2008. 41-42. 
666 BAKÓ 1987. 85.  



169 
 

játszott.667 A jezsuita rend szabályainak megfelelően, az aktív, állandóan utón lévő 

Pázmánynak sociusa, titkára, állandó munkatársa volt. Ferenczffy és Némethi kiadványai 

nagyszerűen díszített címlapjaikkal, rézmetszetes illusztrációkkal az egész Közép-európai 

régió legigényesebb köteteinek számítottak.668       

A Kalauz címlapján már fölvetett gondolatkör, mégis, mintegy három évtizeddel 

később fogalmazódott meg olyan formában, ahol a tartalom már pontosan megfelelt, a 

tizenhárom magyarnak számító szentet fölsorakoztató címlap tematikájának (Melchior 

Inchofer: Annales Ecclesiastici regni Hungariae. Romae, 1644).669 Inchofer művének 

díszcímlapján szintén architektonikus keretbe foglalták a magyar és magyar vonatkozású 

szentek csoportját (94. kép). A magyar egyház szentjei kiegészülnek a Németország, 

Ausztria és Csehország szentjeivel és hitvallóival. A lapot itt is, jelenésként a felhők között 

megjelenő, holdsarlón taposó, trónoló Napbaöltözött Asszony koronázza. Hiányzik a 

korona és a csillagos koszorú is a képről, de még szembeötlőbb, hogy a gyermek Jézus 

alakját is elhagyta metszője az ábrázolásról.  

Mária mellett Tours-i Szent Márton és Galliai Szent Márton püspök helyezkedik el. 

A címfelirat alatt, a magyar korona és címer mellett Szent Pilgrim és Szent Metód püspök 

alakjai. A lapon Szent Emmerám püspök, Adalbert, Benedek és Zoerard András remete, 

István király, Szent Imre, Szent László, Árpád-házi Szent Erzsébet, a magyar Szent Korona 

és a címer alatti medalionokban: Szent Gellért püspök középen, a négy sarokban pedig 

Szent Henrik császár, Nagy Károly, Géza fejedelem és Gizella, és az akkor még Boldog 

Árpád-házi Szent Margit és Reysa láthatók.  

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a díszcímlapok programjára hatással lehetett sok 

jezsuita Róma-élménye. Hiszen számosan közülük egyetemi éveiket Rómában töltötték, a 

legtehetségesebbek pedig a Collegium Germanicum-Hungaricum tanítványai voltak. Maga 

a protestáns családból származó Inchofer is 1605-től a Collegium hallgatója volt. Az 

intézmény szellemisége egész életükre meghatározta az alumnusok szellemi irányultságát.  

A római Collegium Germanicum-Hungaricum alumnusai XVII. századi irodalmi 

tevékenységi körében igen gyakori volt a Mária-tisztelet, ez természetesen nem a puszta 

véletlen műve, hiszen a kollégiumban a legtöbb magyar tagja éppen a Mária-

kongregációnak volt. Draskovich György esztergomi kanonok (később győri püspök) 

1628-ban írta meg ennek történetét, amit később Jaklin Balázs magyarra is fordított 
                                                 
667 V. ECSEDY 1994/98. 372-373.   
668 HOLL 2000b. 135-137.   
669 KNAPP 2001a. 137., 55. t., KERNY 2007. 110. SZENT MÁRTON 2009. (ZSÁMBÉKY MÓNIKA) III. 
99. 111-112.  
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(Mennybe vitetett boldogságos Szűz Mária congregátiójának eredete, Nagyszombat 1684) 

címmel. 1710-ben Illyés István ezt dolgozta át szintén Nagyszombatban megjelent 

munkájában.670 Ez a mariológiai irodalom természetesen fontos inspirációs forrása volt a 

Regnum Marianum gondolatkörnek is.  

   A Collegiumban a különböző nációknak jogukban állt, hogy nemzeti szentjeiket 

különleges tisztelettel ünnepeljék. Például a szentek ünnepnapjain, az étkezések alkalmával 

a diákok dicsőítő beszédet mondtak a szenthez. Ez a gyakorlat elősegítette, hogy a 

kollégiumban tanuló számos nemzet fiai megismerjék egymás nemzeti szentjeit. 

Legendáik, szent-tiszteletük, kultuszuk egymás közös kincseivé váltak. Ez a devóciós 

gyakorlat a későbbiekben a hazatérő alumnusok tevékenységében is megjelenik. Számos 

XVII. századi hazai művészeti alkotás szellemi gyökereit itt kereshetjük.  

A magyarok természetesen beszédeiket Szent István királyról tartották, míg a 

horvátok Pannonia szentjét Szent Mártont ünnepelték. Talán nem véletlen, hogy a katona 

szent alakja éppen ekkor kapott helyett a volt alumnusok által patronált irodalmi művek 

címlapjain a magyar szentek ikonográfiai programjaiban. A „natio bavarica‖ például II. 

Henrik német-római császárt, Szent István sógorát részesítette ünneplésben.671   

A tagadhatatlanul legnagyobb hatású római kollégium mellett, más jezsuiták 

irányítása alatt működő külföldi egyetemek is hatással voltak a magyar katolikus szellemi 

elit gondolkodás- és látásmódjára. A földrajzi, kulturális, történelmi kapcsolatok miatt a 

bécsi egyetem, elsősorban a teológia és a filozófiai fakultásnak köszönhetően kiemelkedő 

hatásával is számolnunk kell. A Stephanskirchében évente megrendezésre kerülő Szent 

László napi ünnepségek, a Natio Ungarica legpompásabb rendezvényei voltak. Az 

ünnepség keretében elhangzott beszédek, prédikációk a nemzeti egység, a hazai 

katolicizmus propagálását hangsúlyozták, a Regnum Marianum eszme kiemelt 

szerepeltetése mellett. A magyar szentek kultusza, a szent korona tannal, a török elleni 

háború szükségességének fenntartásával, kiegészülve a hagyományos Patrona Hungaria 

gondolattal sajátosan magyar színezetet kapott.672 

A század végén a Kalauz koncepcióját követő címlapok egyik utolsó, bár számos 

ponton egyszerűsödött kompozícióján Tarnóczy István jezsuita rektor Mennybe vezető 

kalauzának (RMK I. 1185) díszcímlapján a címet befoglaló kartus fölött a félalakos, 

holdsarlós Patrona Hungariae jelenik meg lángoló szívbe foglalt Jézus és Mária monogram 

                                                 
670 BITSKEY 1996. 171-172.  
671 BITSKEY 1996. 110-112.  
672 BITSKEY 2006. 183-184.  



171 
 

között.673 A kötetet a nagyszombati egyetemi nyomda 1675-ben jelentette meg. A lap 

szignálatlan, alkotóját nem ismerjük.674  

 A nagyszombati jezsuiták által irányított egyetemi nyomda 1683. évre szóló 

kalendáriumának címlapja, már a tökéletesen kiforrott képi nyelven jeleníti meg az eddig 

leírtakat (Calendarium Tyrnaviense ad annum Christi MDCLXXXIII. Tyrnaviae, 1683). 

Justus van der Nyport németalföldi festő és grafikusművész, készítette a magas színvonalú 

lapot (95. kép). A Patrona Hungariae gondolatot összekapcsolja a török megszállás előtti 

Magyarország társországainak és tartományainak a címereivel. A tíz címert hangsúlyosan a 

lap közepére, egyetlen koszorúra helyezte el a grafikus. A stilizált babérkoszorúra font 

szalagon a következő szöveg olvasható: „REGINA AD SACRAM ET ANGELICAM 

HUNGARIAE CORONAM DE JURE SPECTANTIA‖. E fölött lebeg a Napbaöltözött 

Asszony, mint Magyarország Patrónája, fején a stilizált magyar Szent koronával. Mellette 

a magyar szent királyok, negyedik kísérő személyként Szent Adalberttel egészül ki az 

oltalmazók sora.  

Galavics Géza bizonyította, hogy a címerekkel jelzett régi Magyarország képi 

ábrázolásai, illetve a Patrona Hungariae gondolat hordozott török ellenes jelentést. A 

Calendarium Tyrnaviense címlapján ezt a két ábrázolást összeolvasztották, s a 

magyarországi jezsuiták központjának, illetve az ideiglenes érseki székhelynek is otthont 

adó Nagyszombat látképével egészítették ki.675 Ezt a címlapot, ahogy a fentebbiekből is 

látszik művészi kvalitása és kidolgozott koncepciója folytán is a magyar kutatás többször, 

joggal méltatta.  

A koncepció mégsem teljes egészében Justus van der Nypoort érdeme, hiszen már 

1659-ben megjelent egy olyan nagyszombati kalendárium, melynek díszes címelőzékén a 

képmező két szélső sávjában látható az öt-öt címer, mindegyik körülvéve egy sematizált 

babérkoszorúval, és a kompozíció alsó zónájában a cím alatt Nagyszombat egyszerűsített 

vedutája is látható (RMK I. 945).676 Az egész jelenet fölött már itt is a félalakos Patrona 

Hungariae alakja uralkodik. Kétségtelen, hogy ez a címlap jóval kisebb igénnyel, és 

kevesebb művészi invencióval készült, mint a Nypoort féle, de szögletessége, sablonossága 

ellenére is előképül szolgált annak (96. kép).  

                                                 
673 TARNÓCZY ISTVÁN: Menyben Vezetoe Kalauz, Melly Magában foglallya, a’ Szent Atyáknak, és a’ régi 
Philosophusok tetczésének veleit… Nyomtatt: Nagy-Szombatban az Academ: Betuekkel, 1675. 
674 V. ECSEDY 2010. 179., 705., II/7.  
675 GALAVICS 1986. 100-102., 46. kép., KNAPP 2001a. 150., 68.  
676 V. ECSEDY 2010. 179., 715., II/19.  
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A Nypoort metszetet nem csak kiváló művészi kvalitásai miatt említhetjük, hanem 

a kalendáriumok elterjedtsége is fontos szempont. A XVII. században ugyanis talán a 

legnagyobb példányszámú és kiadás számú nyomdatermékeknek számítottak. Ez mellett 

látható a szándék, hogy a század elején egyházi célra készült szakrális kiadványokon 

szereplő ábrázolások a század közepére már népszerű, világi célokat szolgáló 

kiadványokon is megjelenjenek. Ennél jobban talán semmi sem jelezheti, hogy a képi 

propaganda a társadalom széles rétegeiben kifejtette hatását.       

 

A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY ALAKJA EGYÉB XVII. SZÁZADI 

KIADVÁNYOKBAN 

 

A XVII. század első felében a rekatolizációs törekvéseknek megfelelően a 

Napbaöltözött Asszony képe természetesen nemcsak az eddigiekben megismert direkt 

Magyarok Nagyasszonya propaganda keretében jelent meg, hanem számos katolikus, 

általában szintén a jezsuita rendhez kötődő kiadványban is szívesen szerepeltették kedvelt 

alakját a szerkesztők.       

A magyar barokk költészet első jelentős mesterének Nyéki Vörös Mátyásnak több 

kiadást megért, népszerű verses elmélkedésében a Dialógusban677 találunk olyan 

Napbaöltözött Asszony-ábrázolást, amely ebben az esetben ugyan nem kapcsolódik 

közvetlen a Patrona Hungariae gondolatköréhez, amint az annak a versnek kezdő 

strófájából is kiderül, melyhez a képet hozzárendelték. Ellenben a szöveg a kozmikus 

jelképek felsorolása és a Szeplőtelen fogantatásra utalás hatásos megjelenítő erejével idézi 

elénk a Napbaöltözött Asszony képét:  

„Oh dicsőült szép kincs, kiben gyarlóság nincs, 

S nem is férhet setétség, 

Jesse törzsökéből, kelvén kebeléből, 

Levél boldog fényesség, 

Ékes csillagokkal, nappal és az holddal, 

Tekinetetes dicsőség…‖
678 

                                                 
677 (NYÉKI VÖRÖS MÁTYÁS): Dialogus, az az egy kárhozatra szállott kazdagh test es lelelknek 
siralommal tellyes eggymással valo keserues panszolkodo beszélgetések…, mellyet régenten Szent Bernárd 
doctor…irt uolt deákul, most az nemes magyar nemzetnekis…maga nyelue szollására hozattatott. Pragaban 
MDCXXIII. (RMNy 1294).  
678 Szövegét közli: LUKÁCSY 2000. 101-102. 
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A félalakos Apokaliptikus Asszony és gyermeke egymásra néznek, a metszet 

sarkainál jelennek meg két oldalt a holdsarlónak a sarkai. Eredetileg Paul Sessius prágai 

nyomdász használta a dúcot, tőle került Ferenczffy készletébe vétel útján. A Ferenczffy 

nyomdájában napvilágot látott kiadvány fametszeteinek készítőjét nem ismerjük, viszont 

kígyót ábrázoló mesterjegye alapján munkái azonosíthatók a kötetekben (97. kép).679  

 Ugyanez a fametszet, illetőleg Ferenczffy készletének más darabjai is 

fölhasználásra kerültek további kiadványokban.680 A jezsuita Hajnal Mátyás Bécsben, 

Michael Rickhes nyomdájában, 1629-ben megjelent elmélkedő könyvét Nyáry 

Krisztinának Esterházy Miklós nádor, nemrég rekatolizált feleségének ajánlotta.681 A 

szíves könyvecske keletkezés történetét talán érdemes idéznünk, hiszen általános gyakorlat 

lehetet ebben a korszakban, amely magyarázatul szolgál egyes ábrázolási típusok gyors 

hazai elterjedésére, továbbá az akkori magyar katolikus értelmiség stratégiája is 

rekonstruálható belőle.  

A kötet első, nagyobbik részében tizennyolc kép és embléma látható, melyekhez 

hatsoros elmélkedő versecske kapcsolódik. A metszetek eredetijét Antoine Wierix 

németalföldi mester alkotta. Ezeket korabeli rézmetszők másolták, a verseket a kiadók 

lefordíttatták, az elmélkedéseket viszont a szerzők ízlésük szerint megváltoztatták, esetleg 

folytatták. Esterházy nádor udvari papja kötetének ajánlásában összefoglalta a könyv 

előtörténetét. Ebben elmondja, hogy a képeket valószínűleg Bécsben képárusoknál találta. 

A megvásárolt metszeteket sorba rendezte egy kerek történetté, melyekhez később 

elmélkedéseket szerzett, és az alattuk található verseket magyarra fordította. Ez a 

gyűjtemény úrnőjének, Nyáry Krisztinának is fölkeltette a figyelmét, aki maga is 

beszerzett egy sorozatot belőlük. Ezt a gyűjteményt szerzője többeknek megmutatta, így 

látta Esterházy nagybicsei udvarában Ferenczffy Lőrinc is egy alkalommal, aki a szerzővel 

már olmützi diákéveitől fogva kapcsolatban volt. A kötet nyilván felkelthette a királyi 

titkár érdeklődését, így bécsi nyomdájában kinyomtatta.682   

 Az idézett, kígyós mesterjeggyel ellátott Máriát ábrázoló fametszet kétszer is 

szerepel a könyvben a 156. és a 196. lapon. Az 1642-es, későbbi pozsonyi kiadásban 

(RMK I 730) az emblémaképeknek egy újabb, gyengébb kvalitású sorozata jelent meg. 

                                                 
679 HOLL 1980. 59-60.  
680 JENEI 1961. 297-308 
681 HAJNAL MÁTYÁS: Az Jesus szivet szeretö sziveknek aytatossagara szives kepekkel ki formaltatott, és 
azokrul való elmélkedésekkel és imadságokkal megh magyaráztatott könyvechke. Béchben MDCXXIX. 
(RMNy 1422).  
682 HOLL 1980. 94-95.  
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Még később a nagyszombati nyomda kiadványában is előfordul a metszet (RMK II 

858).683  

 Balassi Bálint verses kötetének a Bécsben, 1633-ban kiadott Istenes éneki-hez 

kapcsolódó második résznek vegyes költeményeiben szintén találkozunk ugyanezzel a 

metszettel Az irgalmas Szeplőtelen Szép Szűz Máriához címmel, Nyéki Vörös Mátyás már 

ismert verséhez készült illusztrációként (158. lap).684 Népszerűségét mi sem jelzi jobban, 

mint, hogy a Nádasdy Ferenc pottendorfi officinájában 1668-ban kiadott imádságos 

könyve (SZTRIPSZKY I 2059, RMK I 1092)685 számára is lemásolták a metszetet és 

felvették a kötet illusztrációi közé.686  

A kötet egyébként a Napbaöltözött Asszony ikonográfiájának több típusából is 

ízelítőt ad, mivel két másik vershez is a Mulier amicta sole különböző ábrázolása került. A 

161. lapon, Az irgalmas nagy Szűzhöz, az Istennek szent anyjához szóló vers 

illusztrációjaként az előző ábrázolás egy változatát helyezték el. A félalakos holdsarlós 

Mária kezében tarja, a holdsarlóján álló gyermekét (98. kép).687 A 172. lapon pedig egy a 

klasszikus ikonográfiának sok szempontból megfelelő, álló Napbaöltözött Asszony kíséri a 

Boldog Asszonyról való ének-et. Az utóbbi két metszet Ferenczffy halála után, a pozsonyi 

jezsuita nyomda kiadványaiban még felhasználásra került (RMNY 1952, RMNy 2340) (99. 

kép).688  

Armando Nuzzo a kötet illusztrációinak sokszínűségét a kiadvány montázs 

jellegével magyarázza. Szerinte nem a késő reneszánsz művelt humanistái utolsó 

generációjának számára állították össze, sokkal inkább népszerűsítő, hitvédelmi célok 

vezérelték annak szerkesztőjét.689  A példákból látható, hogy a Napbaöltözött Asszony 

ábrázolások különböző politikai konnotációktól mentesen is meglehetősen népszerűek 

voltak az ezerhatszázas évek első évtizedeinek hazai jezsuita, vagy a jezsuitákhoz közel 

                                                 
683 MAKAR (ANDREAS): Philosophia, à Spectabili Ac Magnifico Domino Adamo Illieshazy de Illieshaza, 
Art. & Phil. Baccalaure. In Alma Archiep. Vniversitate Tyrnaviensi publicè propugnata pro supr. in Phil. 
Laurea Anno 1656. 
684 Gyarmati Balassi Bálintnak Istenes éneki. Bécs, 1633. Hasonmás kiadása Bibliotheca Hungarica Antiqua 
XXIX. Balassi Kiadó, 1994.  
685 KOPCHANI MARTINUS BONAVENTURA: Keresztyen Imadsagos Konyvechke, Mely, á 
Ceremoniaknak, és egynéhány hituenk agazatinák / az eggyuegyueek kedvéért / roevid magyarázattyával 
kueloemb féle imádsagokat foglal megában. A’Bodog Emlekeztve Cardinal Pazmany Peter Esztergami 
Eersek engedelmébõl, eloeszoer 1616. masodszor, 1622. esztendoeben nyomtattotot mostan harmadszór 
valamennyi jobbitással es szaporitással. Nyomtatta Pottendorffon Hieronymues Verdussen. M. DC. LXVIII. 
686 V. ECSEDY 2010. 203., 854., I/6.  
687 Pázmány Imádságoskönyvének 1650-es Pozsonyban megjelent kiadásában (RMK I 836) újra megjelenik 
ez a metszet.   
688 Uo. 227-228. továbbá: V. ECSEDY 2010. 129., 410-11., I/160, I/162.  
689 NUZZO 1994. 25-26.  
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álló kiadványokban. A kiadók, szerkesztők, nyomdászok ugyanazt a metszetet különböző 

eszmék mondanivalójának megfelelően alkalmazták.    

 Ez a két említett példa nem jelent kizárólagosságot, hiszen ugyanezt a metszetet, ha 

a helyzet úgy kívánta fölhasználták a nemzeti és ellenreformációs gondolatkör 

illusztrálására is. Hiszen a jeles latin költő Francois de Montmorency (1578-1640) belga 

jezsuita atya Cantica-jához (RMK III 1474) készült illusztrációk közt a címlap hátoldalán 

Patrona Hungariae felirattal is szerepel. A kötet másik két ábrázolása is: a magyar címer 

(Regni Hungariae insignia), és Szent István képe (S. Stephanus Apost: et primus rex 

Hungariae) címfelirattal ennek a nemzeti gondolatnak a kiemelését szolgálta.690 Holott a 

kötet latin versei egyáltalán nem kötődtek a Magyar történelemhez, tehát a kiadó 

Ferenczffyt csöppet sem zavarta, hogy a szöveg nincs korrelációban az illusztrációk 

hazafias tartalmával. A többi korabeli kiadást összehasonlítva a magyarral, az általam 

vizsgáltakban (Ingolstadt, 1629., Amszterdam, 1638., Ingolstadt, 1665.) az illusztrációknál 

egyébként, a tartalomnak megfelelően egyikben sem jelenik meg a nemzeti, politikai 

propaganda.      

További jezsuita kiadványokban is megjelenik a Napbaöltözött Asszony ábrázolása 

záródíszként a század folyamán. A pozsonyi nyomda kiadványai között találunk egy 

kvalitásos metszetet, melyen virágkoszorúval körülvéve, a négy sarokban angyalfejekkel 

díszítve látjuk a Madonnát gyermekével. Először Hajnal Mátyás katolikus elmélkedéseket 

és énekeket tartalmazó kötetében jelentkezik (RMNy 1952)691, amely a Ferenczffynél 

Bécsben 1629-ben megjelent kötet második kiadása. Ezt a metszetet fölhasználták még 

Pázmány Imádságos könyvének 1650-es pozsonyi (RMNy 2340) kiadásában is. Később, 

több esetben (RMK II 858, RMK II 859) is a nagyszombati nyomda kiadványaiban 

találkozunk ezzel a záródísszel.692 Persze a század második harmadától kezdve, a jezsuita 

nyomtatványokban, még ha a felirattal nem is egyértelműsítik a Patrona Hungariae eszmét, 

a Napaböltözött Asszony alakja a korábbi hatékony propagandának megfelelően, akkor is 

közvetítette ezt a gondolatot.  

                                                 
690 HOLL 1981. 100-101, illetve 199. 20. katalógus leírás.  
691 [HAJNAL Mátyás]: A Jesus szivet-szeretö szívek aítatosságára szives kepekkel ki-ábráztatott es azokról-
valo elmélkedésekkel és imádságokkal meg-magyaráztatott könyvetske: melyböl minden hív lelek meg-
ismérheti mind az ö meg-igazúlása-elött-levö rút és veszedelmes, mind az-után-valo szep és üdvösséges 
állapattyát és eggyütt az egész meg-igazulásnak-is módgyát és folyását... Posomban MDCXLII [typ. 
Societatis Jesu]. 
692 V. ECSEDY 2010. 186., 754., IV/43.  
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1658-ban Nagyszombaton Nádasi János egyik munkájához (RMK I 931b)693, amit 

Jászberényi Tamás fordított, jelent meg az a rézmetszetű illusztráció, melynek metszője a 

németalföldi Johann Daniel Portten volt.694 A metszet érdekessége, hogy itt a 

Napbaöltözött Asszony a halállal tusakodók anyjaként jelenik meg. Az alsó részben, zárt 

szobában, az ágyban fekvő haldoklónak felhőkön, angyaloktól és szentektől körülvéve 

jelenik meg közvetítőként a csillagkoszorús, fénytől övezett Boldogasszony. A metszet 

felirata MARIA MATER AGONIZANTIUM.695  

1662-ben a nagyszombati nyomda megjelentette Páduai Szent Antal életéről szóló 

zsolozsmás kötetét (SZTRIPSZKY I 2036), melyet 1675-ben újra nyomtattak (RMK I 

1184)696, részben az eredeti metszetekkel, részben újra metszett illusztrációkkal. A 

nyolcadik képen a szentnek megjelenik a Napbaöltözött Asszony a gyermek Jézus nélkül, 

holdsarlón álló alakja. Fametszetű, újrametszett, jóval gyengébb minőségű képe 

megtalálható a pozsonyi Zerweg nyomda 1677-78-as kiadványában.697     

Még egy nagyszombati kiadványról kell említést tennünk, melyben igen 

reprezentatív módon, jó kvalitásban jelenik meg a Napbaöltözött Asszony képe. Antoine 

Sucquet igen népszerű emblémáskönyve Európa számos országában, több kiadást ért meg. 

Derekay György fordításában jelent meg az Örök élet uttya című emblémáskönyv (RMK I 

1226)698, melynek harminckét darab részletgazdag módon kidolgozott rézmetszete utolsó 

darabja az említett nyomat.699  

Elias Berger (1562-1644) Mátyás főherceg udvari történetírója 1637-ben, Bécsben 

adta ki Symbolum sacrum című könyvét, melyben tíz magyar királyné példáját vonultatta 

föl, III. Ferdinánd feleségének, Mária spanyol infánsnőnek a pozsonyi koronázását 

megünneplendő. Berger, Elias: Symbolum sacrvm et avgvstvm decem reginarum 

Hungariae... Mariae imperatricis Romanae reginae Hungariae et Bohemiae... coronationi 

dicatum consecratumque avthore Elia Perger. ... Anno Domini MDCXXXVII. (RMK III 

                                                 
693 NÁDASI JÁNOS: A Boldogságos Szüz, a halállal tusakodók anyja. Magyarra ford. Jászberényi Tamás. 
[Utána:] Szent Erzsébet asszony élete. Nagyszombat 1658. 
694 PATAKY 1951. 230-231., V. ECSEDY 2010. 172., 675., I/427. 
695 KNAPP-TÜSKÉS 2004. 112-113., 51. kép. 
696 PADUAI SZENT ANTAL SZOLOSMAIA Elenetek És Csuda Tételeinek Roevid Sommaban foglaltatott le 
irásával, sok szép imádságokkal és Soltárokkal ugyanazon Sz. Antalhoz, és a Boldogságos Szuez Mariahoz 
Mellyet Deakbul Magyarrá forditatot és maga koelcségen ki-nyomatott Az Tekintetes és Nagyságos Groff 
Erdoedi Eva Sussona Aszonytul, Tekintetes Nagyságos Lippai János Kedves Hazas Társatul Ajálván ugyan 
ezen kis koenyvecskét az Szombati Kalástromban levoe Apacza Aszonynak. Nyomtattatot Nagy-Szombatban 
az Academia boetuekkel Schneckenhaus Menyhárt Venczeszló által 1662. 
697 V. ECSEDY 2010. 166., 592., I/245., ill. 210., 908., I/12 
698 DEREKAY GYÖRGY: Az oeroek eletnek uttya, tavozzal-el a’ gonosztul es cselekedgyel jot. Mellyet 
alkalmatos kepekkel ki-abrazolt, és egynéhány aitatos elmelkedesekben …Nagy-Szombatban, 1678.  
699 PATAKY 1951. 255., V. ECSEDY 2010.183. 739., IIIB/41., SZELESTEI 2005. 73-77.  
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1518)700 A bevezetésben tizenkét pontban összefoglalja a magyar királynék koronázásának 

történetét, amelyet egy imádságba foglalt ajánlás követ: Ad sacritissimam Virginem 

Mariam Jesu Christi matrem patronam Hungariae humillima advocatio.701 A kiadvány 

egyik kiváló kvalitású rézmetszete a holdsarlón álló Napbaöltözött Asszonyt ábrázolja 

(100. kép). A Boldogasszony fején nyitott korona, jobbjában jogar. Lába alatt PATRONA 

HVNGARIAE felírat. Szilárdfy Zoltán ebben a metszetben véli fölfedezni a szeged-

alsóvárosi Napbaöltözött Asszony kegykép előképét.702 

Az álló Napbaöltözött Asszony alakjából kontaminálódott Patrona Hungariae típus 

szép példája Pázmány Péter: A római  anyaszentegyház szokásából minden vasárnapokra 

[…] rendelt evangeliumokrul prédikácziók. Nagyszombat, 1695. című munka 

címelőzéklapja.703 A metszeten architektonikus keretezésben a Patrona Hungariae alakja 

Szent Adalberttel és Szent István királlyal jelenik meg. A holdsarlón álló, nyitott koronás, 

csillag koszorús Szűz Mária alakja eltér a többi jezsuiták által patronált címlap Madonna 

alakjának ábrázolási típusától. Szembeötlően hiányzik a sugárzó nap mandorla.  A 

Madonna lábánál kétoldalt a párkányra könyöklő puttók tartják a PATRONA UNGARIAE 

feliratot. A testvonalukat követő volutákon könnyedén egy-egy nőalak pihen, kezükben 

Pázmány címerének strucctollait tartják. Az architektonikus keret egy a Tridenti zsinat 

ikonográfiai elveivel megegyező Szentcsalád-ábrázolást foglal magába (101. kép).  

A címelőzéklap Szelepcsényi György esztergomi érsek egyik kevésbé ismert 

rézmetszete. A sérült, átalakított lemez eredeti funkciója nem ismert. Elképzelhető, hogy 

Pázmány életében készült el a nyomódúc.704 Szilárdfy Zoltán vette észre a tematikai 

összefüggést a Szelepcsényi által még eredetiben tanulmányozhatott Szent Adalbert 

székesegyház Porta Speciosa-jának programjával.705  Ezt a metszetet egy évtizeddel 

később, Illyés András Keresztyéni életnek példája című munkája első részének 

címelőzéklapjaként is felhasználták. Soltész Zoltánné Pázmány Kalauzának 1613-as 

kiadású címlapjában látja Szelepcsényi metszetének előképét. Szerinte, a mindig 

egyszerűségre és közérthetőségre törekvő Szelepcsényi elhagyta az eredeti bonyolult 

kompozícióját és alakjainak nagy részét, hogy sommás ábrázolást hozzon létre.706  

                                                 
700 KULCSÁR 1994. 245-259., MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (DALLOUL ZAYNAB) 2008. II-42., 
113-114.  
701 HOLL 1980 28. katalógus tétel, 202-203.  
702 SZILÁRDFY 2006. 66.  
703 PATAKY 1951. 168., 24., SOLTÉSZ 1955b. 216-219.  
704 KNAPP 2001a. 154. 72. ábra 
705 SZILÁRDFY 2000. 60. Korábbi közlése: SZILÁRDFY 1996a 57-58. 15. kép. Továbbá: SZILÁRDFY 
2003. 308., SZILÁRDFY 2008. 512., 400. k.t. tétel.  
706 SOLTÉSZ 1955. 218.  
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VÍZJELEK 
 

Ugyan szigorú értelemben véve nem tartozik a könyvkiadáshoz és a nyomtatáshoz, 

de papír alaphordozójánál fogva itt említeném meg a magyarországi papírmalmok 

vízjeleinek a kérdését.  Az anyag feldolgozottlansága nem teszi lehetővé, hogy mélyreható 

elemzéseket és összehasonlításokat végezhessünk, de említsük meg, hogy a Napbaöltözött 

Asszony alakja a XVII. századtól a magyarországi papírmanufaktúrák vízjelein is 

előfordul.  

A bibliai tárgyú történetek vízjelként történő ábrázolásai közül az első helyen talán 

a Napbaöltözött Asszonyt emelhetjük ki, amely ábrázolás már az 1600-as évek második 

felében, többféle alakban megjelent znióváraljai. papírmalom vízjelei között. Ez a 

szokatlan, vízjelnek viszonylag bonyolult rajzolatúnak tekinthető ábrázolás megjelenése 

szintén a jezsuitáknak köszönhető. Szentiványi Márton jezsuita polihisztor, a nagyszombati 

egyetem rektora, nem mellesleg a kollégiumi nyomda vezetője a rend túróci birtokán, 

Znióváralján két papírmalmot is alapított, hogy, a nyomda kiadványai számára állandó, 

olcsó jó minőségű papír utánpótlást biztosítson. A Patrona Hungariae eszme elterjedtségét 

és a mindennapi élet mélyrétegeibe való lehatolását jelzi a jelkép megjelenése a nyomda 

kiadványaink papírjain.    

Ez a korszakban kedvelt téma és ikonográfiai típus a znióváraljai papírokon igen 

látványos vízjelformát öltött. A bonyolult rajz, a szépen ívelt vonalakkal megoldott 

vízjelkép Máriát kezében a gyermek Jézussal jeleníti meg, ahol, mint az Apokalipszis égi 

asszonya, napsugaraktól övezve jelenik meg. Lábánál a holdsarló, karján a kisded Jézus, 

miközben két angyal helyezi a fejére a koronát.707 Hasonló ábrázolás jelenik meg a pápai 

manufaktúra vízjelén is.708  

A szepesi kamara regisztratúrái között is többször szerepelnek az 1680-as évek 

elejétől kezdve, néhány éven keresztül a Napbaöltözött Asszonyos vízjellel ellátott 

papírok, amelyek vízjele a közölt reprodukciók alapján hasonlít a znióváraljai papírokéhoz. 

Horváth József az Országos Levéltárban a Szepesei Kamara levelezésének tüzetes 

vizsgálatakor számos kisebb, nagyobb addig Magyarországon ismeretlen vízjelet talált a 

kamara fennhatósága alá tartozott települések levelezéséből (102. kép). Kutatásaiból 

                                                 
707 PELBÁRT 2009. 40.  
708 VARGA 1995. I. 159.  
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tudjuk, hogy a legtöbb ilyen vízjellel ellátott levél a Borsod vármegyei Szendrőről érkezett. 

Horváth egy kassai malmot feltételez a papírok előállítási helyeként.709  

A XVII. század végére a Napbaöltözött Asszony alakjával fémjelzett Patrona 

Hungariae eszme annyira áthatotta a magyar társadalmat, hogy nem csak a díszcímlapok 

sokak által látható, kiemelt helyein, hanem a még olyan kevéssé látványos helyeken, mint a 

papírok vízjelei között is megjelent tehát ez az ábrázolás. Láthatóan ebben is egyrészt a 

jezsuiták, másrészt a kormányszervként a bécsi központi szervek irányításával működő, 

fontos gazdasági és védelmi szerepet betöltő szepesi kamara járt az élen.  

A szepesi kamara a Wesselényi-szervezkedés bukása után, az 1670-es évtől kezdve 

igen intenzív, számos esetben túlbuzgó szerepet vállalt Felső-Magyarországon a 

rekatolizációs folyamatokban (a templomfoglalásoktól kezdve a protestáns javak 

elvételéig).710 A kamara vezető tisztviselői között, például Holló Zsigmond tanácsos szoros 

kapcsolatokat ápolt a jezsuita renddel, vele még a későbbiekben foglalkozunk.711 Éppen ez 

az aktív tevékenység és a jezsuitákhoz fűződő szoros kötelék magyarázza, hogy a kevésbé 

látványos helyeken is használták a Napbaöltözött Asszony szimbólumát. Feltűnő az a 

mindenre kiterjedő gondosság, amellyel a kultuszt nem csak a legkézenfekvőbb helyeken 

hirdették, hanem szinte minden rendelkezésre álló eszközt megragadtak propagálása 

érdekében.      

 

                                                 
709 http://www.mol.gov.hu/a_het_dokumentuma/napbaoltozott_asszony.html 
710 MIHALIK 2010. 251-316.  
711 PINTÉR 2007. 322-331.  
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A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY ÉS A NAGYSZOMBATI EGYETEM 
 

A jezsuita kiadványok díszcímlapjain kidolgozott barokk oltárkompozíciók hasonló 

elrendezésben, oromzatukon a Napbaöltözött Asszony alakjával sorra megjelennek a 

korszak faragott, festett oltárain. Az egyik legelső ilyen oltár természetesen a 

nagyszombati egyetemi templom főoltára. A nagyszombati, volt jezsuita, majd egyetemi 

templom főoltára (Balthasar Knilling-Abraham Hermann asztalosok és Veit Stadler 

szobrász) 1637-1640 között készült. A barokk oltárok ikonográfiáját egy évszázadra 

meghatározó mű oromzatán, a középkori emlékeket megidéző holdsarlón álló 

Napbaöltözött Asszony, mint a Patrona Hungariae gondolat megtestesítője jelentkezik.712   

Kevesebbet foglalkozott művészettörténet írásunk a templom szószékének 

faragványaival. Az előbb említett, három mester által készített barokk főoltár 

architektúrájához képest, higgadtabb modellálású, a reneszánsz klasszicizáló formáit idéző 

szószéket Abraham Hermann jegyzi.713 A félköríves záródású, aranyozott kagylókkal 

díszített fülkékben festett szobrok, szentek és középen a holdsarlón álló, kezében a 

gyermekét és kormánypálcát tartó, koronás Patrona Hungariae figurája jelenik meg, így is 

felhívván a templomban levő hívek figyelmét a Magyarok Nagyasszonyára (103. kép).714    

Az újjonan alapított egyetem, ami alapítása pillanatától kezdve a magyar szellemi 

élet irányítójává vált715, alapítójának akarata szerint külsőségeiben, jelkép használatában is 

folytatta a század elején megkezdett utat. A Napbaöltözött Asszony alakja, mint a Magyar 

nemzet Patrónája, szinte minden fontos jelvényére rákerült.  

Különleges helyet foglal el emlékanyagunkban a Pázmány Péter által alapított 

nagyszombati egyetem Máriás zászlója (104. és 105. kép). Az első alkalmi zászló, amely 

most az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dísztermében látható, minden bizonnyal 

egyidős az egyetemmel (1635). Bár erősen restaurált, átfestett képe mai állapotában 

valószínűleg XIX. század második felében készült restaurálás eredménye lehet.  

A fehér selyemből készült zászló előlapján a Napbaöltözött Asszony, mint Patrona 

Hungariae fején a szent koronával, jobbjával a gyermek Jézust ölelve, baljában Bibliát 

tartva látható. A kis Jézus jobb kezében az országalma, az apostoli kereszttel. Mária 

lábánál, balról az I. H. S.  betűk, kereszttel táblán ábrázolva, a másik oldalon a Pázmány 

                                                 
712 RADOS 1938. 62. és XCIII. képtábla. AGGHÁZY 1959. 1. 225., 278., 2. 192. AGGHÁZY 1959. 3. 
XXVIII. tábla 
713 HAIMAN-MUSZKA-BORSA 1997. 29.  
714 AGGHÁZY 1959. II. 191-192.  
715 KELECSÉNYI 1944-46. 211-226.  



181 
 

család címere a hármas strucctoll ismerhető fel. A hátlapon szintén ez az ábrázolás kapott 

helyet, azzal a különbséggel, hogy itt Mária baljával öleli Jézust. A körirat: „PATRONA 

HUNGARIAE MATER UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS‖. A kereten festett, 

aranyozott minta, aranyozott rojtokkal és a két szárnyon arany bojtokkal.716 Ezt a zászlót 

felvonulásokkor és ünnepélyeken használták, állandó helye az aula karzatán volt.  

Pontosan a későbbi átfestések miatt, óvatosan kell bánnunk a Máriás zászlókról 

tanulmányt közzétevő Bíró Aurél azon megállapításával miszerint, annak, hogy Pázmány 

milyen fontos szerepet szánt az új Máriás képtípusnak egyértelmű bizonyítéka, hogy az 

egyetem lobogója az első olyan zászló ahol Máriát a magyar koronával ábrázolják.717 Az 

igaz, hogy a későbbi egyetemi zászlók (1817, 1935) is ezt az őstípust követik 

ikonográfiájukban. Illetve az egyetem zászlaja hasonlít az egyetem első pecsétjének 

képéhez, ahol úgy tűnik valóban a Szent Korona hatását akarta visszaadni az pecsét képét 

véső ötvös. A közvetlen minta II. Ferdinánd ebben az időben Körmöcbányán veretett 

forintjainak éremképe lehetett.  

A hazai jezsuiták láthattuk következetesen, lépésről-lépésre jutottak el ehhez a 

logikus eredményhez, hogy a Magyarok Nagyasszonyát a Szent Koronával ábrázolják. Bár 

erre korábban is voltak példák (voltaképpen az 1527-es Beham metszeten is a Szent 

Korona ismerhető fel, akár az azt követő, már idézett 1600 körül készült metszeten).718  

Kalauz első kiadásán (1613) Mária egy általános típusúnak mondható nyitott, 

abroncskoronával jelenik meg. Tíz évvel később a második kiadás címlapján már 

ugyanazzal a koronával ábrázolják, mint az ugyanebben a kompozícióban szereplő Szent 

Istvánt, ami a megrendelő és az alkotó szándéka szerint nyílván a Corona Sacra-t volt 

hívatva fölidézni.  

A Szent Korona kultusza középkori előzmények után, a XVII. század elején kezdett 

újra szárba szökkenni. Rudolf 1580-ban a koronát Prágába vitette és majd három évtizeden 

keresztül a Hradzsinban őriztette. Öccse, Mátyás főherceg magyar csapatok élén 

kényszerítette ki Rudolf lemondását és a korona kiadását. 1608. november 19-én Mátyást a 

magyar Szent Koronával Pozsonyban megkoronázták. Ettől kezdve fordul az országos 

közvélemény érdeklődése egyre inkább a korona felé és ébrednek tudatára közjogi 

szerepének.719  

                                                 
716 PAPP 1982. 89., BORSODI-TÜSKÉS 2010. 16.  
717 BÍRÓ i.m. 78. továbbá 98.  
718 Nem is érzem megnyugtatónak egyik metszetnek a datálását sem.  
719 A KORONA KILENC ÉVSZÁZADA 1979. 193-194.  
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Ezt a megélénkülő érdeklődést jelzi, rögtön a koronázás évében (1608) Elias Berger 

Bécsben nyomtatott, II. Mátyás magyar királynak ajánlott könyve a Szent Korona 

történetéről (RMK III. 1054.).720 Az udvari történetírónak a munkáját Révay Péter (1568-

1622) koronaőrnek a Szent Korona történetéről írott kötete követte 1613-ból (RMK III. 

1118.).721 Ebben jelent meg Wolfgang Kilian augsburgi mesternek a rézmetszete a 

koronáról, melyen ugyan a valósághűségre törekedett, de csak alapvonásaiban követte az 

eredetit. Mindennek ellenére ez a metszet a következő század végéig meghatározta a Szent 

Koronáról készült képzőművészeti ábrázolások megoldásait.722 Érdekes, hogy Révay és 

kortársai a Szent Koronát Szent István személyéhez kötötték, de művében egyetlen szóval 

sem említette a korona felajánlás történetét.  

Pálffy Géza szerint 1608 után a magyar Szent Korona a „rendi nemzet‖ 

reprezentációjában kiemelkedő szerepet kapott. Révay munkájában már a királyság és a 

rendiség legfőbb szimbólumaként dolgozta fel történetét. Sőt a rendek és az udvar között 

kialakult egyensúlyhelyzetre utalt, hogy a Szent Korona ábrázolásán – a valóságtól 

eltérően – a Habsburg uralkodók is helyet kaptak.723  

A kortársak érdeklődésére, még egy példa, két év múlva, 1615-ben a soproni 

humanista polihisztor Lackner Kristóf jelentetett meg könyvet a koronáról, melyben saját 

maga készítette rézmetszetek szerepeltek (RMK III. 1165.).724 A Thurzó György nádornak 

ajánlott könyv nem annyira a korona tényleges kinézetével, mint inkább a szimbolikájával 

foglalkozik, annak ellenére, hogy Lackner leírja, II. Mátyás 1608-as koronázásán, a 

közszemlére kitett koronát tüzetesen megfigyelhette.725  

A Kalauz 1613-as kiadásának évében adta ki Révay a koronáról szóló művét, tehát 

a kötetben megjelent metszet csak a következő években termékenyíthette meg a 

képzőművészeti ábrázolásokat. Egy évtizeddel később, Pázmány művének a második 

kiadásakor már közkincsként tekinthettek az ábrázolásra, és a közérdeklődésnek 

megfelelően helyezték azt a Patrona Hungariae fejére.  

Bergernek a Révay-műhöz fűzött magasztaló dolgozatában arról tájékoztat, 

hogy:”a legjobb és a legtudósabb magyar jezsuita” biztatására adták nyomdába a művet. 

                                                 
720 ELIAS BERGER: Jubilaeus de origine errore et restitutione S. Coronae Hungariae. Bécs, 1608. 
721 PETRUS DE REWA: De Sacrae Coronae Regni Hungariae ortu, virtute, victoria, fortuna annos ultra DC 
clarissimae. Augsburg, Christoph Mang, 1613.  
722 MATYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE 2008. (TÓVÍZI ÁGNES) 114., II-43.,  
723 PÁLFFY 2009. 15.  
724 Coronae Hungariae emblematica descriptio. Lauingen, Jacob Winter, 1615.  
725 BÓNIS 1981. 49-50., JANKOVICH MIKLÓS GYŰJTEMÉNYEI (VELENCZEI KATALIN) 2002. 282-
283., 263. kat. sz., MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (TÓVÍZI ÁGNES) 2008. 122-123., II-52.    
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Bónis György szerint ez az utalás csak Pázmány Péterre vonatkozhatott.726 Tehát a 

jezsuitákat irányító szellemi elit nagyon is számításba vette a korona ábrázolásában rejlő 

propaganda lehetőségeket, s maguk is széles körben terjesztették azt. Nem is beszélve 

arról, hogy Pázmány II. Ferdinánd koronázása után (1618), amit maga celebrált, közvetlen 

kapcsolatba kerülvén, testközelből találkozott a királyi jelvényekkel. Úgy tűnik, öt évvel e 

koronázás után Pázmány és köre tehát, célzatosan választották ki a Szent Koronát. 

Továbbá Pázmánynak még 1625-ben is módja volt Sopronban III. Ferdinándot 

megkoronáznia.  

A XVII. századból négy olyan országtáblát is ismerünk, ahol a Szent Koronának a 

tartományok címereivel körülvett nagyméretű trompe-l’oeil-szerű ábrázolásával is 

találkozhatunk.727 Buzási Enikő kutatásaiból tudjuk, hogy ezek a festmények számítanak a 

XVII. században a korona leghitelesebb, legpontosabb ábrázolásainak, és ő vette észre, 

hogy ennek ellenére a század metszet ábrázolásaira, gyakorlatilag semmilyen hatással nem 

bírtak.728    

Még egy szempontot megemlíthetünk. Mind Révay, mind Lackner evangélikus 

vallásúak voltak, ami még inkább megerősíti, hogy a Szent Korona-kultusza nem 

terhelődött felekezeti szempontú és tartalmú értelmezésekkel. Tehát ebben az esetben 

legalább, ha másban nem is a „nemesi nemzet‖ különböző felekezeten lévő tagjai egységes 

álláspontot foglaltak el.   

Ebben az előző néhány esztendőben a korona körül történt zavaros események is 

megerősíthették őket. 1619-ben Bethlen elfoglalta egész Felső-Magyarországot és a 

Pozsonyban őrzött korona is a kezébe került. Amikor a hadi események hatására Bécs alól 

vissza kellet vonulnia, a koronát a zólyomi várba, majd 1621-ben Kassára, ezután a 

megerősített ecsedi várába vitette. A közben megkötetett nikolsburgi béke határozata 

szerint Bethlen a koronát visszaszolgáltatta II. Ferdinánd megbízottainak, akik azt Kassán, 

Lőcsén, Késmárkon keresztül Trencsénbe vitték.729 A korona képe ettől az időszaktól 

kezdve szerepelt Bethlen tallérjain és fél tallérjain (Huszár E. 374, Huszár E. 386).  

A század elején a képzőművészet darabjainak a tanúsága szerint egy csapásra 

megfigyelhető érdeklődés a Szent Korona iránt valószínűleg nagyon tudatos irányítás 

következménye. Mind az uralkodó, mind a rendek érdekeltek voltak (eltérő politikai 

                                                 
726 BÓNIS 1981. 46.  
727 TÖRTÉNELEM-KÉP 2000. (MIKÓ ÁRPÁD) 426-428.,VII-1., HOLLER 2000. 297-310., ZSÁMBÉKY 
2001. 341-342. 
728 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE 2008. (BUZÁSI ENIKŐ) 115-119., II-45.  
729 BENDA–FÜGEDI 1979. 159-163.  
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céljaiknak megfelelően) ebben az irányításban. Péter Katalin értelmezése szerint a Szent 

Korona a századfordulón megjelent újfajta interpretációja a három részre tagolt ország 

egységét jelképezte. Eszerint a koronához kapcsolódó eszmékkel definiálták az ország 

egyesítésének a programját, amelyhez természetesen szorosan kapcsolódott a török 

kiűzésének a sürgető célja is.730 A Kalauz második kiadásának címlapja, a jelek szerint 

közvetlenül is reagált a kortárs politika eseményeire.     

A Káldi Biblia mindkét címlapján következetesen így jelenik meg a Madonna 

(1626). A harmincas években a nagyszombati egyetem, különböző jelvényeinél már föl 

sem merült más megoldás lehetősége, hiszen mindenütt a Szent Koronás Madonnát 

szerepeltették. A folytatásban, Inchofer Annales-ének (1644) Patronája ugyan korona 

nélkül látható, viszont itt a címlap közepén a Szent Korona került a centrumba. Később a 

Nagyszombati Kalendárium, különböző kiadásaiban is a Szent Koronás Magyarok 

Nagyasszonyával találkozunk.  

Magyar pénzeken jóval később, először I. Lipót időszakából rendelkezünk olyan 

Patrona Hungariae ábrázolással, – egyébként az uralkodó által kiadott érmék egyik 

legszebbikén, az évszám nélküli a tízdukátoson (H:1283., U:955) – amelyen a Szent 

Korona allegorizált változatával találkozunk. Majd csak a XVIII. századból származó 

pénzeken, elsősorban Mária Terézia veretein és elvétve, apja III. Károly pénzein jelenik 

meg a Szent Korona a Madonna fején.  

Az egyetemi zászló mellett a másik fontos, az intézmény identitását szimbolizáló 

jelkép a pecsét volt. A Pázmány Péter által alapított egyetem első pecsétjét az egyetem első 

rektora, Dobronoki György tervezte, és egy jezsuita szerzetes volt a vésnöke. Pázmány 

érsek ezt a pecsétet nem találta megfelelőnek, s helyette egy sokkal egyszerűbb maga 

tervezte pecsétet ajánlott. Az elveszett pecsét lenyomatát Székhelyi Maylád Miklós 1642-

es diplomájáról ismerjük. Az ülő Napbaöltözött Asszony (itt is a Szent Koronával) 

jobbjában könyvet, baljában ülő gyermekét tartja. Az ábrázolás két oldalán egy-egy 

pajzsban: jobbról a vágásos, balról a kettős keresztes, a pecsétkép alatt a három strucctollas 

bíbornoki címer. Körirata: „PATRONA HUNGARIAE MATER UNIVERSITATIS 

TYRNA.‖ (106. kép)731  

Ezekkel az emlékekkel összefüggésben érdemes megemlíteni az egyetem jogarait 

és díszbotjait, amelyek az universitas nemzetközi és országos rangját voltak hivatottak 

kifejezni. A nagyszombati egyetem pedumát, az-az a rektori jogart, a hagyomány szerint 

                                                 
730 PÉTER 1995. 226-227.  
731 PAPP 1982. 77-78. BORSODI-TÜSKÉS 2010. 16.  
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Pázmány 1635-ben adományozta az Egyetemnek. Az alapítólevél használatának 

jogosságáról nem tesz utalást, viszont a királyi megerősítő levél szól róla. A részben 

aranyozott, ezüst, vert, öntött, poncolt, cizellált, vésett ékkövekkel díszített tárgyat az újabb 

kutatás 1630 körül készült augsburgi ötvösmunkának – talán Hans Lencker munkájának – 

tartja.732  

Az egyetem első pecsétjéhez hasonlóan az álló Napbaöltözött Asszony szobra 

díszíti, amely a jogar fölső részéből kiemelkedő hat strucctoll által tartott korongra van 

helyezve. A kilenc drágakővel ékített aranyozott nap abroncsként fogja körül a Madonnát. 

A szobrocska lába alatt két pajzs kapott helyet: az apostoli kereszttel és a négyvágásos 

címerrel. Két további címerrel egészül ki a kompozíció: VIII. Orbán pápa három méhet 

ábrázoló és Pázmány strucctollas címerével. Bizonyos vélekedések szerint elképzelhető, 

hogy a szobor nem a tárggyal egy időben, hanem a XVI. században készült (107. kép).733       

Az universitas művészeti emlékei között érdemes megemlíteni az egy évszázaddal 

később, az egyetem kiadásában megjelent, Calendarium Tyrnaviense ad annum Jesu 

Christi MDCCXLII. című nyomtatvány Franz Leopold Schmittner (1703-1761) bécsi 

mester műhelyében készült címlapmetszetét (108. kép).734 Az 1742-ben megjelent 

rézmetszeten a nagyszombati egyetem allegóriáját látjuk. Az architektonikus keretezésű 

metszet középső részén Pallas Athéné egy könyvtárszobában ül egy asztal mellett, 

körülötte mértani és csillagászati eszközök. Pajzsa és lándzsája a falnak támasztva várják a 

tudományok művelésébe belefelejtkezett istennőt. Az ovális képekkel és jelképekkel 

gazdagon díszített keretezés bal fölső sarkában „Auxiliante‖ felirattal látható az 

Immaculata ábrázolás. Középen a magyar címer fölött a „Protegente‖ felírat olvasható, míg 

a jobb sarokban a Habsburg címer alatt a „Favente‖ felíratot olvashatjuk.735     

Ez a hivatalos jelképhasználat természetesen megtette a hatását a környezetre és a 

hallgatókra is. Az egyetem szimbólumát ők is szívesen felhasználták céljaik elérése 

érdekében. Például megjeleníthették tézislapokon. Az egyetem volt hallgatóinak tézislapjai 

közül érdemes figyelmet szentelnünk Norssich Imre tézislapjának (MNM, Történelmi 

Képcsarnok, ltsz. 73.118), mely 1740 körül készült, amikor is Norssich teológiai 

baccalaureusi címet szerzett Nagyszombatban. A kiváló kvalitású rézmetszetet Georg 

Philipp I. Rugendas és Christian Rugendas készítette Johann Lorenz Haid után. A rokokó 

                                                 
732 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE 2008. (KISS ERIKA) IV-27.   
733 PAPP 1982. 63.  
734 Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok, ltsz. 53.75 
735 BORSODI-TÜSKÉS 2010. 31., 285., 39. kép.  
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stílust idéző, virágfüzéres keret négy sarkán latin feliratos imprézák, a középképen, a 

holdsarlón taposó, koronás Madonna jobbjában jogart, baljában gyermekét tartja.736  

Mint látható a Pázmány által alapított nagyszombati egyetem minden hivatalos 

jelvénye, már az alapításkor a Patrona Hungariae alakját a Napbaöltözött Asszony 

ikonográfiájának megfelelően szerepelteti. Ikonográfiailag előrelépés az előző évtizedek 

ábrázolásaihoz képest, a magyar Szent Korona, vagy annak valamilyen derivátumának 

tudatos alkalmazása. Innentől kezdve válik a Patrona Hungariae egyre kiterjedtebb körben 

használt attribútumává. 

Az egyetem mind három fakultásán a Matricula tanúsága szerint a hallgatóság 

túlnyomó többsége a katolikus ifjak közül került ki. A fundátor érsek szándékai szerint az 

universitas olyan fontos oktató-nevelő funkciókat töltött be, hogy az egyetem falai között 

megszerzett tudás és műveltség a volt hallgatók egész életre meghatározó zsinórmértéke 

maradt, amit aztán tovább közvetítettek. Így az átgondolt képi propaganda, a művészeti 

reprezentáció a fentebbi sorokban említett formái természetes, mondhatni szerves módon 

épültek be gondolkodásmódjukba. Ennek jelentőségét igazán akkor értékelhetjük, ha 

tudjuk, hogy az akkori Magyarország katolikus állami és egyházi vezetői jórészt ebből az 

Alma Materből kerültek ki.737     

 

JEZSUITÁK HATÁSA EGY KONKRÉT KÉPTÍPUS KAPCSÁN 

 
Természetesen a jezsuita rend nem csupán a képzőművészet adta modern 

lehetőségekkel élt a kultusz széles körben való elterjesztése érdekében. Ez a tudatos lépés 

magától értetődően nem csak a képzőművészet nyelvén jelentkezett, hanem a gondolat 

kidolgozói igyekeztek a szellemi élet egyéb terein is előkészíteni a talajt a kedvező 

fogadtatás számára. A Mária-kultusz fölkarolásában fontos lépést jelentettek a jezsuita 

iskolák mellett létrehozott Mária-kongregációk. A különböző sodalitások a hitélet 

elmélyítésén fáradozva, az alapvető karitatív tevékenységük mellett különböző kulturális 

tevékenységükkel – zarándoklatok tartása, könyvnyomtatás, vallásos színjátékok előadása 

stb. – is a katolikus megújulás céljait szolgálták.738 Mivel számos főnemes, aki a korszak 

jelentős mecénása volt tagja volt ezeknek a sodalitásoknak könnyű belátnunk, hogy 

szerepük igen jelentős lehetett a művészeti hatások alakításában. Példának okáért az 

                                                 
736 Képét közli: BORSODI-TÜSKÉS 2010. 26., 28. kép. 
737 MÉSZÁROS 1987. 351-353.  
738 SZILÁGYI 1989. 95-107.   
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Esterházy-család különböző tagjainak – köztük Esterházy Lászlónak és Pálnak – a szerepe 

az eddigi kutatásokból is plasztikusan kiemelkedik.739  

  A nagyszombati egyetem mellett jöttek létre a legnépszerűbb kongregációk. 1636-

ban Pázmány Péter alapította a Sodalitas Immaculatae Conceptionis B. M. V.-t a 

nagyszombati gimnázium középső osztályának társulataként. Ez az eredetileg 1617-ben, 

ugyancsak Pázmány által alapított Sodalitas Beatae Mariae Virginis Elisabeth Visitantis 

társulatból jött létre. A társulat kézikönyve Böjthe Miklós szirmiumi címzetes püspök, 

esztergomi kanonok összeállításában, 1638-ban jelent meg Pozsonyban (RMNY 1744).740 

A címlap hátoldalán a vallásos társulatra utaló ószövetségi idézet mellett, a következő 

lapon a Mária-tiszteletet ajánló idézetek következnek jezsuita szerzőktől (Joannes Gans, 

Francisco Salazar, Alphonsus Rodriguez). A bevezető rész Mariae virgini, Dei matri sine 

macula conceptae, Patronae Hungariae megszólítással a magyar hagyományokat idéző 

ajánlással kezdődik. De nem csak az ajánlásban történik meg a Szeplőtelen Fogantatás 

azonosítása a Patrona Hungariae-val, hanem a kiadvány címében is ez a koncepció 

ismétlődik.     

 A XVII-XVIII. századi laikus, vallásos társulatok kiadványai fontos és mindmáig a 

művészettörténet által nem eléggé méltatott megjelenési helyei a kisgrafikai 

ábrázolásoknak. Az 1600-as évek közepétől a vallásos társulatok és kiadványaik a barokk 

vallásosság másik fontos szervezeti egységéhez a búcsújáráshoz hasonlóan a kulturális 

cserekapcsolatok igen jelentős színterét jelentették. A török hódoltság megszűntével 

társulatokat létrehívó és gondozó szerzetesrendek eszmei befolyása igen nagy volt a 

kiadványokra. A következő század közepén a világi papság szerepe érezhetően megnőtt a 

társulatok vezetésében, így a plébániahálózat segítségével a társadalom legszélesebb 

rétegeihez juthattak el a kiadványokban megfogalmazott üzenetek.741 Az emlékanyag 

vizsgálata során a kutatás rámutatott arra a tényre, hogy a barokk katolikus egyházi 

irodalom társadalmi rétegződése jóval differenciáltabb annál a néhány évtizeddel korábbi 

elképzelésnél, amely két részre osztotta ezt az irodalmat: egy jezsuita befolyás alatt álló 

udvari, és egy főleg ferencesek uralta népszerű irányzatra.742  

                                                 
739 VISKOLCZ 2007. 187-188.  
740 MARIALE manuale Sodalitatis Im(m)aculatae Conceptionis B. M. V. Mariae, patronae Hungariae, in 
acad. S. J. coll. Tyrnaviae, munifica liberalitate... Nicolai Böyte Syrmien(sis) episcopi, B. M. Virginis de Ság 
et S. Stephani de Castro Strigonien(sis) praepositi, canonici Strigonien(sis), nec non Tabule Regiae praelati, 
etc., ejusde(m) Sodalitii praefecti primi. Posonii MDCXXXVIII [typ. Societatis Jesu]. 
741 TÜSKÉS-KNAPP 1992. 8-36.  
742 KNAPP 1993. 29-30.  
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Idézzünk egy példát, arra, hogy a jezsuiták vezette Mária kongregációk ilyen 

jellegű lapjai milyen fontos szerepet tölthettek be a korszak teológiai-politikai 

propagandájában.   

1629-ben és a rákövetkező 1630-as esztendőben, három változatban jelent meg a 

Konrád császár ellen segítséget kérő Szent István király motívuma. Illetőleg ugyanezt a 

metszetet ismerjük egy XVIII. század végi kiadványból, amely az 1630-as német nyelvű 

változatnak pontos másolata.743 Az összes metszet a jezsuiták által vezetett müncheni 

Mária társulatnak ajánlott kalendárium-szentkép sorozatba illeszkedik.744  

A metszetek irodalmi forrása Szent István király nagy legendája lehetett, amely 

szövege szerint a király Mária védelmét kérte: „Mihelyt az ellenség visszavonult, és a szent 

felismerte, hogy Isten irgalmának oltalma látogatta meg, a földre borulva hálát adott 

Krisztusnak és szülőanyjának, kinek védelmébe magát és országának gondját szüntelen 

imában ajánlotta.”745   

  A sokszorosított grafikában a XV. század második felétől kezdve – az új technikai 

eljárás széles körű európai elterjedésével nyilván szoros összefüggésben – Szent István 

király addig kialakított ábrázolási típusai, kompozíciós megoldásai mellett, egészen új 

típusok is megjelentek. Az 1600-as évek elejétől sokszorosára nőtt a Szent István király 

életével, annak különböző epizódjaival foglalkozó képi ábrázolások száma. Az egyik, igen 

csak érdekes, politikai konnotációktól sem mentes képtípus, tulajdonképpen egyetlen 

ikonográfiai típusról ismert ábrázolása a Szent István segítséget kér Szűz Máriától Konrád 

császár ellen. Georg Schreiber ugyan 1938-ban már publikálta ezt a néhány rézmetszetről 

ismert ábrázolást, de a magyar kutatás erről sokáig nem igen vett tudomást.746 Knapp Éva 

érdeme, hogy a hazai kutatók számára a Szent István király ikonográfiájáról szóló 

monográfiájában felhívta a figyelmet erre a különleges típusra.747  

A mohácsi csatavesztés után, a török hódoltság, illetve a reformáció akkori sikerei 

következtében az államalapító uralkodó alakja mind az irodalomban, mind a 

képzőművészetben egyre inkább háttérbe szorult.  A XVII. századtól Szent István 

személye újra aktualitást kapott a képzőművészetben, bár az addig megszokott középkori 

képtípusokat újabbak váltották fel.748 Az ország sorsáért felelősséget érző magyar 

nemesség, a jezsuita rend tevékeny támogatásával István kultuszának mai szóval élve 
                                                 
743 SCHREIBER 1938. 191-240. i.h. 29-230. 4. abb.  
744 KNAPP 2001a. 41. 
745 Szent István király nagy legendája. In: ÉRSZEGI 1999. 25.  
746 SCHREIBER 1938a.  
747 KNAPP 2001. 26.  
748 KNAPP 2006. 214-236.  
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újrapozícionálását határozta el. E cél elérésében, a korszak információs lehetőségeit 

figyelembe véve a sokszorosított grafika volt a legalkalmasabb eszköz.      

A késő reneszánsz és a barokk korszakokkal foglalkozó több kutatónk a Szent 

István ábrázolásokon bekövetkező stílusváltozást a jezsuita rendnek tulajdonítja. Galavics 

Géza szerint a jezsuiták foglalták bele a Regnum Marianum gondolatkörbe Szent István 

tiszteletét.  Koncepciójuk értelmében, Szent István ország felajánlása révén Szűz Mária 

Patrona Hungariae, az ország pedig Regnum Marianum lett.749  Tehát Szent István alakja 

egyszerre vált a nemzeti függetlenségi törekvéseknek, illetve az ellenreformációs 

propagandának is példájává. Az uralkodó alakjának újraértelmezése, a király személyének 

mitikus szintre emelése a XVII. század folyamán valósult meg a későbbi századokra is 

meghatározó formában.     

Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon a XVII. század elején mi magyarázza 

éppen ezt az addig a művészeti ábrázolásokon egyáltalán nem alkalmazott újfajta 

koncepciót.  

Az irodalmi források közül is csak a nagyobb legendában és a Hartvik-féle 

legendában van csekély nyoma az 1030-as hadjáratnak, későbbi krónikáink még csak meg 

sem említik azt. Jelezvén, hogy a középkor folyamán Szent István uralkodásának ezt az 

epizódját hazai krónikaíróink nem igazán tartották számon.750 Nem így a külföldi kútfők. 

Német forrásokban, ha csak említés szintjén is, de többször találkozhatunk az esemény 

tárgyalásával. A német szerzők a Konrád elleni háborút alapvetően Szent István 

dinasztikus politikája logikus következményeként magyarázzák. Jelesül, hogy István 

igazságtalan háborút folytatván, Gizella örökségeként Imre herceg számára akarta 

megszerezni Bajorországot és más német területeket. Érdekes és tanulságos Caspar Ens 

1604-ben, Kölnben kinyomtatott latin nyelvű magyar története, ahol István Konrád császár 

elleni háborúját a németek dicsőségeként említi, megróva a magyar királyt azért, mert 

szentségéhez egyáltalán nem illő módon volt harcias és bosszúálló.751  

Az 1500-as évek folyamán, különösképpen a század második felében, amint Szent 

István kultusza egyre népszerűbb lesz, a hazai irodalomban megint csak találhatunk 

utalásokat Konrád császár hadjáratára. Így például, a XVI. század végéről Dávid Ferenc 

vejének, a német származású, humanista műveltséggel rendelkező unitárius Johannes 

                                                 
749 GALAVICS 1971. 15. Ennek a gondolatnak újabb feldolgozása: GALAVICS 2000. 63-72. 
750 GOMBOS 1938. II. 120. 
751 SZEKFŰ 1938. III. 47. 
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Sommernek Reges Hungarici752 című munkájában a Konrád elleni harc leírása a Szent 

Istvánról szóló rész majdnem felét teszi ki.   

A hadjáratra jól felkészült Konrád ellen határozottan, keményen fellépő István 

alakja a kortársak képzeletében a tettre kész uralkodó képét eleveníthette fel, aki kész volt 

felvenni a kesztyűt az akkori Európa legjelentősebb hadi gépezetével szemben, és 

sikeresen megvédte országa határait, a szuverenitását sértő idegen kísérletektől.   

 Az addigi ábrázolási kánonokat felülíró, átalakított képtípusok – köztük az általunk 

vizsgált is – tökéletes megvalósításai az új század folyamán jelentkező, új elképzelésnek, 

amelyben az államalapító király, nemcsak mint a keresztény erényekben kiváló, hanem 

aktív, tevékeny, dinamikus uralkodóként is jelentkezik. Hiszen 1030-ban Szent István 

nemcsak, hogy Szűz Mária segítségével, az ő ítélete alapján győzött II. Konrád császár 

seregei ellen, hanem mintegy ezzel párhuzamosan az ország a Szent Szűz örökségévé is 

vált. Így természetes, hogy nem lehetett sem a vesztes német-római császárság, sem a 

„terra sancti Petri‖ része. A csoportunkba tartozó képek tudatosan nem dicsőséges 

hadvezérként mutatják be az uralkodót, azaz nem hadvezéri erényeinek érzékeltetésére 

törekszenek, hanem az imájába felejtkező keresztény királyt ábrázolják.   

A Hartvik-féle bővített, színesebb legendaváltozat ugyanerről a következőképpen 

számol be. „…Előbb mégis megfontolván, hogy Krisztus segítsége nélkül mit sem tehet, 

kezét-szívét égnek emelte, és sérelmeit úrnője, az Örök Szűz Istenanya, Mária elé tárva 

ilyen szókra fakadt: „ha kedved telik benne, világnak úrnője, hogy örökséged e részét 

ellenség pusztítsa, s a kereszténység zsenge ültetvényét irtsa, kérve kérlek, ne róják fel az 

én renyheségemnek, hanem inkább akaratod rendelésének. Ha a pásztor bűnös, érdem 

szerint ő maga lakoljon, kérlek, ártatlan juhokat dühöd ne sújtson.” E beszéd után 

Máriától már szinte megvigasztalva s bizakodva útra kelt az ellenség irányába… Mihelyt 

az ellenség visszavonult, és a szent férfi felismerte, hogy Isten oltalmának irgalma 

látogatta meg, a földre borulva hálát adott Krisztusnak és szülőanyjának, kinek védelmébe 

magát és országának gondját szüntelen imában ajánlotta.”753    

A képtípus lehetséges forrásai közt számot kell vetnünk a jezsuita iskoladrámák 

hatásával. Német nyelvterületen, az osztrák és a német jezsuita kollégiumokban tizenegy 

darabot mutattak be, amelyek államalapító királyunkról szóltak. 1618-ban Bambergben 

                                                 
752 JOHANNES SOMMER: Reges Hungarici. Et Clades Moldavica: Cuius etiam Hortulus Amoris cum 
Colica in formam Dramatis scripta ad finem est Omnia studio et opera Stephani Helneri, Senatoris 
Bistricensis in Transylvania collecta in lucem edita. Wittenberg, 1580. Újra lenyomtatva. Paraeus, Joh. 
Phil., Deliciae Poetarum Hungaricorum Francofurti, 1619. 355-404. 1.) 
753 ÉRSZEGI 1987. 44-45.  
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játszották a legelsőt, majd ezt követte 1626-ban egy bécsi, egy évre rá Kölnből is tudunk 

hasonló témájú színrevitelről.754     

A XVI. század végétől több mint tíz Szent Istvánról szóló iskoladráma meglétéről 

tudunk, amit Magyarországon mutattak be. A legelsőt (Historia Sancti Stephani regis) már 

1587-ben Kolozsvárott megrendezték a jezsuiták. Közülük csupán egynek a szövege és 

kettőnek a kéziratos programja maradt fenn.755 Pintér Márta Zsuzsanna egyik 

tanulmányában a rendelkezésre álló adatokból többféle cselekménytípust rekonstruált, így 

a XVIII. századból három bemutatót is idéz, ahol a Konrád császáron aratott csodás 

győzelem volt a színdarab témája (Nyitra, 1731; Pozsony, 1744; Ungvár, 1757).756    

Igaz, hogy esetünkben nem bizonyító erejű, de későbbről a XVIII. század utolsó 

negyedéből biztosan ismerünk olyan darabot, jelesül a minorita Jantso Ferenc Szent István, 

a magyarok királya című, 1776-ban Kézdivásárhelyen bemutatott drámáját, amelyben 

szerepel Konrád császár támadása, illetve az ország Mária segedelmével történő 

felszabadulása.757 Ezen a helyen a darabban Asztrik szájából elhangzik, hogy ez 

„szerencsés kezdete Maria Országlásának!”. Ez a citátum is bizonyítékul szolgálhat arra, 

hogy a barokk korszak gondolkodói közül volt, aki úgy gondolta, hogy az ország felajánlás 

aktusa már a Konrád elleni ütközettel összefüggésbe hozható.   

Az időrendben első illusztráción758 a sátrában – a Napbaöltözött Asszony előtt –, a 

puszta földön térdeplő és imádkozó Szent István király előtt fekszenek uralkodói jelvényei: 

a korona és a jogar. A királyi inszigniák ilyen esetleges, szinte véletlenszerű elhelyezése 

még nem az ország felajánlás, kiváltképp pedig nem a korona felajánlás aktusára utal, 

hanem egyszerűen az uralkodó Mária iránti nagyfokú tiszteletét fejezik ki (110. kép).759  

A Napbaöltözött Asszony alakjának szerepeltetését képünkön minden bizonnyal 

Szent Gellért nagy legendájának szövege magyarázhatja, hiszen Gellért, mint a 

Napbaöltözött Asszony tisztelője 1015-ben a székesfehérvári királyi bazilikában Szent 

István jelenlétében „a napba öltözött asszony‖-ról prédikált. Szent Gellért püspök ezen 

kiemelt Mária tiszteletének számos barokk kori metszet is „hangot‖ adott.760     

                                                 
754 PINTÉR 2006. 189-200. Továbbá: VARGA–PINTÉR 2000. Az István királyra vonatkozó rész: 61-70  
755 KNAPP–TÜSKÉS 2000. 5-6. sz.  
756 PINTÉR i.m. 192.  
757 VARGA 1995. 785-824.  
758 Stephanus König 20 August kalendárium szentkép. Christliches Heidenbuch Darinn Auff alle tag dess 
gantzen Jahrs, der Auserwahlte lieben HH. Gottes Bildtnussen, sambt einem Summarischen Begriff ihres 
Lebens […]. München, 1629. In Verlag der Bruederschaft Unser L. Frauen Verkhündigumg. 20. August. M 
BSB 
759 KNAPP 2001a. 130., 48. t.,  
760SZILÁRDFY 1996. 2. 67-80.  U.ő.: Szent Gellért ikonográfiája a barokk kori grafikák tükrében. In: In 
memoriam Szent Gellért. (Szerk.) Tóth Ferenc. Makó, 1996. 13-31.  
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Véleményem szerint, Knapp Éva azon értelmezése, hogy az uralkodót katonai 

sátrában ábrázolta a metszet készítője, némi módosításra szorul, hiszen erre semmilyen jel 

nem mutat az elemzett képen. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy az 1629-ből 

származó nyomaton még nem szerepelnek a többi változaton már megjelenő győzelmi 

szimbólumok, illetőleg a fegyveres katona alakja sem. A későbbi ábrázolásokon a király 

sátra mellett már egy egész tábort látunk hadi sátrakból, tehát a grafikus itt tényleg utalni 

akart a tábori készültségre. Az első metszetünknél semmi nem utal erre.  

Úgy gondolom, ennek az ábrázolásnak a forrása inkább Temesvári Pelbárt 

Sermones Pomerii című, 1502-ben Augsburgban napvilágot látott művének Szent Istvánról 

szóló beszéde lehetett.761  „Az éjszaka csendjében szívesen imádkozott, könnyeit hullatta, 

és elmélkedett az isteni dolgokról. Egy alkalommal, nagy kísérettel szállt táborba. A mezőn 

fölvert sátrakban a többiek aludtak, ő azonban imádkozott. És íme, ugyanabban az időben 

egy másik, nagyon alázatos és ártatlan férfi, hasonlóképpen imádkozva, azt látta, hogy 

Isten angyalai szálltak alá Istvánhoz. A sátor, amelyben térdelt, fölemelkedett, és 

mindaddig a levegőben lebegett, míg csak a szemlélődést és imádkozást abba nem hagyta. 

A király a Szentlélek megvilágosításából tudta, hogy az illető férfi mindezt látta. Ezért 

magához hívta és nagyon kérte, hogy amíg él, el ne árulja.”.762   Ezt az analógiát 

kölcsönvéve, az első metszet tehát az elragadtatott király buzgó imájára helyezi a 

hangsúlyt, szinte azt a gondolatot érzékeltetve, mintha az angyalok leereszkedve az égből 

sátorleplüket védőn a szent király fölé terjesztették volna. Ebben az esetben a 

sallangmentes, minden kísérő és magyarázó motívumot mellőző ábrázolásmód inkább a 

király mélyen hívő alakjára igyekszik felhívni a figyelmet.  

Az angyalok által tartott baldachin jelen esetben, mintegy oltalmazó funkciójában 

felidézheti nézőjében a Köpenyes Mária ábrázolásokat is. Ez a gondolat nem volt idegen a 

XVI. századi szerzőktől sem. Heltai Gáspár Krónikájában az ország-felajánlással 

kapcsolatban a következőket olvashatjuk: „…És ha valami veszedelem akarna jőni reátok, 

az ő palástjával befedezi és mególtalmazza a Magyarországot, mert ő a Patrona 

Hungariae.”763  

Csete István egyik 1705-ös prédikációjában a következő gondolatnak ad hangot az 

ország felajánlással összefüggésben: „…Ezeket mondván, vidám orcával a körülálló urakat 

meginté, hogy szomorúságra semmi okuk nem volna, minekutána ily nagy oltalom alatt 
                                                 
761 PELBARTUS DE THEMESWAR: Sermones Pomerii de sanctis, II. [Pars aestivalis]. Augsburg, 1502. 
RMK III. SZABÓ-HELLEBRANT 1896-1898. 104. 
762 V. KOVÁCS (szerk.) 1982. 168-177. Az idézett rész Weigand József fordítása.  
763 HELTAI 1981. 94.  
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volnának hagyatva Nagyasszony palástja alatt…Nagyasszony napja, magyar nemzet 

felmagasztaltatása és új születése napja; mikor már nem egy Lázár vétetik fel Ábrahám 

kebelébe, hanem egy roppant ország Nagyasszony palástja alá fogadtatik”.764   

Ugyanakkor szembetűnő, és nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a szoros 

kompozícionális és tartalmi, tematikai párhuzamot, amely képünket összeköti a Nagy 

Lajos álma és csatája jelenetekkel. Nemcsak a hadi sátor mindkét típusnál jelenlevő, a 

kompozíció szempontjából fontos és kiemelt szerepe könnyíti meg az összevetést, de a 

mariazelli kegyhely közismert legendája szerint Nagy Lajos török felett aratott győzelme is 

a zelli Mária bátorítására és közbenjárására történt meg. Elgondolkodtató, hogy ebben az 

esetben is a XVII. század elejétől – az addig kizárólag csak a csata ábrázolására szorítkozó 

jelenetek – kiegészülnek a királynak álmában megjelenő Szűz Mária alakjával.765 Ezen 

csoportból vizsgált képünknek legközelebbi analógiája Markus Weiss 1622-26 között a 

mariazelli bazilika empóriuma számára festett sorozatának egyik képe, amelyen az oltár 

előtt térdelő Nagy Lajos a csatát megelőzően sátrában a zelli Mária kegyképe előtt 

imádkozik. Másik, későbbi párhuzamként Koptik Odó Regio Mariana című művének 

egyik lavírozott tollrajzát érdemes megemlíteni, ahol a király a csata szerencsés kimenetele 

érdekében Szűz Máriához imádkozik. Ebben az esetben nyilvánvaló, és a keletkezési 

dátumokat figyelembe véve teljesen logikus a törökellenes tartalom, annak ellenére is, 

hogy a történettudomány a mai napig nem tudta hitelesen igazolni a legendában 

lefektetettek történeti valóságát.766    

 Visszatérve az általunk tanulmányozott metszetre, ugyanennek a képtípusnak 

lényegesen bővített, továbbfejlesztett változata Andreas Brunner (1589-1650), tiroli 

jezsuita Fasti Mariani (1630) című, kalendárium-szentkép sorozatában jelent meg.767 

Ebben a munkájában valószínűleg egyik bajor rendtársa Wilhelm Pfeffer (1590-1633) 

segítette.768 A XVII. században népszerű kiadvány több kiadást ért meg. A müncheni 

Mária-kongregáció számára készült összeállítás az esztendő minden napjára egy-egy szent 

képét, illetőleg legendáját tartalmazza. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a több kiadást 

megért, népszerű kiadványokban a figurális ábrázolásokat alig módosították, sőt a 

                                                 
764 LUKÁCSY 2000. 16-7.  
765 RÓZSA 2004. 319-22. 
766 KERNY–SERFŐZŐ 2004. 47-60.  
767 ANDREAS BRUNNER: Fasti Mariani. Monachi, 1630 C. Leysser.   
768 SOMMERVOGEL 1895. 652–653. 
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sokszoros ismétléseknek köszönhetően a metszetek művészi színvonala romlott, a díszítő 

motívumokat a változó ízlés következtében sokszor megváltoztatták.769  

 A latin és a német nyelvű változaton az 1629-es képhez képest az eredeti 

elgondolás lényegesen kibővült. Az 1630-as két kiadványhoz nem ugyanazt a metszetet 

használták fel, bizonyos eltérések nem csak kvalitásban, de tartalmilag is észlelhetők 

köztük. A latin változaton770 Szent István fején koronát visel, s mintha valamit átadna Szűz 

Máriának, aki ezt a tárgyat (?) elfogadja, átveszi az uralkodótól (111. kép). A német nyelvű 

változaton771 annak ellenére, hogy a latin változattal alapvetően megegyezik a térdeplő 

király, nem visel koronát, sőt itt Szent István alakja az angyalok tartotta baldachinon kívül 

rekedt. Az uralkodói jelvények az 1629-es képhez hasonlóan a király térde mellett, a 

földön helyezkednek el (112. kép).   

A király sátrát sátortábor veszi körül, a látomás-szerű jelenetnek a fegyveres kíséret 

is tanúja, illetőleg az ovális keretezésen kívül különböző szimbólumokkal egészül ki a 

kompozíció. Ezek az értelmező motívumok ugyan árnyalják a kép jelentését, de láthatólag 

additív módon, nem szervesen a képhez készültek, későbbi megbízások esetében bármely 

más hasonló jelentéstartalommal bíró főképhez felhasználhatták őket. A sötét esőfelhők és 

az abból kihasító villámok, a földön fekvő harcos a csatára utalnak. Az egész kompozíció 

fölött uralkodó Mária-monogram – és az abból kiáradó sugarak, mintegy napként 

értelmezve, amelyek eloszlatják az ország ege fölött sűrűsödő esőfelhőket – a csata Mária 

közbenjárására történő szerencsés kimenetelére utalnak.         

 Talán nem állunk távol az igazságtól, ha azt gondoljuk, hogy a Konrád császár 

hadai ellen segítséget kérő Szent István alakja, a később népszerűvé váló korona felajánlás 

ábrázolási típusnak egyik lehetséges előképe, korai képzőművészeti megfogalmazása. 

Hiszen nem csak a fentebb idézett legendák szövegében jelent meg a felajánlás motívuma, 

de kompozícionálisan is emlékeztet a Szűz Mária előtt imádkozó István király alakja a 

korona felajánlások elterjedt motívum típusára.772  

A korábbi magyar művészettörténeti irodalom Szent István koponyacsontjának 

áttört ezüst fejereklyetartója – egyik medalionján megjelenő korona felajánlás – ábrázolást 

tartotta az egyik lehetséges legrégebbi ábrázolásnak a XVI. század második felére történt 

                                                 
769 SZILÁRDFY 1984. 30. kép leírása.  
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datálással773, de a tárgy jelenlegi őrzési helyén, a Székesfehérvári Egyházmegyei 

Múzeumban az egy évszázaddal későbbi készítési időt is lehetségesnek tartják.  

Akárhogy is kerül a későbbiekben nyugvópontra ez a datálási kérdés, azt 

mindenesetre leszögezhetjük, hogy a fentiekben elemzett grafikák mintegy első lépést 

jelentenek azon az úton, amit a jezsuiták a XVII. század folyamán tettek a koncepció 

végleges kidolgozása irányába. Azt, hogy ez az elképzelés valóban benne gyökerezett a 

korabeli közgondolkodásban egyetlen példával világítjuk meg. Melchior Inchofer, a 

kőszegi születésű, de Rómában élő jezsuita szerzetes, 1644-ben kiadott Annales-ében774, 

ugyan valószínűleg nem tudatosan, de a Szent István legenda Konrád császár csatájára 

vonatkozó részének – amelyben Szent István Mária segítségét kérte – a saját művébe való 

betoldásával a Habsburgok magyarországi hatalmi érdekeit sértette. Dümmerth Dezső 

szerint ugyanis a bécsi udvar Magyarországon a jezsuiták itteni törekvéseit igyekezett a 

magyarság tradicionális Mária-tiszteletével és a Habsburgok katolikus hatalmával 

összeolvasztani. A későbbi hagyományos Lajtán-túli propaganda szerint Szűz Mária az 

„ausztriai házat‖ választotta ki a magyarság megmentésére. A legendaszöveg viszont, 

éppen az ellenkezőjéről győzi meg olvasóit: miszerint, Mária védőfunkciójának eszméje, a 

német császári törekvésekkel szemben született meg, s így szorosan összefonódik a magyar 

szuverenitás megőrzésének óhajával.775  

Nincs tudomásom a képtípus más képzőművészeti felhasználásáról, sem 

oltárképeken, sem festményeken, esetleg ötvösműveken. Ezt talán az magyarázhatja, hogy 

e metszetek megjelenése után néhány esztendővel már megjelentek az ország- és korona-

felajánlás jelenetek kiforrott képi megvalósulásai a hazai emlékanyagban. Így talán nem 

volt aktuális az általunk vizsgált ábrázolás használata, vagy még inkább a céloknak jobban 

megfeleltek, a sokkal komplexebb tartalommal bíró korona és ország felajánlás 

ábrázolások. Lehetséges, hogy éppen ezek miatt találjuk társait kiindulásul választott 

képünknek.  

Bene Sándor, igaz ugyan, hogy csak közvetett forrásokból, de Pázmány Péter 

működéséhez köti azt az alapvető fordulatot, amely az 1610-es évek vége és az ötvenes 

évek között zajlott le az irodalomban, amely először a politikai publicisztikában valamint a 

katolikus énekköltészetben kapott hangot. Szerinte Pázmány sikeresen kapcsolta össze 

Szent István középkori tiszteletének fölélesztését, kiemelve az ország-felajánlás aktusát, a 
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jezsuiták mozgatta nemzetközi Mária-kultusszal. Így létrehozván egy olyan koncepciót, 

amelyben hatékonyan védte a magyar egyház sajátos kiváltságait a római kúria túlzott 

befolyásával szemben. Ezzel párhuzamosan sikeresen tudott fellépni a protestánsok ellen, 

ráadásul úgy hogy a Habsburg hatalmi igényekkel szemben is érvényesíthette önálló állami 

létünk ideáját.776   

Ennek az első hatásos képzőművészeti megfogalmazását tizenhárom évvel az 

általunk vizsgált rézmetszet megjelenése után, a győri jezsuiták 1642-ben készült 

oltárképén találjuk meg. De végleges formáját a század utolsó néhány évtizedében nyerte 

el. A két évszázadra érvényes alaptípus az 1665-ben Nádasdy Ferenc országbíró által 

alapított mariazelli Szent István-kápolna Tobias Pock által festett oltárképe volt.777  

 A XVII. század elejének ikonográfiai érdekességei közül még megemlítünk egyet a 

Szent Gellért ikonográfiából, amely kapcsolatban van előző képünk témájával is.  

Szintén külföldi kiadványból ismerünk egy a Szent Gellért ikonográfiába tartozó 

metszetet, ami nemcsak szoros kultúrtörténeti összefüggései révén kapcsolódik az előbbi 

korona-felajánlás tematikához, hanem kompozíciós megoldásai (a Madonna előtt térdelő, 

imádkozó szent alakja) is közelítik ahhoz. Úgy tűnik, hogy a magyarországi művészetben a 

XVII. század első felében kidolgozott Patrona Hunagriae ábrázolásoknak ikonográfiai 

rétegei a hazai ábrázolási hagyományok fölelevenítése mellett néhány modern, külföldről 

importált ábrázolási típus befogadásával is gazdagodtak.    

 A Patrona Hungariae ikonográfiájából a magyar szerzők méltatlanul elhagyták778 

Guido Casoni (1561-1642) velencei költő és ügyvéd Szent Gellért csanádi püspökről 1598-

ban Velencében megjelent életrajzát, illetve annak rézmetszetes címlapját (113. kép).779 A 

főszöveg első oldalával szemközti oldalon hatásos stukkót imitáló, manierista stílusú 

keretezésben, a középkép előterében jelenik meg teljes püspöki ornátusban Szent Gellért 

térdelő, a jobb sarokban felhők között, napsugaraktól övezett, Madonnához és 

gyermekéhez imádkozó alakja. Háta mögött a róla elnevezett hegyen vértanúságának 

jelenetét látjuk, a szent előtt a Duna túlsó partján a felirattal is jelzett Pest városa látható. 

Gellért kezében tartott pásztorbotja fölött a következő szöveget olvashatjuk: „Hic Sanctus 

Martyr omnium primus Sabbatum diem in Dei genetricis honorem Sacru in Stituit”. A kép 

                                                 
776 BENE 2006. 94-95.  
777 SZILÁRDFY 2003. 235-246., 79. kép, GALAVICS 2004a 93-112.  
778 Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy irodalomtörténeti aspektusból vizsgálat tárgya alá került a kötet: 
APPONYI 1903–1927. 619. Újabban: BORSA 1980b. 377-384. A díszcímlap metszetes képét közli: 
MONOK ISTVÁN-BUDA ATTILA 2006. 23.  
779 CASONI, GUIDO: Vita del glorioso Sancto Gerardo… vescovo di Canadio, primo martire et apostolo 
dell’ Ungheria. Venetia 1598. 
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alatt reneszánsz keretben: „SANCTUS GERARDUS SAGREDUS PATRITIVIS 

VENETVS / Canadiensis Episcopus ac Hunagrorum Prothomartyr Apostolus passus est / 

Anno Domini 1047‖ felirat olvasható. A félalakos Madonna alatt olvassuk a PATRONA 

HUNGARIAE feliratot, amely Gellértnek a Magyarok Nagyasszonya kultusz 

kialakításában betöltött központi szerepét van hívatva aláhúzni.  

 A velencei kiadvány egyébként néhány évvel megelőzi a hazai nyomtatott 

könyvekben a jezsuiták nyomdáiban megjelenő Patrona Hunagariae ábrázolásokat. Tehát 

mintegy összekötő kapocsként is fölfoghatjuk a XVI. század első felében megjelent 

hasonló tematikájú ábrázolások és XVII. század már elsősorban hitvédelmi, rekatolizációs 

– és politikai – szempontokat szem előtt tartó illusztrációi között. Gellért velencei 

származása és a mártíromság 550 éves évfordulója magyarázata lehet a kötet megjelenési 

helyének, és idejének, viszont a középkori magyar történelemre való utalás, egy 

Magyarországon vértanúságot szenvedett és tisztelt szent összekötése a Patrona Hungariae 

gondolattal mindenképpen az aktuális eseményekre való utalásként értelmezhető. A 

metszet ugyanis pontosan követi a szent kisebb és nagyobb legendájában leírt 

eseményeket. Csupán abban az egyetlen lényeges pontban tér el, hogy a szövegekben 

Gellért térdre hullva Krisztushoz imádkozott, nem pedig a Madonnához.  

A nagyobb legenda a mártíromságot megelőző eseményeket taglalva említi, hogy 

Gellért püspök Diósdon Szent Szabina templomában misét mondott és jelenlévő társaihoz 

fordulva könnyekre fakadva a következőképpen szólt: „Testvéreim és püspöktársaim és 

mind többi hívek, akik itt vagytok, tudjátok meg, hogy mi a mai napon Urunk Jézus 

Krisztushoz jutunk az örök boldogságba a vértanúság koronájával. Mert én tudtotokra 

adom Isten titkos tervét, amelyet nekem ma éjszaka kinyilatkoztatott. Láttam ugyanis a mi 

Urunk Jézus Krisztust szentséges Anyjának, Szűz Máriának ölében ülve. Magához hívott 

minket és kezével nekünk nyújtotta testének és vérének eucharisztiáját.”780 Úgy tűnik a 

legenda elemeit némileg önkényesen használta a kép készítője, az egyes idősíkokat 

összemontírozva, jutott el a végeredményhez, melyben Szent Gellért a Patrona Hungariae-

hez fohászkodik.  

A szerkesztő szándéka, tehát minden bizonnyal Gellért Szűz Mária (ezen belül a 

Magyarok Nagyasszonya)-tiszteletének a nyilvánvaló kiemelése volt. Szent Gellért alakja a 

Patrona Hungariae és a magyar szentek kontextusában a hazai művészetben egyébként 

                                                 
780 http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=064_077_ 
Gellert_legenda#_ftn1 A szöveg Jelenits István fordítása.  

http://sermones.elte.hu/szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=064_077_
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csak majd három évtizeddel később jelenik meg Káldi György 1626-os katolikus 

bibliafordításának címelőzéklapján.781    

 
SZORVÁNYEMLÉKEK A XVII. SZÁZADBÓL 

 

A díszcímlapokon kiérlelt kompozíciós megoldások igen gyorsan elterjedtek más 

művészeti alkotásokon is. Nem is kell minden esetben a monumentális alkotásokra 

gondolnunk, hiszen az első kiforrott kompozíció, a győri magyar szentek oltára előtti 

időszakból is ismerünk jezsuita környezetből alkotásokat. Gróf Haller György Szatmár 

várának és a Tisza melléki részek főkapitányának adományából származik a kolozsvári 

jezsuita templom egy érdekes emléke. A kisméretű, aranyozott ezüst oltárcsengettyű, 

amely harangja fölött, fogantyú gyanánt a holdsarlón álló, gyermekét két kezében tartó 

Madonna Patrona Hunagriaeként jelenik meg. Az ötvösjegyek alapján 1620-ban 

Nagyszombatban készült ötvöstárgy palástján lévő felírat a következő: „SANCTA MARIA 

ORA PRO NOPBIS. IN TE DOMINE SPERAVI ET NON CONFUNDAR IN 

AETERNUM‖ (Szűz Mária könyörögj érettünk / Benned van Uram, reményem, ne hagyj 

soha szégyent érnem).782  

Szintén a kolozsvári jezsuiták használták azt a transzlucid zománcokkal díszített 

háromkaréjos aranykelyhet, melynek talpán Szent Erzsébet, Szent Vencel és Szent 

Adalbert püspök alakja tűnik föl. A kuppa kosáron három arany medalionban a 

zománcképeken Nepomuki Szent János és Loyolai Szent Ignác alakjai mellett az 

aranysugarak között megjelenő, holdsarlón álló, koronás Patrona Hunagriae jelenik meg, 

baljában gyermekét, jobbjában jogart tartva. A kehely alján olvasható szöveg („JOAN 

CHRISTOPH FESEN MAYR AVRIFABER AVGVSTANVS F. ANNO 1642.‖) szerint 

Johann Christoph Fessen augsburgi ötvös mester remeke 1642-ben készült.783    

A győri jezsuita templomban Péchy Ferenc által állíttatott magyar szentek oltára az 

új barokk kori gondolatnak az egyik legkorábbi (1642), reprezentatív megjelenése. Az 

oltárképen a magyar szentek párban: Szent László és Szent Imre, illetve Szent Márton és 

Szent Adalbert Patrona Hungariae feliratú, és a Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló 

pajzsaikkal fogják föl a török nyilakat. A pajzsokon ábrázolt két ülő, kormánypálcával, 

ellenben korona nélkül megjelenő holdsarlós Madonna egymás padanjaiként ugyanazt a 
                                                 
781 SZILÁRDFY 1996d 13., továbbá: SZILÁRDFY 1996c. 67-80.  
782 SAS 2006. 406. és 24. kép., SAS 2007b. 54., 89. kat. szám, 54. kép 
783 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI EMLÉKEI 1896. II. 313. Újabban: SAS im. 407-408. é s 26. kép., 
SAS 2007b. 25.   
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típust képviselik. Rokonságot mutatnak a korabeli jezsuita kiadványok metszeteivel, 

viszont pontosan egyikkel sem megfeleltethetők. Talán Vásárhelyi Gergely perikópás 

könyvének Madonna típusával állnak legközelebbi rokonságban. Az oltár finom 

mariológiai programjára példa, hogy Szent Márton püspök kezében egy olyan Máriás 

pásztorbotot tart, amely a középkor végi magyarországi Napbaöltözött Asszony alakjával 

díszített főpásztori jelvényekkel mutat egyezést. Fejük felett az égben a Szent Istváni 

ország-felajánlás jelenete bontakozik ki (114. kép).784   

Jelenleg a Kelet-Szlovákiai Múzeumban (Kassa) őrzik a szepeshelyi (Spiská 

Kapitulá) templom oltárait. Az Andaházi Gáspár szepesi kanonok megrendelésére a XVII. 

század közepén készült egyik mellékoltár félköríves fülkéjének oromzatában láthatjuk a 

Napbaöltözött Asszonynak még a középkori ikonográfiai típust idéző domborművét (115. 

kép).785 Kétségtelen, hogy az oltár programja nem erősíti meg a Mária-dombormű Patrona 

Hungariaeként való szerepeltetését. Ugyanezzel a megoldással találkozunk a már említett 

késmárki Thököly-várkápolna oltárán, illetve a rohonci (Rechnitz) és németújvári 

(Güssing) oltárokon.  

A Szeplőtelen Fogantatás tanával, így vizsgált témánkkal is szorosan összefüggnek 

a Jessze-fája ábrázolások.786 Középkorias hangulatú koronás, kormánypálcás ülő 

Napbaöltözött Asszony koronázza a XVII. század közepe táján készült gyöngyöspatai 

Jessze fa-oltár hatásos barokk monstrancia formájára emlékeztető együttesét.787 A magyar 

emlékanyagban viszonylag ritka Jessze fa oltárokon már a későközépkori szászsebesi 

oltáron is Napbaöltözött Asszonyként jelenik meg a Madonna.788  Az erdélyi faszobrászat 

Jagelló-kori emlékei közül kimagaslik a II. Lajos király címerével díszített szászsebesi 

oltár, melynek középső oltárszekrényében az ekkor még nálunk ritka ábrázolásnak 

tekinthető Jessze-fája látható.789 A középső, legvastagabb ágon foglal helyet Szűz Mária 

életnagyságot meghaladó szobra. Mária holdsarlón áll, feje fölé pedig két angyal tartja a 

Mennyek Királynőjének a koronáját.790  

Ugyan nem oltárkép, de ritkasága és kvalitásai miatt itt kell megemlítsük azt a 

dátuma tanúsága szerint 1651-ben készült pergamen festményt, melyen az álló 

Napbaöltözött Asszony rózsafüzérrel jelenik meg (MNG). Szilárdfy Zoltán azonosította a 
                                                 
784 GALAVICS 1973. 112., GALAVICS 1986. 75-76., TÖRTÉNELEM-KÉP (GALAVICS GÉZA) 2000. 
314., V-8. 
785 AGGHÁZY 1959. II. 270-272., III. XVII. tábla.  
786 TRENS 1946. 98-108., KIRSCHBAUM (THOMAS, ALOIS) 1972. 4. 549-558.   
787 BARANYAI 1970. 69-94., BARANYAI 1975. 330., BODORNÉ 1997. 191-196.   
788 Újabb monografikus összefoglalásai: CIPRIAN 2002., UWE 2005. 
789 ÉBER 1909. 177-179., KAMPIS 1940. 141-142., RADOCSAY 1967. 211., 292, kép,  
790 PÁSZTOR 1940. 162. 
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pergamen kép alakját a forgalmi pénzek Patrona Hungariae ábrázolásaival. Ezt a jellegét a 

hangsúlyosan megfogalmazott Szent korona is erősíti. Ikonográfiai érdekesség, hogy Mária 

kezében jogar helyett rózsafüzért tart (116. kép).791 A bal kézben tartott rózsafüzértől 

eltekintve ez a kép nagyon közeli analógiákat mutat a szegedi kegyképpel. A közeli 

rokonság arra enged következtetni, hogy esetleg mindkettőjük ősforrása egy eddig a 

kutatás által ismeretlen metszet előkép volt.  

A Nyitra megyei Szakolca (Skalica) Szent Mihály plébániatemplomának 

mennyezetén pannóként elhelyezett ovális keretezésű, a XVII. század második felére 

datálható festménye az ülő, holdsarlón taposó Napbaöltözött Asszonyt ábrázolja. A 

koronával, jogarral, országalmával megfestett Boldogasszony királynői mivoltát a Patrona 

Hungariae felírat is aláhúzza.   

Igazi ikonográfiai ritkaságnak tekinthetjük a pécsi püspökség gyűjteményében 

található nagyméretű, ovális pergamenfestményt, amely a porciunkula eszmekörébe 

tartozik. A kép az ülő, korona nélküli, talpa alatt a holdsarlóval megjelenő Napbaöltözött 

Asszonyt ábrázolja, amint a szenvedő lelkekért közbenjár Assisi Szent Ferenc és Páduai 

Szent Antal társaságában. A képen a következő felírat olvasható: „Fr. Bonifacii Felix 

Vicarii Chori Viennae ad St O.M.C.S. F. pinxit 1.6.9.9.” (117. kép)792 

                                                 
791 SZILÁRDFY 1995. 9-10.  
792 SZILÁRDFY 1995. 9., 2. kép., SZILÁRDFY 2005. 895. 
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MÁS SZERZETESRENDEK ÉS A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY 

KAPCSOLATA 

 
A jezsuiták mellett számos más szerzetesrend, így a hagyományoknak megfelelően 

a ferences és a pálos rend is a Patrona Hungariae eszme támogatója és ápolója volt. 

Láthattuk, hogy a XV. század folyamán ők voltak a Napbaöltözött Asszony-

ábrázolásoknak legfőbb magyarországi terjesztői, így nem meglepő, hogy a barokkban a 

jezsuiták által propagált új-régi ábrázolást szívesen tűzték újra zászlajukra. Ha olyan nagy 

hatású címlapmetszeteken kidolgozott programszerű grafikákkal nem is rendelkeztek, mint 

a Jézus Társaság kiadványaiban láthatók, egy-egy kötetben már a hazai barokk korszak 

hajnalán találkozhatunk a Patrona Hungariae gondolat fölelevenítésével.  

Kopcsányi Márton 1631-ben megjelentetett A’ bodog Szűz Mária élete…című 

(RMK I. 596) műve a magyarországi Mária-kultusz első nyomtatott összefoglalása. Az 

imádságokat és prédikációkat tartalmazó könyvben a címlevél hátulján lévő Szűz Mária-

embléma fölött Patrona Ungariae disztichon és négy soros vers olvasható.793 Az elöljáró 

beszéd tanúsága szerint az ajánlás Esterházy Miklós nádor felesége gróf Nyáry Krisztina 

számára készült és a ferences rend harmadik rendjéhez tartozó világi asszonyok 

használatára szánták, ezért szövege magyarul íródott. Kopcsányi aki a mariánusok 

provinciálisa volt, 1630-tól a nádor által alapított kismartoni kolostorban élt, ifjú korában 

egyébként az olmützi jezsuita kollégiumban nevelkedett, majd esztergomi kanonok lett, 

amely stallumról 1608-ban lemondott ezt követően belépett a ferences rendbe.  

A Pázmány imádságoskönyvét alig másfél évtizeddel követő könyv a Patrona 

Hungariae kultusz egyik alapvetése. Kopcsányi alapvetően a középkor Mária-kultuszának 

hagyatékára épít, Szent Bernátra, Bonaventurára, de mindenekelőtt rendtársára Temesvári 

Pelbártra. Könyvének harmadik fejezete (A Boldogasszonynak tizenkét csillagú 

koronájáról) a Stellarium fölosztását követi. Mindketten az Apokalipszist használják ihlető 

forrásként.794    

Kopcsányit az irodalomtörténet az ellenreformáció Pázmány-nemzedékének hazai 

ferences exponensének tartja. Művei sem annyira a ferences hagyományok középkori 

misztikus hangvételét utánozzák, inkább tipikus ellenreformációs szellemű írások, melyek 

                                                 
793 KOPCSÁNYI MÁRTON: A’ bodog Szüz Maria élete, magában foglalvan az ö hét innepinn tizen három 
predikatiot /elmélkedésekkel, tanúságokkal/, az ö hét örömét és hét epeségét, az ö tizenkét chillagu koronáját, 
nevének ’s nevezetinek és az olvasónak magyarázattyát… a litániakkal. Bechbe MDCXXXI Formika Maté. 
794 ALEXA 1971. 603.  
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a jezsuita valláserkölcsi elveket sugalmazzák. Közismert, hogy a jezsuiták voltak a magyar 

rekatolizáció élharcosai, de mellettük a XVII. század első évtizedében a ferenceseknek is 

jelentős szerep jutott az ellenreformáció munkájában. Mohács előtt a mariánus és 

konventuális rendtartománynak több mint száztíz virágzó kolostora volt Magyarországon, 

ebből 1600 körülre csak néhány maradt. 1640-re megint több mint harminc kolostorral 

rendelkeztek, ami bizonyítja életképességüket és az újjáépülő országban megtalált 

szerepüket. Csak egymaga Esterházy Miklós nádor kilenc kolostort építtetett számukra. 

Míg a jezsuiták a társadalom vezetőrétegei körében végezték hittérítő munkájukat, addig a 

ferencesek a nép között prédikáltak és terjesztették a katolikus vallást.795 Ennek 

megfelelően a ferences lelkiség hatása a XVII. század első harmadától kezdve elsősorban a 

mezővárosokban és a falvakban figyelhető meg.    

A Szeged-alsóvárosi ferences templom Napbaöltözött Asszony kultuszáról más 

helyen szóltunk. Itt érdemesnek tartom megemlíteni egy 2005-ben, a New York Christie’s 

aukcióján előkerült festményt, amely Nádasdy Tamás megrendelésére készült, 1697-ben a 

szombathelyi obszerváns ferences kolostor számára.796 A félköríves záródású festmény a 

Napbaöltözött Asszonyt ábrázolja, amint megjelenik Páduai Szent Antalnak, érzékeltetvén 

a középkori obszerváns misztika hatását a XVII. század végén, a török kiűzése utáni 

időszakban (118. kép). Ezen a képen nem a Patrona Hungariae eszme fogalmazódik meg. 

Viszont párdarabján, amelyet 1698-ban Batthyány II. Ádám rendelt meg a holdsarlón álló, 

köpenyes Patrona Hungariae alakját láthatjuk (119. kép). A festmény több rétegű, 

bonyolult ikonográfiai programját Buzás Enikő idézett tanulmányában részletesen 

ismertette, ezért ehelyütt csak vázlatosan és témánk szempontjából foglalkozunk vele. Ez 

az érdekes ábrázolás az árpási oltárkép Mária alakjának a folytatásaként is értelmezhető, 

ahol a Napbaöltözött Asszony szintén kontaminálódott a Köpenyes Mária ábrázolásával 

(120. kép). 1698-ban a fölszabadító harcok még nem fejeződtek be, annak ellenére, hogy a 

török hatalom gyakorlatilag megszűnt Magyarországon. A képen a Hunyadi családra és 

Mátyásra történő utalás, talán az ország középkor integritását jelentheti, illetve ekkor a 

nemzetet vezető politikai elit egy része a festmény elkészültének időpontjában még hihetett 

a Mohács előtti állapotok helyreállításában. Az már más kérdés, hogy a közeli jövő 

bizonyította ennek a tételnek illuzórikus voltát. A két festmény mindenkép jelzi, hogy a 

század legvégére a Patrona Hungariae toposz jelentése folyamatos változáson ment 

keresztül.  

                                                 
795 ALEXA 1971. 602.  
796 BUZÁSI 2007. 695-696.  
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Művészettörténet írásunk eddig nem vett tudomást a bajai Páduai Szent Antal 

ferences templom sekrestyéjében őrzött, 1760 körülinek tartott Napbaöltözött Asszony 

oltárképről (121. kép).797 A rokokó stílusjegyeket idéző XVIII. századi oltárépítménynél 

korábbinak tűnik az archaikus jegyeket mutató, aranyalapú háttér előtt megjelenő, 

középkori reminiszcenciákat érzékeltető, holdsarlón álló, sugárzó fényben ábrázolt 

Napbaöltözött Asszony, aki fölé két angyal tartja a koronát. A keretezés tanúsága szerint a 

festmény eredetileg nem ehhez az oltárhoz tartozhatott, hiszen az angyalok szárnyait szinte 

teljesen elfedi a keretezés, így a másodlagos elhelyezés is az mellet szól, hogy egy korábbi, 

talán XVII. századi festményről beszélhetünk. A kép lenyűgöző, archaikus hangulatában 

az obszervancia középkori hagyományaihoz történő visszatérést jelzi a török kiűzetése 

utáni időszakban.     

A XVIII. századból a disszertációnkban többször is említett Telek József ferences 

szerzetes munkásságát kell még kiemelnünk, aki 1769-ben Budán jelentette meg Tizen-két 

tsillagú korona című, a Magyarok Nagyasszonyát dicsőítő prédikációs kötetét. A kötet 

rézmetszetes díszeivel a művészettörténeti irodalom tudomásom szerint eddig még nem 

foglalkozott. Az első fejezet indító metszete hasonlít a korabeli pénzeken ülő 

Napbaöltözött Asszony-ábrázolásokhoz.  

A magyar alapítású pálos rend hagyományos Mária-tiszteletének gyökerei még a 

középkorból eredeznek.798 A barokk korszakában folytatván a korábbi századok 

irányvonalát ők is hozzájárultak a Patrona Hungariae kultusz fölélesztéséhez. A művészeti 

hatások kapcsán érdemes megjegyeznünk, hogy a XVI. század végétől kezdve a rend 

ingyenes alapítványi helyekhez jutott a legfontosabb jezsuita kollégiumokban, nem csak a 

rómaiban, de a prágai, bécsi, olmützi szemináriumokba is jártak pálos hallgatók.799 A 

római Collegium Germanicum Hungaricumban 1602-től kezdve találhatunk pálos 

hallgatókat. 1646-tól rendszeresnek tekinthető a pálosok jelenléte a patinás kollégium falai 

között. A pálosok Mária-tiszteletét és Patrona Hungariae kultuszát a Collegiumban 

működő Mária kongregáció, amelynek számos pálos prefektusa is volt, jelentősen 

erősíthette. Később a rend generálisai közül, a XVII és XVIII. századot vizsgálva tíz volt 

római alumnus került ki, akik meghatározták a pálos rend korabeli devócióját.800   

                                                 
797 Ez úton köszönöm, KORHECZ-PAPP ZSUZSANNA restaurátor művész önzetlen segítségét, hogy a 
képre fölhívta a figyelmemet.  
798 SAS 2007a. 657-669.  
799 VÉGSHEŐ 2006. 497-503.  
800 BITSKEY 1994. 6-14.  
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A hazai eredetű pálosok Mária-tiszteletére az egyik legfontosabb példa, a 

máriavölgyi kolostor országszerte meghatározó Magyarok Nagyasszonya kultusza. 

Pálosnagymező (Hochwiesen, Vel’ké Pole) egykori pálos templomában látott Divald a 

századfordulón egy szerinte XVI-XVII. századból származó Immaculata olajfestményt a 

sekrestyében.801 R. Várkonyi Ágnes az árpási Madonna festmény kapcsán kiemeli a pálos 

rend szerepét, összekapcsolva őket a Zrínyi család, hasonló – Magyarország 

visszafoglalása, Patrona Hungariae gondolat stb. – politikai elképzeléseivel.802 Nem 

feledkezhetünk meg, a volt pálos szerzetes Esterházy Imre ez irányú mecenatúrájáról sem. 

A püspök személyesen öt Mária-kegyhely megerősítésében működött közre (Sasvár, 

Máriavölgy, pozsonyi dóm kegyoltára, nagyszombati Szent Miklós-templom kegyképe, 

Wolfstahli zarándoktemplom).803  

1569-ben megszűnt a domonkos rend magyarországi rendtartománya. A XVII. 

századi katolikus hitélet újjáéledésének a domonkos rend is részesévé vált. Már Pázmány 

Péter tervbe vette a domonkos rend behívását az országba. Draskovich György győri 

püspök egyházmegyéjében telepedtek le.804 Az itáliai születésű Sigismundus Ferrarius, a 

bécsi egyetem professzora 1636-ban feladatául kapta a magyar rendtartomány 

megszervezését.805 Sigismondo Ferrari már az első rendtagok beköltözésének is tanúja 

volt. Ferrari nagy lendülettel fogott munkájához, amelyet egy vaskos latinul írt kötettel is 

megtámogatott a kolduló rend magyarországi történetéről és a rendhez tartozó 

magyarországi boldogok életének leírásával (Apponyi: 830.; RMK, III P 7594.).806  

A rézmetszetes címelőzéklap is ezt a programot valósítja meg (122. kép).807 Az 

Isaac Major által készített címlapon dekoratív virágdíszes keretezésű medalionokban hat 

boldoggá avatott magyar rendtag képe látható: Pál, a magyar rendtartomány alapítója, 

Ágoston, Ilona, Bánffy Buzád, Csáki Mór és IV. Béla király lánya, Margit. Középen, lent 

Szent Domonkos álló figurája a kétfejű sasos birodalmi címer és a magyar címer között. 

Az egész jelenetet fönt a holdsarlón álló Napbaöltözött Patrona Hungariae koronázza 

meg.808 A kompozíció, annak teológiai, szellemi tartalma a jezsuita címlapokhoz közelíti a 

                                                 
801 DIVALD 1999. 142., RADOCSAY 1955. 414.  
802 R. VÁRKONYI 1994. 126-136.  
803 SERFŐZŐ 2007. 649-650., MÁRKUSNÉ 2011. 94-95.  
804 ZSÁMBÉKY 2001.b 182-183.  
805 WYSOKINSKI 2001. 54-66.  
806 FERRARIUS, SIGISMUNDUS: De rebus Ungaricae provinciae ordinis praedicatorum, partibus quattor, 
et octo libris distributi commentarii...Viennae Austriae, 1637. Typis M. Formicae. 
807 SZILÁRDFY 2012. 244-250. (Ezúton köszönöm a szerzőnek, hogy a címlap metszetre fölhívta a 
figyelmemet.)  
808 RÓZSA 1973. 118.  
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metszetet. Egyértelműen a Kalauz és a Káldi Biblia címlapjának a domonkos rend 

igényeihez igazodó, számukra adaptált megoldása volt a cél. A Magyarok Nagyasszonya 

és a rendalapító Szent Domonkos (a felirat szerint, mint a Magyar Királyság védőügyvédje 

„Regni Hungar. Advocatus” pártfogása alatt a boldoggá avatott magyar domonkos rendiek 

segítségével őrzik a hazai katolicizmus ügyét. A szerző III. Ferdinándnak és Draskovich 

György győri püspöknek szóló ajánlással látta el művét.  

A kötet megvolt a Pázmány által katolikus hitre térített Batthyány Ádám 

könyvtárában. A kötet 600-607. oldalán utalás is történik a főrend azon szándékáról, hogy 

birtokain (Rohonc, Szalónak) letelepítse a domonkosokat.809  

Bencés környezetből is említsünk egy emléket. Három kitűnő bécsi grafikus 

művész (Johann Andreas Pfeffel, Christian Engelbrecht, Franz Anton Moser) közös 

munkáját dicséri az a rézmetszetes jubileumi emléklap, mely Karner Egyed főapát 

megrendelésére készült Pannonhalma 700 éves fennállásának jubileumára (1701) (123. 

kép).810 Az ünnepi évfordulóra, szintén a császárvárosban jubileumi emlékérmet is veretett 

az apát.811 Tulajdonképpen ezek lenyomata látható a dekoratív, architektonikus keretben 

látható két egymás fölött elhelyezett emblémán. A fölső keretben a magyar címer hármas 

halma, a kettős kereszttel látható. Az Istenszem bűvkörében felhőkön ül Szent Márton 

püspök, vele szemben Asztrik apát tartja a pápa által küldött koronát és kettős keresztet. Az 

alsó kör alakú mezőben a korona-felajánlás keretében, jobbról Szent István nyújtja a 

koronát a felhőkön trónoló, napba öltözött Patrona Hungariae-nek, balról pedig Szent 

László térdel. Alattuk a hármas halom, Szent Márton hegyét jelképezi. A metszet mintha 

újra fogalmazná és egy teljesen új keretbe illesztené, a korábbi század jezsuiták által 

létrehívott magyar szentek a Nagyasszonnyal koncepcióját (124. kép).  

Karner főapátként az altemplom kapuzatait az uralkodó barokk stílus ellenére 

román stílusban építette föl, ezzel is jelezve, hogy a szerzetesi élet megújítását is a 

középkori nemzeti hagyományok nyomvonalát követve kívánja folytatni. A fényes 

külsőségektől kísért jubileumi ünnepség és az ehhez készült művészeti alkotások is 

voltaképpen ennek az eszmei programnak az alátámasztására szolgáltak.  

Girolamo Pesce 1725-ben festett Mária Szent Bernáttal című, festménye a ciszterci 

rend alapítóját Clairvaux-i Szent Bernátot ábrázolja a Szent Szűz jelenése előtt térdelve. A 

ciszterci viseletbe öltözött szent a Krisztus kínszenvedésére utaló keresztet és lándzsát 
                                                 
809 KOLTAI 2002. In. http://mek.oszk.hu/03200/03234/html/batthyany11.htm 
810 MONS SACER 1996. (SZILÁRDFY ZOLTÁN) VIII. 4. 103-104., SZILÁRDFY 1984. 37. tétel., KNAPP 
2001. 79. tétel. 
811 Vésett acél, egyik fele öntött ólomkeretben. (PRT. IV. 123.). MONS SACER 1996. VIII. 3. 102.   
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tartva feltekint a felhőkön lebegő, angyaloktól kísért Máriára. A központi ábrázolást körös-

körül csillagfénybe foglalt kis képek veszik körbe, Mária életére utaló jelenetekkel, s az 

ábrázolásokat magyarázó írásszalagokkal. Az igen szokatlan ikonográfiájú kép egyes 

kompozícióival találkozhatunk a korszak képzőművészeti alkotásain. Ehhez a festményhez 

elképzelhető, hogy valamilyen metszet szolgált előképül, és minden bizonnyal a ciszterci 

rend valamelyik templomának vagy kolostorának berendezéséül szolgált. A képet Althann 

Mihály Frigyes váci püspök, (a Collegium Germanicum Hungaricum egykori hallgatója) 

hozta Magyarországra, amelyet, talán az akkoriban székesegyházként használt Szent 

Mihály templom számára vásárolt.812  

A képen Szent Bernát, mint Doctor Mariologus hódol a ciszterci rend patrónája 

előtt. A szent apáti méltóságának jelvényei előtte a földön hevernek, helyette a barokk 

időszakban kialakult attribútumait, a szenvedés történet eszközeit tartja a kezében, melyek 

Szent Bernát passió misztikájára utalnak. Másrészt arra is utal a festmény, hogy a 

szenvedések keresztútján lehet a mennyei dicsőség fényébe jutni. A mi vizsgálatunk 

szempontjából külön figyelmet érdemel a Szűz Anya és a szent között tekergőző írásszalag 

szövege. Hiszen a szöveg az Apokalipszis vízióját idézi a Napbaöltözött Asszonyról. A kép 

keretének tizenkét csillagba foglalt jelenete is a tizenkét csillagú koronát idézi. Ezek a 

jelenetek nem csupán a Mennyek Királynéjának földi életéből vett történetek, hanem Mária 

üdvtörténetében betöltött jelentőségére és egyúttal erényeire is utalnak. A kis csillagokban 

elhelyezett jelenteket egy írásszalag fogja egységes keretté, amelyekben a Máriára 

vonatkozó bibliai idézetek, valamint liturgikus szövegek olvashatók latin nyelven. A 

csillagokban is olvashatók rövid szövegek, melyek Szent Bernát mariológiai gondolatait 

tükrözik. A kép Szent Bernát homíliájának szemléltetése, melyben a tudós szerzetes költői 

képekben értelmezi a Stella Maris (azaz a Tengernek Csillag) Mária nevének jelentését.813   

 

                                                 
812 SZILÁRDFY 2010. 3-4.,1. kép. 
813 BAROKK MŰVÉSZET KÖZÉP-EURÓPÁBAN (GARAS -SZILÁRDFY) 1993. 315-316. és 123. kép.  
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KÖZÉPKORI EMLÉKEK BAROKK ÚJRA ÉRTELMEZÉSEI 
 

A XVI. század folyamán, a mohácsi csatavesztés, és ennek következménye az 

ország szétdarabolódása után, amit katolikus szemszögből még a protestantizmus hazai 

térnyerése is súlyosbított természetszerűleg jelentősen csökkent a szakrális műalkotások 

száma. A török hódoltság területén egyáltalán nem születtek a következő másfél 

évszázadban a keresztény művészet körébe tartozó alkotások. A királyi Magyarország és 

Erdély területéről is csak korlátozott számú alkotást ismerünk, amelyeket a fenti 

körülményekkel magyarázhatunk. Az élénkülés a szakrális művészet gyakorlatában a 

század végétől figyelhető meg, amelyet a jezsuita rend hazai megjelenésével és intenzív 

hitvédelmi törekvéseivel magyarázhatunk. A XVI század második felében hazai főpapjaink 

fokozatosan egyre jelentősebb mecenatúrát folytattak, ezek köréből említsünk meg néhány 

jellegzetes emléket.  

Az 1500-as évek utolsó évtizedeitől kezdve megfigyelhetünk egyfajta „historizáló‖ 

tendenciát a magyar művészetben. A tridenti zsinatot követően a katolikus klérus 

újrarendezte sorait, Magyarországon is megindult a katolikus hitélet, és ezzel 

párhuzamosan a művészet megújítása. Főúri és főpapi mecénásaink számos esetben 

tudatosan fordultak a középkor végi (XV. század utolsó harmada, az új század fordulója) 

műalkotásokhoz, amely gesztusban a régi, megbecsült műalkotások megőrzése mellett, 

nyilvánvalóan szerepet játszott ezeknek a tárgyaknak az akkori jelen számára történő 

„újraértelmezése‖. Esetünkben egyértelmű a dicső múlt, a Patrona Hungariae és a magyar 

szent királyok oltalma alatt virágzó középkori magyar királyság eszményképének a 

nosztalgikus fölelevenítése. Az egy évszázaddal korábban, tehát mohács, azaz a török és 

tegyük hozzá, még a reformáció előtt készült alkotások ennek a történelmi vágyálomnak a 

tárgyiasult megnyilvánulásai lehettek a kortársak számára. Ráadásul ezek a tárgyak még 

egy fontos tulajdonsággal is bírtak, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Jelesül a 

nemzeti hagyományok megtestesítőiként az idegen uralkodók, a Habsburgok ellenében is 

alkalmasak voltak az évszázados hazai értékek közvetítésére, akár a nemzeti éberség 

folyamatos fenntartására.  

Az egyház, vezető tagjai, helyzeti előnyüknél fogva (különböző kincstárak, 

gyűjtemények) már a század utolsó évtizedeitől fogva éltek is ezzel a lehetőséggel, és 

alakítattak át régi miseruhákat vagy ötvösműveket céljaik szolgálatában. Nem sokkal 

később már a szerzetesrendek, elsősorban a jezsuiták és a ferencesek is éltek ezzel a 
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propaganda eszközzel. Egy évszázaddal később, a török kiűzése után, a hitújítás jegyében 

pedig, a középkori oltárok átalakításának, modernizálásának – esetünkben 

„barokkizálásának‖ – divatjával kell számolnunk. Ez a tendencia jobbára városi 

környezetben, plébániatemplomokban, székesegyházakban zajlott le, tehát az erősödő 

városi polgári réteg tagjai is testületileg kivették a részüket ebben a folyamatban.         

Egyházi öltözetek, miseruhák, pluviálék klenódiumként való alkalmazására nyilván 

számtalan eset történhetett, sajnos viszont ez az emlékanyag van kitéve leginkább az idő 

pusztításának, ezért napjainkra meglehetősen kevés darabot ismerünk. Közülük, számunkra 

az egyik legérdekesebb a Kutassy János győri püspök (1592-1597), később esztergomi 

érsek és királyi helytartó által használt, címerével is díszített miseruha (Esztergom, 

Főszékesegyházi Kincstár; ltsz.: 64.299.1.) (125. kép). Az eredetileg az 1480-90-es 

években, Velencében hímzett ezüsthurkos, gránátalmás selyemalapú brokát kazulán a 

kereszt függőleges szárán a Patrona Hungariae, Szent István, Szent László és Szent Imre 

alakjával egészül ki csoporttá. A vízszintes száron Szent Jeromos és Szent Ágoston fél 

alakjai helyezkednek el.814 A jó száz esztendővel korábban készült textília megőrzését 

Kerny Terézia szerint a kegyeleti okok mellett pontosan a téma aktualitása magyarázza. 

Bár Kutassy szerepe még nincs tisztázva abban a folyamatban, mely újra a magyar vallási, 

politikai és jogi közgondolkodás részévé tette a Patrona Hungariae eszmét, kiegészítve a 

magyar szent királyok szerepével.815 Kutassy Pázmány mellett, sőt időrendben előtte a 

rekatolizáció egyik legkövetkezetesebb élharcosa volt. Talán érdemes megjegyezni azt is, 

hogy udvarában nevelkedett a későbbi bibliafordító Káldi György is.  

Az Iparművészeti Múzeum is őriz egy hasonló korú és típusú miseruhát, melynek 

függőleges keresztszárán három, kupolás árkád alatt a Madonna, Szent István és Szent 

László alakjai láthatók (126. kép). A miseruhát a barokk korban, az akkori liturgikus 

divatnak megfelelvén megcsonkították, így távolítván el az eredetileg szereplő Szent Imrét. 

Mai hegedűformát utánzó alakja ebből az időszakból származik. A keresztszáron itt is 

Szent Jeromos és Szent Ágoston medalionba foglalt fél alakjai láthatók. Mindkét miseruha 

az ún. „cum cruce veneciana‖ típusba tartozik.816  

A Szegedi Egyházmegyei Gyűjteményben őrzött ún. Mátyás-kazula ugyan szorosan 

véve nem tartozik ebbe a csoportba, mivel a XV. századból származó, a hagyomány szerint 

Mátyás által a szegedi Szent Demeter-templom számára ajándékozott miseruhán lévő 
                                                 
814 SCHALLABURG (CSERNYÁNSZKY MÁRIA) 1982. 461. 455. tétel., CSÉFALVAY 1992. 58.  
815 KERNY 2006a. 432.  
816 TÖRTÉNELEM-KÉP 2000. 154-155., II-9. tétel.,  HUNYADI MÁTYÁS A KIRÁLY (LÁSZLÓ 
EMŐKE) 2008. 442., 10-22.Vö. jelen tanulmány 98. oldal  
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ábrázolás XVIII. századi (127. kép). A palást 1773-as átalakításakor a keresztszár aljára 

hímezték a magyar koronával díszített dekoratív címerpajzsot „AUXILITRIX 

SZEGEDIEN. 1773‖ felirattal, melyen a Szent István-i koronafölajánlás kompozícióját 

utánozva Mátyás király térdel a szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött Asszony 

kegyképe előtt.817 Ebben az esetben a helyi Mátyás-hagyomány, az uralkodó 

adományaként tisztelt történelmi relikvián, a paláston, az uralkodó – aki a Patrona 

Hungariae tiszteletet az állami reprezentáció szintjére emelte – által is támogatott és 

szponzorált alsóvárosi ferences templom több évszázada tisztelt kegyképével kapcsolódott 

össze. Arra. hogy ez a Mátyás királyhoz kötődő eredet a XVI. század második felében már 

elevenen élt, sőt nem csak helyileg tartották számon, hanem országosan is, példa Görcsöni 

Ambrus Históriás éneke (1574), illetve Heltai Gáspár Krónikájának (1575) Mátyás szegedi 

országgyűléséről történő tudósítása.818   

 A török kiűzése utáni évtizedekben a templomok építése, a régiek modernizálása, 

felújítása dinamikus lendületet kapott. Nemcsak a templomok architektúrája esett át 

változtatásosokon, hanem természetesen a liturgikus berendezés (oltárok, szószékek, 

sekrestyeszekrények stb.) megújítása is ezzel párhuzamosan megtörtént. Számos esetben, 

főleg ahol ezt a kiemelt helyi tisztelet is megkövetelte, a régi, középkorból származó 

oltárokat vagy legalább ezeknek a kegyszobrait, esetleg kegyképeit megtartották, új, 

barokk oltárokba foglalták. Ez a istorizáló tendencia egyértelműen a jezsuiták által 

megkezdett útnak a folytatását jelentette, hiszen ők képi propagandájukban állandóan 

szerepeltették a Napbaöltözött Asszonyt, mint Patrona Hungariaet. Sok településen, ahol a 

középkori Napbaöltözött Asszony szobrok, amelyek szerencsésen átvészelték a török és a 

reformátusok képpusztító akcióit, a megújított templomok oltárain természetes 

könnyedséggel váltak a helyi közösség hitét és vágyait megfogalmazó Patrona Hungariae 

eszme megfogalmazóivá.   

Az egyik legjelentősebb, barokkban átalakított gótikus oltár az eperjesi (Presov) 

Szent Miklós-plébániatemplom főoltára, melynek központba helyezett Napbaöltözött 

Asszony szobráról a középkori fejezetben értekeztünk (128. kép).819 A XVII. században a 

jezsuiták által irányított templom oltárát 1696-ban alakították át. Az 1490-ben készült 

egykori főoltár három nagy méretű, életnagyságú szobrát: A Madonna mellett a patrónus 

                                                 
817 BÁLINT 1966. 43-44. , BÁLINT 1975. 141., TÖRTÉNELEM-KÉP, 2000. (SZILÁRDFY ZOLTÁN.) 
430-431., VII-4., SZILÁRDFY 2006/a. 62.  
818 BALOGH 1966. 389-390. (Az addigi irodalom közlésével) 
819 HOMOLKA 1972. 156. 72. kat., RADOCSAY 1967. 162-163., DIVALD 1902. 397-8., DIVALD 1908. 
125., DIVALD 1927. 48., KAMPIS 1940. 44-46., AGGHÁZY 1959. II. 78. 
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Szent Miklósét, és egy másik püspök szentét belefoglalták az új oltárba.820 Az új oltár 

ikonográfiai programja a jezsuita rend központi elképzeléseinek megfelelően, a középkorra 

építő tradíciók felhasználásával, a nemzeti szentek szerepeltetésével a Patrona Hungariae 

kultuszának terjesztését szolgálta.  

Hoffmann Edith figyelt fel arra a tendenciára, hogy a XVII. század első feléig az 

oltárokon szobor formában szerepeltetett magyar szent királyok alakjai meglehetősen 

statikusak voltak, tehát a korona felajánlás gondolatának színpadias nyoma, elbeszélő 

jellege nem volt tetten érhető ezeken az oltárokon. Az eperjesi főoltáron viszont Szent 

István a korábbi emlékektől eltérően, már ténylegesen a felajánlás gesztusával fordul a 

Madonna felé.  Ezen az úton az első lépést talán a lőcsei minorita templom 1675 körül 

készült főoltárának megrendelői tették azzal, hogy Szent István és Szent László aktív 

részeseivé válnak a cselekménynek. A kezükben tartott párnán tartják a felajánlás aktusát 

megpecsételő királyi jelvényeket, melyeket a gótikus eredetű Madonnának ajánlanak fel, 

miközben színpadiasan a néző felé fordulnak.821   

 A XVII. századtól kezdve a katolikus újjászületés eszméjének elmélyülésével 

párhuzamosan, a Habsburg birodalomban, így Magyarországon is újraindult, illetve 

megújult a búcsújárás a Mária-tisztelet jegyében. A XVII-XVIII. században egyre inkább 

előtérbe kerültek – a középkor internacionális zarándokhelyei: Compostella, Róma, 

Aachennel stb.  szemben – a helyi jelentőségű regionális zarándokhelyek. Magyarországon 

természetesen az új alapítások, filiációk mellett számos középkori eredetű zarándokhelyen 

újraéledt a Mária-tisztelet. E kegyhelyek közül néhány esetben a kultusz célját szolgáló 

szobor vagy kegykép a Napbaöltözött Asszony ikonográfiai típusát vette föl a XV. század 

folyamán, illetve néhány helyen a középkori eredeti barokkizált, korszerűsített formája vált 

a feléledő tisztelet tárgyává.  

 A népszerű kegyszobroknak és kegyképeknek természetesen számos másolata 

(szobrok, festmények, metszetek formájában) is megszületett. Ezek ismertetése 

természetszerűleg szétfeszítené dolgozatunk kereteit, de néhány indokolt esetben utalások 

történnek rájuk az alábbi sorokban.  

 Ezen emlékek között különleges helyet képvisel a Szeged-alsóvárosi Havi 

Boldogasszony templom kegyképe. Ugyanis a kegykép tisztelete, az alsóvárosi ferences 

kolostor katolikus hitéletben betöltött szerepe, szakrális kisugárzása szinte töretlen volt a 

török hódoltság alatt is, hiszen a hódítók meghagyták a templomot és a kolostort is a cseri 

                                                 
820 VÉGH 2000. 473-474. 
821 HOFFMANN 1944. 178-179.  
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barátok kezén. A templom és a kegykép, illetve a hozzákapcsolódó búcsú, így az alföld 

katolikus népének a hitéhez való töretlen ragaszkodását testesítette meg évszázadokon 

keresztül.  

A barokk kori búcsújárások csak növelték a kegykép népszerűségét, másrészt a 

szegedi Boldogasszony közbenjárásának tulajdonították az 1697-es zentai csatában a 

Savoyai Jenő herceg által vezetett keresztény sereg győzelmét. Mária így a Szögedi Segítő, 

Maria Auxiliatrix Szegediensis lett. Mindennek ellenére nem mondhatjuk, hogy túl sok 

nagyméretű másolatot ismernénk a szegedi kegyképről.  

A sekrestyében őrzött 1700 körül készült nagyméretű fogadalmi képen Szent 

Ferenc Szent Antallal és Alexandriai Szent Katalinnal (Szeged város egyik korábbi 

védőszentjével) két gyertyatartó angyal kíséretében a Szegedi Segítő figyelmébe ajánl egy 

polgárasszonyt.822  

A sekrestyében sokáig őrizték a kegykép egyik, Falussi Zsigmond ecsetje alól 

kikerült másolatát, amely elképzelhetően eredetileg a meglehetősen ritka ikonográfiai 

programmal bíró barokk, festett sekrestyeszekrény középső szekrényét fedte. Jelenleg az 

Ecclesiát és a Synagógát ábrázoló festett ajtószárnyak láthatók a szekrényen. Mivel a 

főoltár kegyképe nem hiányozhatott a sekrestye műegyütteséből Falussival külön 

megfestethettek a szegedi ferencesek egy másolatot, amelyet a térdeplő fölé helyeztek el. A 

festmény az alsóvárosi templom ötszáz éves fennállásának ünnepségére rendezett 

jubileumi kiállításon (2003-ban) újra látható volt a sekrestyében. Elég nehezen olvasható 

szignatúrájának tanúsága szerint az 1760-asévekben készült.823     

Országos megbecsültségét jelzi, hogy a XVIII. században a szegedi kegykép 

másolata került a széchényi ferences kolostor refektóriumának boltozatára.824  

A sátoraljaújhelyi pálos templom főoltárán a szegedihez nagyon hasonló XVII. 

századi kegyképet tiszteltek (129. kép). Az oltárszekrény szobrai Szent István és Szent 

László királyokat ábrázolják, amint mindketten párnára helyezve ajánlják föl koronájukat a 

Napbaöltözött Asszonynak.825 Az oltár jelenlegi alakjában nem a XVIII. századi 

állapotokat tükrözi, mert 1804-ben alakították át a piaristák mai formájára, amikor a Mária-

oltár kegyképét áthelyezték a főoltárra. Ez a szakirodalomban számos téves 

következtetéshez, illetőleg helytelen datáláshoz is vezetett, amit Joó Tibor egy 1972-es 

                                                 
822 SZILÁRDFY 2006. 66., 3. kép, BÁLINT 1983. 121.  
823 NÁTYI 2006. 70-75., SZILÁRDFY 2007a 100.   
824 BÁLINT 1983. 122.  
825 RADOS 1938. 66. CV. tábla., HOFFMAN 1944. 182., AGGHÁZY 1959. II. 239.  
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tanulmányában igyekezett tisztázni.826 Szilárdfy Zoltán szerint erről a képről írt Esterházy 

Pál 1696-ban megjelentetett Mennyei korona … című Mária Atlaszában Bodrok Ujheli 

Boldog Asszony címszó alatt.827   

A népszerű búcsújáróhely Andocs középkori 1500 körül készült hársfa Mária- 

szobrát828, társaival – Szent Katalinnal és Szent Dorottyával (Barna Gábor kutatása szerint 

Szent Borbálával) együtt – újra aranyozták és 1746-ban, az akkori tulajdonosok, a 

ferencesek, Zichy Ádám adományából az új főoltárra helyezték. Ugyanekkor került az 

oltárra balról a koronát felajánló Szent István király, jobbról a Madonna előtt imádkozó 

páncélos, szablyás Szent László király barokk stílusban készült alakja, Szent Ferenc és 

Szent Antal társaságában (130. kép). A történeti hitelességhez tartozik, hogy Andocson 

még a török hódoltsági időszakban sem szűntek meg a búcsújárások, mert ezt a szegedihez 

hasonlóan a muzulmánok engedélyezték. A Regina Angelorum (Angyalok Királynéja) 

felírat már a barokk korszakban olvasható volt a szobor felett. Az 1600-as években a 

kegyhely rövid ideig (1641-1686) a jezsuiták kezében volt, ezután vették át kezelését 

évszázadokra a ferencrendiek (1716-tól).829 Az öltöztetett szobor a róla készült 

metszetmásolatokon pont ez miatt elvesztette a középkorias Holdsarlós Madonna 

jellegzetességeit. Talán a legismertebb metszetes másolatát Johan Ph. Binder készítette el 

egy ponyvafüzet címlapjaként (1764).830   

A felvidéki Frivald (ma Rajecká Lesna) falu középkori templomában a barokk 

főoltáron található egy festett, aranyozott Madonna-szobor, mely félholdon áll.831 Mária 

fején keresztekkel díszített középkori korona látható, bal kezében jogart, jobbjában a kis 

Jézust tartja. Radocsay Dénes a szobrot 1480 körülinek datálta, az attribútumokat viszont 

későbbi kiegészítésként írta le.832  

A templom 1642-ben öntött harangjának reliefén szintén megjelenik a holdsarlón 

álló Madonna. A kis Jézus fején jelenleg zárt barokk kegykorona látható, Mária eredeti 

koronáját is egy hasonló barokk korona takarja el. Mindkét alakot a XVIII. század elejétől 

kezdve öltöztetik.833 A település a XVI-XVII. században a reformátusok kezén volt, csak 

                                                 
826 JOÓ 1972. 164-169.  
827 SZILÁRDFY 1994. 345.  
828 RADOCSAY 1967. 148-149. 285. kép., AGGHÁZY 1946. 43-46., AGGHÁZY 1959. II. 9.  
829 SZILÁRDFY 1994. 7.  
830 Felírat: „Az Andacsi Csudálatos Boldog Aszszony Képe mely Szerafikus Szent Ferentz Szerzetbeli 
Boldog Aszszony Provintziájának gondviselése alatt tiszteltetik Magyar-országban. 1764.‖. Irodalma: 
TAKÁCS 1942. 23., SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 80., 2. katalógus tétel, SZILÁRDFY 1981. 122., 
132., RÓZSA 1998. 84., 133. katalógus leírás.  
831 AGGHÁZY 1959. II. 98.  
832 RADOCSAY 1967. 165.  
833 FRIVALDSZKY 2004. 218-219.  
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1674-től vették át kezelését a katolikusok. Andreas J. Najzer plébános 1731—1733 közötti 

években felújítatta a templomot, és teljesen új barokk oltárt készítetett a kegyszobor 

számára. Lényegében ennek metszetét közli Jordánszky 1836-os művében, jelezve azt is, 

hogy ekkor már fontos Mária-kegyhelynek számított.834  

A ruszti Szent Egyed templom egykori főoltárát 1631-ben átalakították. A Mária 

szobor ma külön oszlopon áll az oltár előtt. Az osztrák kutatás a XV. század közepére 

datálja a szobrot. A Madonna lába alatti lefelé forduló holdsarlón különös gonddal 

kidolgozott, festett, szakállas férfi arc jelenik meg.835 A burgenlandi Ruszt esetében a 

holdsarlós Mária török ellenes tartalma különös szerepet kaphatott, hiszen a település a 

Bécs ellen vezetett török hadjáratoknak útjába esett, amikor 1529-ben és 1532-ben is 

felperzselték a várost.  

Ehelyütt megemlíthetjük a szászsebesi evangélikus templom oltárának egykori 

Mária-szobrát is (XVI. század eleje) (131. kép). Jelenleg Kóródon, családi kápolnában 

található a holdsarlós Madonna-szobor. A szászsebesi templom szárnyas oltárán egy 

Jessze-fa látható, a tetején Mária szobrával. A szobrot Kornis Zsigmond gubernátor 1731-

ben átszállítatta kóródi birtokára és ott családi kápolnájában állítatta föl, helyette 

Szászsebesre egy másolat került.836  

A XVII-XVIII. század folyamán a Nyitra megyei Máriatölgyes (Dubnica nad 

Váhom) és kegyszobra a felvidék egyik legfontosabb búcsújáróhelyévé vált.837 Az 

eredetileg a trencséni várban tisztelt kegyszobrot Gróf Illésházy Miklós vitette a 

máriatölgyesi (dubniczi) kastély kápolnájába, később a plébániatemplomba. 1756-ban 

Esterházy Imre nyitrai püspök az új templom főoltárára helyeztette az akkor már széles 

körben tisztelt kegyszobrot, amit minden bizonnyal Illésházy György rendelt meg 

katolizálása kapcsán a XVII. század közepén. A trencséni Mária-kongregációt is vezető 

Illésházy felújítatta a várkápolnát, amit a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szenteltek, ide 

készült eredetileg a szobor.  

Ezt a Napbaöltözött Asszony szobrot, tehát a XVII. század közepén faragták, 

viszont gótikus előképeket követett, amit a drapériakezelés archaizmusa is bizonyít, ezért 

is tárgyaljuk ebben a fejezetben (132. kép).     

Jordánszky tanúlságos történetet idéz könyvében. Hiszen 1742-ben Kolacsányi 

Dániel plébános az érdeklődő hívek kérdésére a kegyszobrot a korabeli pénzek vereteivel 
                                                 
834 JORDÁNSZKY 1836. 43.  
835 ÉBER 1914. 33-35.  
836 MÁRIA-TISZTELET 2010. 6.  
837 DIVALD 1913. 77., AGGHÁZY 1959. I. 86., II. 170.,  
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hasonlított össze: „mert ez a’ kép a’ bóldogságos Szüzet, koronás fővel, jobb kezén királyi 

páltzát, bal karján pedig a’ kisded koronás Jézust tartván ábrázolja, alatta pedig Magyar 

Országnak tzímere látszatik.”838  

Az hogy egy ilyen népszerű zarándokhely, széles körben tisztelt kegyszobrát, 

monumentális emlékét is a pénzek ábrázolásához kötötték mutatja, hogy milyen jelentős 

szerepük volt a kicsiny éremképeknek a művészeti reprezentációban. Ez a kis történet is 

bizonyítja, hogy a Patrona Hungariae-s pénzek éremképei a magyar tradícióban gyökerező 

ábrázolási típusukkal, milyen fontos megőrzői és közvetítői voltak a képi és szöveges 

hagyománynak. Az 1552-es pénzről intézkedő törvénycikk szerkesztőinek előrelátása és 

igyekezete tehát nem volt hiábavaló.     

A forrás szövegben idézett attribútumokkal a szobor a szlovák környezetben a 

Patrona Hungariae formájában jelentkezett, ami abban is kifejezésre jutott, hogy a 

pozsonyi, egykori koronázó templom főoltárának baldachinját utánozva839, az oltár fölé a 

Szentkorona került oltársátorként.840 A XVIII. század közepétől népszerű búcsújáróhely 

kegyszobrát metszeteken is népszerűsítették, így a bécsi Franz Leopold Schmittner (1703-

1761) 1758-as kiadású rézmetszete imalapként terjedt.841  A Magyar Nemzeti Galéria is 

őriz egy 1756-ra datált táblaképet a Máriatölgyesi Boldogasszonyról.842 A vélhetőleg helyi 

mester által készített kép kiemeli a másolt kegyszobor Napbaöltözött Asszonyra utaló 

attribútumait.843 Köztéri, késő barokk, színezett másolata Máriatölgyesen látható.  

1529-ben a Bécs elfoglalására induló törökök felgyújtották Fraknóváralját, ahol az 

1450-60-ból származó Mária szobor hihetetlen módon sértetlen maradt. Később Bocskai 

István és Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek protestáns hadai is feldúlták a falut, a templom 

és a szobor ekkor is szerencsésen megmenekült a pusztulástól.844 1695-ben Esterházy Pál 

alapította meg a szerviták kolostorát, melyben a középkori kegyszoborhoz messze földről 

zarándokoltak. Radocsay a szobrot a dunántúli szigorú stílus képviselőjének tartja, és a 

ruszti és tüskevári Mária szobrokkal hozza kapcsolatba.845 Az arcok lágy modellálása a 

középkori szép Madonnák hatásának továbbélésről tanúskodik.846 Jelenlegi formájában az 

                                                 
838 JORDÁNSZKY 1836. 41.  
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840 SZILÁRDFY 1994. 21.  
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öltöztetett szobor a barokk átfestés eredménye. Szembetűnő a hatalmas méretű holdsarló, 

mely már a korai metszeteken, így az Esterházy Pál könyvében megjelenten is feltűnik 

(133. kép).847 Szilárdfy Zoltán a szembetűnő holdsarlóban a török fölött győzedelmes 

Boldogasszony típusával lát közeli analógiát.848 Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy a 

kegyszobor sajátos történetéből kifolyólag a török mellett a reformáció tanai ellen is 

hathatós védelmet jelenthetett.     

 A máriavölgyi (Marienthal, Marianka) Boldogságos Szűz Mária pálosok által 

gondozott templomában a barokk Napbaöltözött Asszony típusának egy sajátos változatát 

őrzik (134. kép). Az ülő Mária ölében a bal térden ül a gyermek Jézus, kezében könyvet, 

Mária jobbjában országalmát tart. Az eredeti Trónoló Madonna faszobor a XIII. század 

közepe táján keletkezhetett.849 A templomot 1377-ben Nagy Lajos alapította, ezért a 

kutatás valószínűsíti, hogy a barokk időszakban a kegyszobrot már Patrona Regni 

Hungariae-ként értelmezték.850 1526 után a kegyhely jelentősége megnövekedett, hiszen a 

rendtartomány központja lett. 1634-től kezdve vannak adatok a kegyhelyről, amikor 

Lippay György veszprémi püspök zarándoklatot vezetett Szűz Mária segítségét kérve a 

Veszprémet sújtó pestis járvány megszüntetésére.851 A megélénkülő kultuszt jelzi, hogy 

alig egy negyed századdal később, 1661-ben Bécsben már napvilágot látott Ferdinand 

Grieskircher pálos szerzetes könyve, aki foglalkozott a kegyhely Nagy Lajoshoz köthető 

eredettörténetével és legendáival.852 

I. Lipót császár 1687-ben a pozsonyi országgyűlésről Máriavölgybe zarándokolt, 

ahol a már jelentős részben felszabadult országot, megismételve és felidézve a Szent 

István-i korona felajánlást, a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta föl.853 A középkori 

kegyszobor minden bizonnyal ekkor nyerte el a Napbaöltözött Asszony jelvényeit. A 

Patrona Hungariae kultusz föllendítésében kétségtelenül nagy szerepe volt a máriavölgyi 

kegyszobornak, illetve ennek a királyi aktusnak. A szobor legendája is erősítette a 

gondolatot, hiszen a néphit szerint, ha a Mária szobra izzadni kezd, a magyarságot 

valamilyen veszély fenyegeti.854  

                                                 
847 Fraknai Csudál. Boldog Aszony Képe Frakno Várallyán. ESTERHÁZY 1690. 105., 32. kép. 
SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 97. vö. 91., 92., 93. katalógus tétel.   
848 SZILÁRDFY 1994. 13.  
849 RADOCSAY 1967. 20-21., 197., KAMPIS 1932. 44-47., KAMPIS 1940. 8-9., 145.  
850 SZILÁRDFY 1994. 21-22., BARNA 2007. 645., továbbá: PÁSZTOR 1943. 563-600.  
851 PÁSZTOR 1943. 563.  
852 GRIESKIRCHER 1661. 37-39. ld. továbbá: KNAPP-TÜSKÉS 1999b. 380-397.  
853 JORDÁNSZKY 1836. 13.  
854 BARNA 2001. 160. továbbá: SAS 2006. 659-660.  
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Koptik Odo 1744-ben megjelent terjedelmes versbe szedett kegyhely történetének 

nyolcadik énekében összekapcsolja Nagy Lajos Mariazell-i alapítását a fenyegető török 

veszély fényében a magyar kegyhely alapításának szükségességével. A tizenhatodik 

énekben pedig a kegyszobor részletes leírását adja. Később, Mária Terézia személyével a 

Habsburgokat is bevonja a nemzeti Patrona védelme alá, így teszi meg a Máriavölgy-i 

Boldogasszonyt az egész magyar történelem nagyhatalmú pártfogójának.855  

A kegyszoborról az 1600-as években készült másolatokon, sokszorosított 

ábrázolásokon megjelenik a Jézus és Mária-monogram, alatta a holdsarlóval. A három 

lángnyelven pedig a Salve Regina antifona befejező fohászai: o clemens, o pia, o dulcis 

Virgo Maria (Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária).   

1736-ban Esterházy Imre pálos szerzetes tervei szerint készült el az új főoltár856, 

amelyen a szobor arany sugarú, ezüst csillagba foglalva emelkedik ki a szentkútból, ahol a 

legendája szerint hajdanán megtalálták. A csillag esetünkben nem egyszerűen Mária 

nevére utal (Stella Maris – Tengernek Csillaga), hanem a pestisjárványt sokan a kortársak 

közül az égitestek kedvezőtlen állásának tulajdonították, amit kivédeni egyedül csak, 

Mária, mint Reménycsillag volt képes. A kegyszobornak egy 1700 körül készített 

másolatát az árpási plébániatemplomban találhatjuk, további példányait a váci Hétkápolna, 

illetve a berzevicei templom főoltárán őrzik.857 Erdélyből egyetlen másolatát a tövisi pálos 

templom mára megsemmisült főoltárának középképéről ismerjük.858   

Számos korabeli metszetmásolata ismert a kegyszobornak, köztük a legkorábbi 

Elias Wideman 1661-es rézmetszetű címlapelőzéke, melyen Lippay György érsek címere 

is szerepel (RMK III. 6427., Apponyi 2059.).859 Érdemes megjegyeznünk, hogy itt már a 

kötet címében is szerepeltetik a Magna Domina Hungariae kifejezést, mely mirákulumos 

könyvben a szobor állandó kísérője a Magyarok Nagyasszonya jelző. A véghezvitt 

csodákban is állandóan szerepel Mária úrnő és Patróna mivolta. A gondolatot egyébként a 

pálos Grieskircher összekapcsolja a Szent Istváni ország-felajánlással. Mária, mint az 

ország királynője a pietas, a clementia és a miseracordia erényeit alkalmazza az ország 

érdekében.860 Ezen a metszeten még nem jelentkeznek a Napbaöltözött Asszony 

attribútumai, majd csak a századvégének metszetein jelennek meg, így például Esterházy 
                                                 
855 SZÖRÉNYI 1987. 440-448.  
856 AGGHÁZY 1959. II. 170.  
857 SZILÁRDFY 1994. 21-22.  
858 MÁRIA-TISZTELET 2010. 22.  
859 FERDINANDUS IGNATIUS GRIESKIRCHER: Magnae Ungariae Dominae, unici Dei matris 
admirabilis mirabilia, quae in statua sua sacra, super Posonium in Thal, sub cura FF. PP. PauUnorum 
locata, mirabiliter operatur, Viennae, Cosmerovius, 1661. Vö.: KNAPP 1984. 103-104.   
860 TÜSKÉS-KNAPP 2000. 590., KNAPP-TÜSKÉS 1999b. 380-397.   
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Pál 1690-ben kiadott könyvében, innentől kezdve, viszont állandó kísérői a szobornak.861 

A tizennyolcadik században a kegyhelyről szóló illusztrált mirákulumos könyv második 

kiadásában862 a 128 mirákulum leírása mellett, helyet kapott egy kilenc darabból álló 

rézmetszet sorozat, melyet Joseph Jager nagyszombati metsző készített.863      

 A váci Hétkápolna ülő Boldogasszonyt ábrázoló kegyképe selyemre készült és a 

XVIII. század első feléből származik. A festett sugárkoszorú, a lángnyelvek és a holdsarló 

prototípusáról, a máriavölgyi kegyszoborról származnak.864  

Zólyom Óhegy (Staré Hory) plébániatemplomának álló, festett kegyszobra 1480 

körül készült.865 Az álló Boldogasszony baljában tartja a kis Jézust, míg barokk 

ábrázolásokon jobbjában kormánypálca volt. A barokk metszeteken a Napbaöltözött 

Asszony ikonográfiájának megfelelően láthatjuk Máriát. Elképzelhető, hogy ez a változás a 

jezsuitáknak köszönhető, akik az 1621-ben Szűz Máriának szentelt templomot kezelésbe 

vették.866 A későközépkori szobrot a barokkban vették körbe a felhőkből kilövellő 

napsugarakkal, puttókkal és a baldachinnal (135. kép).867 A metszet változatokon ez utóbbi 

egyetlen esetben, Johann Christoph Winkler 1760 körül készült rézmetszetes szentképén 

jelentkezik.868  Ez után a metszet után készítette Schmidt Antal festő mintegy egy 

évtizeddel később a besztercebányai Nagyboldogasszony vártemplom mellékoltárképét.869 

A selmecbányai Szent Katalin-templomban, valószínűleg egy XVII. századi festmény 

másolata található a kegyszobornak.  

 Pinkakertes (Gaas) barokk főoltárán az eredetileg 1470-80 körül készített álló 

Boldogasszony jobbjában kormánypálcát, balján az áldást osztó, kezében országalmát tartó 

gyermeket tartja. Mária lába alatt az emberfejjel díszített holdsarló arra utal, hogy 

eredetileg egy Napbaöltözött Asszony szoborról lehetett szó (136. kép). Valószínűleg az 

1700-as évek átalakításai folytán veszíthette el ezt a jellegét. Frey a szobrot szokatlan 

„barokkos‖ jelzővel látta el, amelyben arra a sajátos átmenetre utalt miszerint a szobrot a 

lágystílus és szigorú stílus közötti átmenetként értelmezte. Radocsay egyébként a dozmati 

                                                 
861 Legalább húsz metszet másolatot ismerünk a kegyszoborról, nem láttam értelmét az összes idézésének. 
Tételes számbavételüket ld. SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 201-220. katalógus szám.  
862

 LADISLAW KUMMER: Puteus aquarum viventium ... Tyrnaviae, 1742. 
863 TÜSKÉS-KNAPP 1996. 29.  
864 SZILÁRDFY 1994. 31., JORDÁNSZKY 1836. 52-53.  
865 RADOCSAY 1967. 204., DIVALD 1909. 125.  
866 JORDÁNSZKY 1836. 47.  
867 AGGHÁZY 1959. II. 314.  
868 SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 365. tétel, SZILÁRDFY 1981. 12., 132. 
869 SZILÁRDFY 1994. 23-24.  
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és a tüskevári Madonákkal hozza párhuzamba.870  A barokk oltár építésekor Szent István és 

Szent László, illetve Szent Anna és Szent Joachim figuráival egészítették ki a kompozíciót, 

egyszerre erősítve a Szeplőtelen fogantatás tanát és a Patrona Hungariae eszmét.   

 Ikonográfiailag rendkívül érdekes a dozmati plébániatemplom Mária a gyermek 

Jézussal szobra (137. kép). A háromnegyed alakos hársfa szobor az 1460-70-es években 

készülhetett. Mária alakja keskeny holdsarlón áll. A szobor teljes hátoldalát Mária hosszú, 

hullámos aranyszínű haja borítja, Középen finoman modellált arcú napkorong látható, 

melyből napsugarak indulnak ki. Jézus és Mária fején a korona, illetve Mária jobb keze a 

kormánypálcával barokk kiegészítés.871 A szobor körmeneti szobornak készült, melyet 

rúdra szerelve hordoztak körbe. A térdben elvágott Mária alak meglehetősen ritka a 

magyar emlékanyagban. Poszler Györgyi Martin Schongauer (Lehrs V., Nr. 40.) egyik 

korai metszetét azonosította emlékünk lehetséges előképeként.872 Ugyanő a szobor 

ikonográfiai típusából igyekszik levezetni a funkcióját, szerinte különböző Mária 

ünnepeken, például Mária mennybevitelének ünnepnapján használhatták a szobrot. A 

barokk idők végén kerülhetett a dozmati templomba, hiszen a barokk főoltárt éppen ennek 

befogadására készítették el.873 Az akkor készült Szent István és Szent László szobrok a 

korona felajánlás motívumával a Patrona Hungariae kultusz terjedését jelzik.    

 A nagyszebeni Bruckenthall Múzeum 1490-1500 körül faragott Madonna szobra 

eredetileg a medgyesi ferencesek templomából került a gyűjteménybe.874 A XVI. század 

közepén az erdélyi reformáció előretörésének hatására elnéptelenedett templom, a 

következő században korházként, illetve annak kápolnájaként funkcionált. A XVIII. század 

közepén az erdélyi katolikus elit és az ott állomásozó császári tisztek adományaiból 

elkészültek az új oltárok, melyeket 1773-ban mégis lecseréltek. A Szeplőtelen 

Fogantatásnak szentelt középkori szobor helyére ekkor került a jelenleg is látható az akkori 

divatnak megfelelő, szintén Immaculata szobor. Érdekes kor- és ízléstörténeti adalék, hogy 

a káptalan jegyzőkönyve szerint a katolikusok azért bontották le a régi oltárt, mert nem 

tetszett nekik: „Paro Altare, quoviam Immaculatae Conceptionis quoad convenientam 

ornatumque sufficiens non videbatur, hinc antiquo illo desumpto erectum est aliud 

                                                 
870 RADOCSAY 1967. 88. 205-206. 158. kép., HEKLER 1937. 60., RADOS 1938. 54., KAMPIS 1940. 69, 
73, 149., AGGHÁZY 1959. II. 216. 
871 RADOCSAY 1960. 11., RADOCSAY 1967. 88., 162. 
872 PANNONIA REGIA (POSZLER GYÖRGYI) 1994. 499.  
873 AGGHÁZY 1959. II. 69.  
874 RADOCSAY 1967. 203., KAMPIS 1940. 234. kép 
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speciale, út plurimum novum, partim antem ex Altari, quod e conventu nostro 

Claudiopolitano hunc in finem erat translatum, perfectum fuit anno 1773.”875 

  A Szlovák Nemzeti Galéria őrzi Keresztfalu (Krížová Ves, Kreuz) 1510-20 körül 

készült Madonna szobrát (SNG ltsz.: P. 286.), melyet előző példáinkhoz hasonlóan barokk 

oltárba foglaltak be (138. kép).876  

 A kőszegi Szent Jakab-templomot a XVII. században az akkor még győri püspök 

Szécsényi György a jezsuitáknak juttatta. Új, 1693-ban készült főoltárának költségét 

Esterházy Pál nádor fizette. A hátfal nélküli, nagyméretű oltár oszlopközeibe Péter és Pál 

apostolok szobrai mellett jezsuita szentek és Loyolai szent Ignác megdicsőülése került.877 

A szentségház fölötti fülkébe helyezték el a templom középkorból származó legféltettebb 

kincsét, az 1500 körüli években, Tirolban készült, holdsarlón álló Madonna kegyszobrot 

(139. kép).878 A két barokk korona minden bizonnyal ekkor került a két figurára.879 

Érdemes megemlíteni, hogy legcsodálatosabb Napbaöltözött Asszonnyal díszített 

középkori miseruhánk, a Szent Erzsébet kazula is ennek a templomnak a tulajdonában volt.  

 Ugyancsak a XVII. század végén készült el a Szepes vármegyei Leibic (L’ubica) 

középkori templomának barokk főoltára. A holdsarlón álló Madonna szobrot (1500-1501) 

eredeti gótikus oltárszekrényével együtt illesztették be a főoltárba.880  

Különlegesnek számít a XVIII. század eleji betelepítések eredményeként a hajósi 

Mária kegyszobor története, hiszen itt egy Németországból importált szobor állt a hazai 

búcsújárások szolgálatába (140. kép).881 Ezt az is bizonyítja, hogy nemcsak a környék sváb 

telepeseinek vált nagyon korán kedvelt zarándokhelyévé, hanem az alföldi katolikus 

magyarság is előszeretettel látogatta, szinte a kezdetektől a népszerű zarándokhelyet. 1726-

ban Hajós német telepesei Dietelhofenből a Dunán szállították magukkal eredeti 

templomuk egyik Mária-szobrát, melyet a Szent Imre plébániatemplom főoltárán állítottak 

fel. A szobor lábánál elhelyezett ember arcú holdsarló mutatja, hogy minden bizonnyal 

eredetileg egy Napbaöltözött Asszonyt ábrázolt a XV-XVI. századi eredetű festett 

faszobor. Lehetséges, hogy a hajón történő szállítás következtében maradt el a napsugaras 

                                                 
875 ROTH 1913. 179. 
876 RADOCSAY 1967. 181. 217. kép, ÉBER 1914. 33-34., CIDLINSKA 1965. 98-100., GLATZ 1983. 129-
130. 
877 AGGHÁZY 1959. II. 152-153.  
878 DERCSÉNYI 1990. 10.  
879 RADOCSAY 1967. 88-89., SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 108., 146. sz., PANNONIA REGIA 
(VÉGH JÁNOS) 1994.515-516.  X-28.  
880 DIVALD 1905. 56., 43. kép., RADOS 1938. 102. tábla., AGGHÁZY 1959. II. 158.   
881 LUKÁCSY 1937.  
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nimbusz a Szent Szűz alakja körül. A Madonna feje mögötti Mária-monogramot befoglaló 

sugárkoszorú valószínűleg ezt hivatott pótolni.882    

A középkori fafaragó hagyományokat a századvégen és a századfordulón is tovább 

őrző szobrokat nem igazán ismerünk, bár kétségtelenül élt a barokk kori gótizálás 

tradíciója. Tanúságul, hogy mégis létezhettek, a hódoltságon túli, katolikus területeken egy 

1600 után (?) készült Munkács környékéről előkerült szobrot említhetünk.883 A fél 

életnagyságú, festett faszobrot egy ismeretlen Kelet-magyarországi mester készíthette, de 

sem pontos származási helyét, sem eredeti rendeltetését nem ismerjük. A középkor 

vallásos áhítatát sugárzó, szinte mozdulatlan ülő Madonna bal lábával a holdsarlóra tapos. 

Ölében, a jobb térdén ülő gyermek Jézust tartja. A gyermek életszerűsége szinte ellentéte 

Mária nyugalmának. A göndör, pufók gyermek jobb kezével Mária állát simogatja, 

miközben szeretettel tekint anyjára. Mikó Árpád szerint Jézus stilárisan a Jagelló-kori 

puttófigurákat idézi, míg Mária alakjának szobrászi megoldásait az 1600 körüli, Alpokon 

túli kora barokk szobrászati hagyományokkal rokoníthatjuk. Mivel a szobor enyhe 

alulnézetre komponált valószínűsíthető, hogy eredetileg egy emeletes oltáron helyezhették 

el (141. kép).884  

Hasonló datálási problémákat vet fel a perkátai plébánia templomban őrzött 

Napbaöltözött Asszony szobor (142. kép).885 A holdsarlón és felhőkön álló Mária 

jobbjában jogart, baljában az országalmát tartó kis Jézust hordozza. Fején korona, a 

háttérben fából faragott nap mandorla. A nagyméretű álló faszobor provenienciája 

ismeretlen. Mielőtt jelenlegi helyére került a szobor, a helyi földbirtokos Győry Terézia 

grófnő kastélyának kápolnájában őrizték. Jelenlegi formájában, XVIII. századi barokk 

szobornak tűnik, erőteljes középkori reminiszcenciákkal. Szilárdfy Zoltán XVI. századinak 

tartja, amit később barokkizáltak.886 

Erdélyből, a futásfalvi Szent András kegytemplom 1750-ben, a csíksomlyói 

kegyszobor hatására készült és felállított Holdsarlós Mária szobrát említhetjük a barokk 

kori historizálás emlékeként.     

 

 

 

                                                 
882BANGÓ 1975. 81., BARNA 1990. 78-79., SZILÁRDFY 1994. 14., JORDÁNSZKY 1836. 94-96.  
883 MNG Régi Magyar Gyűjtemény ltsz.: 7464 
884 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (MIKÓ ÁRPÁD) 2008. 138. IV-1. katalógus tétel.  
885 Köszönet illeti Smohay Andrást a fotóért.   
886 Szilárdfy Zoltán szíves szóbeli közlése.  
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A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY ALAKJA A „NEMESI NEMZET‖ 

SZOLGÁLATÁBAN 

 

Az régtől fogva közkeletű tény, hogy a királyi Magyarország területén a nemesség 

volt a magyarságtudat elsődleges hordozója a török hódoltság korszakában.887 Ez a nyugati 

országokhoz képest, viszonylag széles társadalmi réteg a rendi jogok birtokában 

kulcsszerepet játszott a politikában és a közigazgatásban egyaránt. A főnemesi és 

köznemesi családoknak szintén meghatározó szerepük volt a török elleni háborúk és az 

ellenreformációs mozgalmak viszontagságai közepette a nemzettudat kialakításában.888   

A barokk korszak nemesi közgondolkodásában nem csak a király kapja Máriától az 

uralkodói jogokat, hanem a rendek is részesülnek ezekből a jogokból. Esterházy Pál nádor 

például a Litaniae ad B. Virginem Mariam…(Bécs, 1697) című munkájának ajánlásában 

szűz Mária „haereditarius vasallus”-ának nevezi magát. Deklaratívnak tekinthetjük ezt a 

kijelentést, hiszen Esterházy, a király utáni második legmagasabb közjogi méltóság 

birtokosaként joggal tekinthető a magyar nemesség legfőbb képviselőjének. A gondolat 

alapja abban keresendő, hogy Szent István a koronáját és az országát a főnemességgel és a 

néppel együtt ajánlotta föl Máriának.889 Másrészt a legújabb történeti kutatásokból tudjuk, 

hogy a korábbi elképzelésekkel ellentétben 1608. évi országgyűlés után a magyar rendiség 

megújult és a magyar politikai elitnek sikerült jogainak egy nagy részét érvényesítenie. Az 

udvarhoz hűséges magyar főurak jelentős része, a nádor (Esterházy Miklós), a főkancellár 

tisztét betöltő esztergomi érsekek (Pázmány, Lippay) fontos szerepet kaptak a birodalmi 

diplomácia csúcsszerveként működő bécsi tanácskozásokon.890      

A magyar politikai elit jelentős része a XVII. században különböző jezsuita 

iskolákban, illetve a nagyszombati egyetemen szerezte műveltségét. Ez az élmény egész 

életükre, gondolkodásmódjukra meghatározó volt, így a katolikus nemesség tagjai 

(akiknek jelentős részét személyesen Pázmány térítette vissza a katolikus vallásra) 

műpártolóként a Patrona Hungariae tisztelője volt. Hiszen láthattuk, ha akarták volna, sem 

nagyon tudták volna kivonni magukat az egyetem ez irányban kifejtett propaganda 

munkája alól. Ez a pártfogás nemcsak személyes devóciójukban nyilvánult meg, hanem a 

külvilág felé mutatott hivatalos reprezentációjukban is. Erre példaként idézzünk egy olyan 

                                                 
887 A XVI-XVII. századi  politikai közgondolkodásra vö: BENE 1999. , BENE 2001. 285-315. , BENE 2007. 
50-64.  
888 FALLENBÜCHL 1983. 423-463.  
889 NÉMETH 1941. 147-148.  
890 PÁLFFY 2009. 14-15.  
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versrészletet, ahol a szerző maga is a jezsuiták grazi és bécsi, később nagyszombati 

iskolájában tanult, s gyámjaként tisztelhette Pázmány érseket, akinek hatására szerette meg 

a magyar nyelvet.    

„Musa! te, ki nem rothadó zöld laurusbul 

Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul, 

Hanem fényes mennyei szent csillagokbul, 

Van kötve koronád holdbol és szép napbul; 

 

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat, 

Az ki örökkén volt, s imádod fiadat 

Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat: 

Szentséges királyné! hivom irgalmadat.‖ 

 Zrínyi híres soraiban, Tasso Megszabadított Jeruzsálem-e invokációját 

parafrazeálja, amely érzékelhetően beépíti Francesco Petrarca Vergina bella kezdetű 

canzonéjénak sorait, melyet Zrínyi szintén kitűnően ismert, könyvtára több példányának 

tanúsága szerint.891 

Zrínyi Miklós nagyhatású verses eposzában, a Szigeti veszedelem invokációjában a 

Napbaöltözött Patrona Hungariaetől kér segítséget a sorsdöntő ütközet előtt. Zrínyi maga is 

a grazi jezsuita kollégiumban tanult, így egyáltalán nem meglepő, hogy a Jézus Társasága 

által propagált és félévszázad szívós munkájával sikeresen terjesztett szimbólumot hívja 

segítségül munkájában. Zrínyi itt a magyar katona hagyományos Mária-tiszteletének ad 

költőien megfogalmazott hangot. Ez a segítségkérés természetesen nem volt szokatlan a 

magyar katonák részéről, hiszen a középkor óta számtalan példát ismerünk hasonló 

esetekre.   

Ha hihetünk az új attribúcióknak az árpási Köpenyes Mária-oltárkép esetében, 

akkor a térdeplő főnemesek sora fölött, a jobb oldalon egy térdeplő, imára kulcsolt kezű 

magyar ruhába öltözött fiatal nemesi származású férfi fohászkodik a Patrónához.892 Buzási 

Enikő benne az ország katolikus nemeseinek és polgárainak a képviselőjét látja. A jelenet 

akár a Zrínyi-féle invokáció oltárképen megjelenített illusztrációja is lehetne.     

A magyar katonák nemcsak Máriás-zászlók alatt vonultak hadba, de a harcok 

veszélyei közepette személyüket is Mária védelmébe ajánlották. Ennek a mágikus 

védelemnek voltak példái a különböző, elsősorban szúró, vágó fegyverzeten, kardokon, 

                                                 
891 KOVÁCS 1982. 323-325.  
892 BUZÁSI 2005a 247.  
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szablyákon megjelenő Mária ábrázolások, bár pajzsokról is beszámolnak a XVIII. századi 

szerzők.893 A korábbi szakirodalom (Balogh Flórián) szinte toposzként idézte, a XIX. 

századi kutatásban fölvetett gondolatot, amely Esterházy Pál tekintélyére hivatkozott. 

Eszerint a herceg írja egy helyütt: ,,A legszentebb Istenszülő Szűz, Magyarország örökös 

Királynője. Az Ô tiszteletét egykor olyan nagyra tartották a magyarok, hogy védelmére 

még az életüket is készek voltak odaadni, sőt a legszentebb égi Királynő rózsafüzérét 

fegyvereken viselve az Ô katonáinak neveztették magukat.''894  

Persze Mária alakja nem csak a magyar katonák fegyverzetén jelent meg, hanem 

Európa szinte minden országának hadviselői szívesen húzódtak Mária oltalma alá és 

fegyverükre rávésették az Istenszülő képét. A Napbaöltözött Asszonyt ábrázolók közül az 

egyik legreprezentatívabb darab I. Miksa császár kardján látható (Kunsthistorisches 

Musem, Wien, Waffensammlung), ahol a holdsarlón álló Mária a korabeli szobrok és 

táblaképek dekoratív részletgazdagságában jelenik meg. Az 1496-ből származó kard a 

császári fegyverműves Hans Sumersperger műhelyében készült.895 Talán Miksa császár 

Napbaöltözött Asszony tiszteletének legismertebb példája, az uralkodóról 1519-ben festett, 

Bécsben őrzött Dürer portré, ahol a császár barettjének közepén egy medalionban az ülő 

Napbaöltözött Asszony jelenik meg.896   

Nemcsak a szúró, támadó, de a védő fegyverzeten, páncélokon is megjelent Mária 

alakja. Mindez idáig a magyar anyagban nem sikerült föllelnem hasonló darabot, de 

vélhetőleg hazai páncélokon is kellett legyen efféle ábrázolás. Az európai hírű augsburgi, 

nürnbergi fegyverkovácsok készítették az uralkodóknak, főnemeseknek a legdíszesebb 

páncélokat és vérteket. A mellvértek elő- és hátoldala különösen alkalmas volt a különböző 

gravírozott, vésett rajzolt ábrázolások elhelyezésére. A XV. század utolsó évtizedeitől 

kezdve a német sokszorosított grafika új technikája a rézkarc, a maga vonalas, kontúros 

jellegével kiválóan megfelelt a páncélok díszítésére. Sőt számos esetben ezeknek a 

maratott páncéloknak a dekorálását neves rézmetszőkre bízták.  

Az 1510-20-as évekből Kolman Helmschmidnek (1471-1532) a híres augsburgi 

fegyverkovácsnak tulajdonítanak egy olyan díszes vértet, melyet a neves rézkarcoló Daniel 

Hopfer (kb. 1470-1536) metszetei díszítenek. Az előoldalon Szent György és Szent Kristóf 
                                                 
893 MÁRIAFI 1788. 73.  
894 BALOGH 1872. 32.  
895 THOMAS, BRUNO 1955. 201-208. 
In.http://metmuseum.org/pubs/bulletins/1/pdf/3257663.pdf.bannered.pdf 
EGG, ERICH: Ausstellung Maximilian I. (Ausstellung Katalog). Innsbruck, 1969. 72. Abb. 46. Nr. 286.   
896 Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie Inv.-Nr. GG 825 
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alakjai között egy remek Napbaöltözött Asszony rajz jelenik meg. A hátoldalon a 

Metterciát Szent Jakab és Szent Sebestyén figurája keretezi (143. kép).897  Szintén a 

Metropolitan Múzeum őrzi I. Ferdinánd, 1549-ben készítet vértezetét, mely a nürnbergi 

Kunz (Konrad) Lochner (1510-1567) művészetét dicséri.898 A mellvértet teljes egészében 

(az öv vonaltól a nyakvértig) egy álló Napbaöltözött Asszony tölti ki, melyet két angyal 

koronáz (144. kép). A hátoldalon az aranygyapjas rend jelvényei tűnnek föl, melynek 

Ferdinánd tagja volt. Lochner 1546-ban is készített az uralkodónak és fiának, Miksa 

főhercegnek (1527-1576) két ehhez hasonló páncélt. I. Ferdinánd bátyjának V. Károly 

német-római császárnak az egyik 1543.ból származó páncélján, ugyan jóval kisebb 

méretben, mint trónján őt követő öccséén szintén a Napbaöltözött Asszony képe látható 

(Kunsthistorisches Museum, Wien).  

Bizonyos irodalmi források szerint a magyar emlékanyagban is megjelentek a 

hasonló mellvértek. II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem legendás kuruc vezére, Vak 

Bottyán generális mellvértjén állítólag a Patrona Hungariae ábrázolása védte a híres 

hőst.899 

A támadó fegyvereken, elsősorban a legelterjedtebb magyar szálfegyvereken, a 

szablyákon viszont annál többször találkozhatunk az emlékek között is a Patrona 

Hungariaevel díszített darabokkal. Ebből nézzünk néhány kiragadott példát.  

A reprezentációs célra készült díszfegyverek közül, művészi kivitelezésénél és 

méreténél fogva is kiemelkedik az a 1,87 m magas testőrségi bárd, ún. Caise, mely 

korábban gróf Andrássy Géza gyűjteményében volt található. Ez az eredetileg páncélok és 

vértezetek átvágására készült fegyver, az 1500-as évek elején vált testőrségi 

díszfegyverré.900 A bárdlap bélletelt lombdíszítéssel rendelkezik, melynek közepén a 

sugarak által körbevett, holdsarlón álló Szűzanya képe (Immaculata) jelenik meg. Lábainál 

angyalfejek láthatók (145. kép). Ezután MATHIAS /REX/ UNG 1616 felírat, ez alatt pedig 

az egyik oldalon egy teljes vértezetben álló harcos alakja. A másik oldalon egy kígyóval 

viaskodó oroszlánt helyezetek el.901  

A bárdon elhelyezett Napbaöltözött Asszony alakja nemcsak a Habsburgok 

Immaculata tiszteletét jelképezi, esetleg tekinthetünk rá úgy is, mint a magyar nemesség 

felé tett gesztusra, a nemzeti jelkép ilyen kiemelt helyen történő használatával. A politika 

                                                 
897 The Metropolitan Museum of Art, Ltsz:. 38.143b-d 
898 The Metropolitan Museum of Art, Ltsz:. 33.164a–x  
899 FALVAY 2006. 431.  
900 KALMÁR 1971. 47. és 72. kép.   
901 SZENDREI 1896. 493. Nr. 3059. 
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történetből tudjuk, hogy II. Mátyás több ilyen szimbolikus gesztust tett a magyar nemesség 

irányába (Szent Korona szerepének az erősödése, Máriás pénzek jelképei stb.). Érdemes 

felfigyelnünk az időbeli párhuzamosságra is, hiszen éppen abban az időszakban kerül a 

szimbólum az uralkodó személyét védő díszfegyverre, amikor a jezsuiták is elkezdik 

intenzíven alkalmazni a Napbaöltözött Asszony motívumát a különböző műtárgyakon.   

Az egyik aradi vértanú, Damjanich János honvédtábornok 1609-es évszámot viselő 

kardján a védelmet jelentő palástban áll a Szűzanya az ország címere felett, fején korona, 

balkarján a koronás Kisded, jobbjában pedig királyi pálca látható. Alatta pedig felírás jelzi 

a magyar harcos hitét és bizalmát: ,,Maria Mater Dei Patrona Hungariae Sub tuum 

praesidium confugio'' – ,,Mária, Isten Anyja, Magyarország Patrónája, oltalmad alá 

menekülök.''902  

Más karddíszeken is megjelenik a Napbaöltözött Asszony alakja különböző 

attribútumokkal: csillagkoronásan, esetleg kardot (?), vagy királyi pálcát tartva dicsőséges 

Királynői mivoltában. Ismét másutt a felhőkön trónoló jóságos Isten Anyja tekint le az 

égből, érte is harcoló katonájára, aki a fenti fohásszal könyörög hozzá a bajvívásban 

oltalomért.903  

A XVII. századtól kezdve terjednek el Magyarországon is a különféle díszítésű 

figurális és növényi ornamentikával illetve feliratokkal ékesített szablyák. A Madonnával 

díszített pengék általános hazai típusa a XVIII. század folyamán alakult ki – amikor a 

magyar huszárok dicsőnél dicsőbb haditetteket hajtanak végre Habsburg szolgálatban, a 

különböző Európai hadszíntereken –, ahol a Patrona Hungariaet a holdsarlón álló Madonna 

jelképezi, ez alatt olvasható a fentebb, Damjanich kardján is megjelenő szöveg. A pengék 

másik oldalát, a korona, vagy pálmaágak között álló kettős kereszt díszíti, felette az „in 

hoc signo vinces” jelmondat, alatta:”Deus exercituum Bellator Fortissime esto mecum” 

(Seregek Istene, hatalmas harcos, légy velem) olvasható.  

Természetesen az általánosnak tekinthető típus mellett, már az 1600-as évekből 

találhatunk, olyan pengéket, melyek eltérnek ettől a típustól. Az egyik legérdekesebb az 

ábrázolás részletgazdagsága miatt az a penge, ahol a köpenyes, szinte az öltöztetős 

Madonnák figuráját idéző, koronás, csillagkoszorús, holdsarlón álló Boldogasszony egyik 

kezében a gyermeket, másik kezében jogart tart. Mária ajkánál mondatszalag, a palást 

szélén pedig vésett szöveg látható: „Accipe S. Gladium munus a Deo” (Vedd, e szent 

                                                 
902 NAGYFALUSY 1938. 16a., 40a., KOVÁCS 2000. 30-31.   
903 NAGYFALUSY 1938. 32b.  
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kardot, Isten ajándékát). A Madonna ezeken a kompozíciókon vagy felhőkön, vagy 

koronás magyar címeren áll.904  

Kalmár János a magyar kard művészetéről szóló dolgozatában egy érdekes XVIII. 

századi kivételt is említ. A kard pengéjén a Madonna és a magyar címer mellett a törökök 

és a magyarok közötti vésett csata jelenet látható, melynek felirata „Franciscus Vivat”, 

„Vagh-Vagh Forgacs Vagh Tied Lesz Ghymes Es Ghacs”, a túloldalon pedig:”Ezt 

parancsolta Elisabeth – Magyar-Orszagh Kiraly-Asszonya”905  

Nemcsak a vitathatatlanul nemzeti fegyverként használt szablyák pengéin jelent 

meg a Madonna képe, hanem más magyar fegyvereken is találkozhatunk védelmező 

alakjával. Szúró-vágó fegyverek esetében sem mindig a pengén jelentek meg ezek a 

díszítések, a gyakorlott ötvösök, fegyverművesek a markolat gombján is elhelyeztek 

különböző ékítményeket. A szintén tipikusan magyar fegyvernek tekintett, elsősorban a 

XVII. században használt ún. lóra való pallosok között is találhatunk ilyen darabokat. A 

Magyar Nemzeti Múzeum birtokában van egy olyan, az 1600-as évek végén magyar ötvös 

által készített pallos-hegyestör, melynek, markolatkupakjának tetején a Madonna 

Immaculata vésett képe jelenik meg.906      

Ennek a középkorból eredő, a török elleni harcok alatt pedig még inkább felerősödő 

a Patrona Hungariae gondolatot a magyar vitézség eszméjével összefűző gondolatnak a 

továbbélésére még a barokk utolsó évtizedeiből is ismerünk példát. 1785-ben az ifjú 

Batsányi János A’ magyaroknak vitézsége című könyvében a következő sorok 

olvashatók:”ki-rajzoltatott…Magyar Ország’ Tzímere, illy egy versetskével: Be édes és 

ékes Te éretted meg-halni! – Más része pedig az Isten Anynyát, Hazánknak Királyné-

Aszszonyát mutatta. Egy lábával egy fél-holdat tapodott, kezét pedig Magyar Ország’ 

Koronáján tartotta, melyre e’ két szó vala metszve: OLTALMAD ALATT.”.907  

Ismerünk az 1770-es évekből olyan huszárszablyát, melynek terc oldalán a 

gravírozott Madonna képe, már a XVIII. századi megváltozott Mária-kultusz hatásait 

mutatja, hiszen az egyalakos Immaculata típus a földgolyón és a bűnt jelképező kígyón 

tapos, jobb kezében szűzeségének szimbólumát a liliomot tartva. A vésés a korabeli 

szobrászat könnyed, légies rokokó vonásait hűségesen adja vissza.908 A Nádasdy Ferenc 

Múzeum egyik remekbeszabott XVIII. század második feléből származó, fringia típusú 
                                                 
904 KALMÁR 1938. 74-75.  
905 KALMÁR 1938. 75. (Sajnos a tanulmány képet nem közölt erről a fegyverről).   
906 ZICHY 1935. 21., KALMÁR 1971. 99., 181. kép.    
907 Közli: PAPP 2002. 50. jegyzet. 44-45. Vö. Batsányi János összes művei. (sajtó alá rendezte Keresztúry 
Dezső és Tarnai Andor). Budapest, 1960. II. 13.  
908 Képét közli: SACH, JAN 1999. 173-174., 215. kép.  
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magyar huszárszablyájának pengéjébe maratva, barokkos, indás keretben jelenik meg az 

egyszerre a holdsarlón és a földgömbön taposó Szeplőtelen Szűz (NFM-HuT 94.21.1).909 

Csillagokkal díszített ruhája körül napfény mandorla. Dekoratív csigákkal ékesített 

köpenye, még a középkorias Köpenyes Madonnák típusát is idézi (146. kép).  

A XVIII. században, nagyjából a hatvanas évekig ezeket a Madonnás pengéket a 

magyar huszárság részére, a megnövekedett igényeknek megfelelően már az Alsó-

Ausztriai pottenstein manufaktúrájában gyártották.  

A fegyverek mellet érdemes figyelmet szentelnünk a funerális emlékeknek is. Több 

epitáfiumon, halotti címeren megjelenik a Napbaöltözött Asszony ábrázolása jelezve a 

jezsuita intézetekben nevelkedő főurak, illetve a köznemesség ragaszkodását a Magyarok 

Nagyasszonyához. Ennek a harcokban edződött, katonáskodó rétegnek a tagjai halálukban 

is a Patrona Hungariae védelmébe ajánlották magukat. Galavics Géza szerint ezeken az 

alkotásokon a török ellenes harc hagyományos műfaji keretek között jelentkezett.910 

Ilyenek például a nagyszombati jezsuita templom szentélyfalára helyezett nagyméretű 

halotti címerek a vezekényi csatában (1652) elesett Esterházyak emlékműveként. A 

professzorok stallumai és a diákok padjai is e falak mellé kerültek, így a hatalmas méretű 

címerek funerális, emlékőrző funkciójuk mellett, elhelyezésükkel is fontos propagandaív 

szerepet töltöttek be.911 Ennél a típusnál az elhunyt középpontba helyezett plasztikusan 

modellált címerét feliratokkal és trófeákkal, harcra utaló szimbólumokkal, fegyverekkel 

vették körbe.    

Esterházy László 1652 után készült halotti címere a nagyszombati jezsuita 

templomban tekinthető az alaptípusnak. Az elhunyt címere alatt Szent György lovas képe, 

a jobb oldalon Szent László király, mint védőszent, legfölül harsonák és hadi lobogók 

között az álló Napbaöltözött Asszony alakja, mint Patrona Hungariae (147. kép).  

Az 1668-ban, ütközetben elhunyt Erdődy Ádám kamarás, varasdi főispán és 

petrinai kapitány halotti címere, a szepeshelyi Szent Márton-templomban a típus egyik 

leghatásosabb példája.912 A babérkoszorúval keretezett, álló, ovális alakú tábla közepén 

címerpajzs fölött két soros körirat, melyet trófeák, hadi jelvények, fegyverek öveznek. Alul 

a sárkányölő Szent György, ennek pandanjaként, fölül az álló Napabaöltözött Asszony 

szobra lobogók között. A tábla két szélén, kis konzolokon, jobbra Szent István jobb 

kezében lándzsát tartva, balra Szent László baljában bárd, királyok alakjai tűnnek fel. A 
                                                 
909 http://huszarok.nadasdymuzeum.hu/targy.php?targy=3091&fajta=12&keres=160 
910 GALAVICS 1986. 87. és 69. kép.  
911 SZABÓ 1989. 82-103., HAIMAN-MUSZKA-BORSA 1997. 28.   
912 DIVALD 1907. 3. 51., SZILÁRDFY 1999b. 288., LUDIKOVÁ-MIKÓ-PÁLFY 2007. 327-328.  
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halotti címert Erdődy özvegye Rákóczi Erzsébet készíttette. Erdődyről tudjuk, hogy 1655-

56 között Bécsben a jezsuitáknál járt gimnáziumba. A Napbaöltözött Asszony alakjának 

megjelenését magyarázhatja a török ellenes tartalom, amit a jezsuita befolyás csak még 

inkább erősített. Szent György és Szent László király alakjai pedig a hadi erényekre 

emlékeztetnek, de Szent István és a Patrona Hungariae szerepeltetése a nemesi közjogi 

gondolkodás emlékműveivé is avatja ezeket a fali síremlékeket.  

A trencséni Xavéri Szent Ferenc jezsuita templomban maradt fenn egy nagyszerű, 

festett epitáfium, hadi trófeum keretezéssel, a XVII. század végéről, amelyen a félalakos, 

ember arccal modellált holdsarlós, napsugaraktól övezett Segítő Boldogasszony a császári 

hadsereg fölött seregszemlét tart.913   

Ebben a fejezetben érdemes megemlítenünk még néhány oltárt, melyek a magyar 

nemesség jóvoltából ékesítik templomainkat a Patrona Hungariae gondolat 

megtestesítőiként, és a XVII. század második felében a jezsuiták által megkezdett út 

tudatos folytatóiként tekinthetünk rájuk.   

1657-ből származik a késmárki, volt Thököly-várkápolna, emeletes, gazdag 

faragványokkal díszített oltára, a magyar szent királyok alakjával, oromzatában a 

Napbaöltözött Asszony figurájával, melynek megrendelője Thököly Imre édesapja István 

volt.914  

 Mattheus Kern gráci szobrász munkáját dicséri, a gróf Batthyány Ádám 

adományából épült németújvári (Güssing) ferencesek templomának főoltára 1648 körül. A 

jellegzetes kora barokk oltár oromzatán, szintén a Magyarok Nagyasszonya gondolat 

jegyében jelenik meg a Napbaöltözött Asszony álló alakja.915   

  A Vas megyei Rohonc (Rehnitz) templom főoltára szintén Batthyány Ádám 

jóvoltából készült el 1679-ben. Ikonográfiailag abban tér el az előbb vizsgált csoporttól, 

hogy a Patrona Hungariae itt nem szoborként, hanem az oltár második szintjének ovális 

táblaképén lett ábrázolva, a magyar szent királyok szobor alakjai így hódolnak neki. Bár 

mind a tituláris szent, Katalin, mind a Mária-kép későbbi, mint az oltár (148. kép).916    

A Napbaöltözött Asszony ikonográfiai jegyeit viseli magán az az ülő Patrona 

Hungariae ábrázolás, amely rákerült Benyovszky Mihály nagyszombati konviktus 1654-es 

                                                 
913 SZILÁRDFY 1999b. 288., 18. kép, SZILÁRDFY 2003. 76. és 210., kép.  
914 RADOS 1938. XCV. tábla, GARAS 1953. 120. és XIV. tábla, AGGHÁZY 1959. 2. 135-136. továbbá 3. 
XIX. tábla 
915 RADOS 1938. 63. és XCV. tábla, AGGHÁZY 1959. 1. 223., 2. 197-198., 3. LI. tábla.   
916 RADOS 1938. 64. és XCIX. tábla, GARAS 1953. 23., 126., AGGHÁZY 1959. 2. 233., 3. L. tábla. 
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filozófia vizsgájára készült tézislapjára.917 A kisméretű kartusban ábrázolt Patrona az 

ajánlás szövegét tartalmazó nemeai oroszlánbőr alatt a sarokban nyert elhelyezést. A lapot 

a nagyszombati diáktárs, Esterházy Pál számára ajánlották. A metszetes lap érdekessége, 

hogy az egy évvel korábban lezajlott vezekényi csata emlékére készült, mely 

hadtörténetileg egyébként jelentéktelennek számító csatában az Esterházy család négy 

tagja is életét vesztette. A Melchior Küssel által jelzett rézmetszet közép képén a törökök 

elleni csata jelenete látható, a kereten tizenkét Esterházy – köztük a négy elhunyt – 

portréját helyezte el a metsző. A lapon az Esterházyak példamutatása, hazaszeretete  

kiegészítve a Patrona Hungariae alakjával, melyet a Benyovszky címer pandanjaként 

helyeztek el a jezsuiták által meghirdetett programba illeszkedett bele. A metszeten látható 

Madonna alak voltaképpen az egyetem címereként, mintegy kiemeli a hazáért küzdő 

katolikus arisztokrácia szoros, meghatározó kapcsolatát a jezsuiták által vezetett alma 

materhez (149. kép).    

    A jezsuiták és egyben Pázmány Mária-tiszteletét, illetőleg a Patrona Hungariae 

kultusz fölelevenítését és megerősítését jelzik azok a műalkotások mellyel a hazai 

jezsuiták, nemcsak a nemesség, de az uralkodó figyelmét is igyekeztek felébreszteni. A 

könyvnyomtatásban használatos metszetes ábrázolásokról már előzőekben volt szó, itt 

talán elég a figyelmet felhívni a magyar királykoronázásokon használatos eskükeresztre. 

Korábban láthattuk, hogy Oláh Miklós a koronázási ceremónia külsőségeiben az új 

alapokon is a nemzeti jelleg megőrzésére törekedett. Az érsek pásztorbotjára finom 

érzékkel, egy olyan korábbi Napbaöltözött Asszony-ábrázolást választott, mely az angyali 

koronázás motívumával kiemelte, a pásztorbotnak a királykoronázásokon betöltött 

funkcióját. Pázmány, maga is király-koronázó érsekként elődjének a nyomdokain lépdelt.  

A koronázási eskükereszt a XIII. század közepén készült, amit Pázmány a XVII. 

században (a felírat tanúsága szerint 1634-ben) jelentősen átalakíttatott. A 

szakirodalomban ellentmondó adatokat találhatunk a kereszt használatának kezdetéről, 

hiszen Kovács Éva szerint a magyar királyok ettől az időtől kezdve erre tették le 

koronázási esküjüket918, Cséfalvaynal azt olvashatjuk viszont, hogy már a középkortól 

használták a királykoronázásokon.919 A filigránokkal, drágakövekkel és gyöngyökkel 

díszített aranykereszt eredetére nézve sem sokat tudunk. Az 1551-es esztergomi leltárban 

említik, mint drágakövekkel díszített aranykeresztet. Az 1604-es leltár a hiányzó 
                                                 
917 GALAVICS 1986. 86-87., GALAVICS 1988. 137-141., TÖRTÉNELEM-KÉP (GALAVICS GÉZA) 
2000. 383., VI-20., GALAVICS 2004b. 56-57.   
918 KOVÁCS 1974. 48., 28-29. kép.  
919 CSÉFALVAY 1992. 28-29.  
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drágaköveket és sérüléseket sorolja föl. Az 1654-es leltárban, mint Szent István 

ajándékáról olvashatunk róla, és itt találjuk nyomát a koronázáson való használatnak. 

„Crux alia major similiter ex auro puro lapidibus itidem pretiosis ornata a Sancto 

Stephano primo Regni Hungariae Rege donata, super quam Reges Hungariae tempore 

coronationis iurare consueverunt”920 „Egy másik nagyobb, szintén színarany, ékkövekkel 

díszített kereszt, szent Istvánnak, Magyarország első királyának adománya, amelyre 

Magyarország királyai szokás szerint esküt tesznek‖.921 

A korábbi leltárakban ugyan nem található nyoma a Szent István-i hagyományhoz 

való kötődésnek, de Pázmány nyilván tudatosan választott egy olyan keresztet mely 

régiségével egészen az árpád-kori hagyományokra támaszkodhatott. Ő maga, két királyt is 

megkoronázott (1618. július 1-én II. Ferdinándot és 1625. december 8-án III. Ferdinándot a 

soproni ferences templomban), tehát igazán tudatában lehetett a királyi eskü 

fontosságának, kiemelkedő közjogi szerepének, s az erre letett eskükereszt jelentőségének, 

és a jelképben rejlő propagáló erőnek. Az adatok tanúsága szerint, ha Kovács Éva 

véleményét fogadjuk el egyébként Pázmány az átalakított keresztet koronázáson nem 

használhatta. Először, 1647. június 17-én a később királyi trónra nem jutott IV. Ferdinánd 

koronázásán használhatták.   

Akármi is az igazság ebben a kérdésben azt talán nem kell külön hangsúlyoznunk, 

hogy ez a tárgy féltve őrzött nemzeti ereklye és egyben fontos közjogi jelkép is volt. 

Hiszen az új király esküje biztosította az ország jogrendjét, modern fogalommal élve 

alkotmányát.   

Pázmány 1634-ben az ereklye gazdag zománcdíszítését tehát megújítatta. A két 

négy karéjos lap is ekkor került rá. A hátlap közepére az előlapéval megegyező formájú 

pajzslemezt helyeztek, melyre a domborművű álló Napbaöltözött Asszony képe került 

(150. kép).922 A dombormű keretezőmezőjének körirata: REGINA COELI – PATRONA 

HUNGARIAE. A Patrona Hungariae gondolat és a Napbaöltözött Asszony alakjának 

összekapcsolása ennél frappánsabb módon és helyen nemigen valósulhatott volna meg.  

Ez a külön, világi eskü valószínűleg III. Endre koronázása óta (1290) szerepel a 

magyar koronázási szertartásokon. Endrének a koronázáson meg kellet fogadnia, hogy 

Boldogasszony birtokából (vagyis Magyarország területéből) visszaszerzi azokat a 

földeket, amelyek idegen kézre jutottak.  Utódja Károly Róbert szintén esküt tett az ország 

                                                 
920 CZOBOR 1897. http://mek.niif.hu/00900/00941/html/doc/c200763.htm#13 
921 IUS CORONANDI (SZILÁGYI ANDRÁS) 2012. 53., III. 1.  
922A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG EZER ÉVE (CSÉFALVAY PÁL) 2001. 279-280.   



231 
 

területi egységének védelmére, s ettől kezdve ez az eskü formula szerepel a magyar király 

koronázások szertartásai között. A középkor vége felé ez az eskü, amely nem tartozott a 

királyi ordók esküjéhez egyre inkább a rendek ellenőrzése alá került, s az ő érdekeik és 

jogaik védelmét és biztosítását szolgálta.923 Később, a pozsonyi koronázások 

ceremóniájának is állandó részét képezte az eskü, melyet a nyílt színen, a vágások előtt 

hallgatott meg az ország, illetve a koronázási ceremónia közönsége. Pont ebben a fontos 

közjogi aktusban való szerepeltetéséért került a tárgy éppen ebben a fejezetben tárgyalásra, 

de természetesen, a historizáló fejezetbe is joggal kerülhetett volna.  

 

HADI ZÁSZLÓK 

A zászlóhasználat igen fontos volt a nemesi társadalom számára. Hiszen ez a jelkép 

jellemezte társadalmi hovatartozásukat, identitásukat, ezek alatt a lobogók alatt vonultak 

hadba. Később, a békésebb XVIII. században corporális összetartozóságuknak válik 

szimbólumává, s mint vármegyei, politikai jelkép is erősítette a nemesi nemzettudatot. Az 

anyag könnyebb kezelhetősége érdekében együtt tárgyaljuk a későközépkori 

hagyományokat követő, napjainkra sajnos meglehetősen kis számban fenn maradt 

törökellenes harcok zászlóit, a jóval nagyobb számban föllelhető, XVIII. századból 

származó vármegyei, illetve nemesi felkelők zászlóival.   

A zászlók ikonográfiájára általánosan elmondható, hogy igen változatos képet 

mutatnak. A hadi, és a templomi zászlókat az anyag könnyebb kezelhetősége miatt külön 

ismertetjük, bár végleges formai elkülönülésük csak a XVIII. század folyamán következett 

be.  

  A Máriás zászlaink egy jelentős része a Napbaöltözött Asszony alakját vonultatja 

fel, de ez korántsem mondható általánosnak. A Mária-ikonográfia jó néhány típusa 

megjelenik rajtuk: Mária koronázása, Piéta, Köpenyes Mária stb. Bizonyos források szerint 

Mátyás 1468-as Podjebrád elleni hadjártában Szűz Mária-képes zászlók alatt vezette 

győzelemre seregét. A hadizászlók esetében a Napbaöltözött Asszony, mint a török ellenes 

harcok mágikus szimbóluma, ahogy azt már a különböző támadó és védekező fegyverek 

esetében már láthattuk, magától értetődően magyarázza a nagyszámú megjelenést.  

A középkorból természetszerűleg, az érzékeny textilek könnyen pusztuló volta 

miatt, sajnos nem rendelkezünk Máriás hadi zászlókkal, viszont a XVI. századi 

festészetben több példán tudjuk bizonyítani, hogy a Napbaöltözött Asszony alakjával 

                                                 
923 BARTONIEK 1987. 48-50.  
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díszített hadizászlók oltalma alatt vonultak hadba elődeink, amely hagyomány 

tulajdonképpen a II. világháborúig töretlenül megmaradt.  

Az egyik legismertebb korai emlék az 1512-ben készült Kleiner Mariazeller 

Wunderaltar, melynek négy tábláján, hat csodajelenetet láthatunk. Nagy Lajos király török 

elleni csatáját ábrázoló táblán, a baloldalon a páncélos lovagkirály vezette nehéz páncélos 

magyar lovasság elsöprő rohamot intéz a rendezetlenül, szinte fegyelmezetlenül harcba 

szálló török könnyűlovasság ellen. A csatajelenet fölött az égen napsugár mandorlában 

Mária kíséri a keresztény sereg éppen kibontakozó elementáris attakját. A király mögött az 

egyik lovag kezében nagyméretű fehér hadizászlót tart, melyen a Napbaöltözött Asszony 

egész alakos képét helyezték el (151. kép).  

A mariazelli kegyhely kiemelkedő emléke a hét évvel később, 1519-ben készített 

ún. Grosser Wunderaltar. A szárnyas oltár 47 csodajelenetet és az oltáradományozónak, 

Valentin Pierer Sankt Lambrecht-i apátnak a képét is tartalmazza. A templom 

alapítástörténetéhez szorosan kapcsolódó Nagy Lajos havasalföldi csatája természetesen 

erre az oltárra is rákerült. A festmény bizonyos elemeiben követi a Kleiner-oltár hasonló 

képének kompozícióját. Lényeges különbség, hogy itt már nem Mária személyesen, hanem 

a csata fölött a felhőkben, egy angyal által tartva a mariazelli kegykép segítségével 

győzedelmeskednek a keresztények a török felett. A király alakja mögött szintén egy piros 

hadizászlón a Napbaöltözött Asszony alakja jelenik meg.924     

A két festmény készülésével nagyjából azonos időből már ismerünk Máriás 

zászlókat. Az egyik legrégebbi 1500 körül készült, a Magyar Nemzeti Múzeum 

gyűjteményéből a Tomori Pálnak tulajdonított, két részből összeállított hadi lobogó, amely 

alatt a mohácsi csatába vonult hadba a magyar hadak fővezére. A világoskék virágokkal 

díszített selyem zászló egyik oldalának közepén helyezkedik el a Patrona Hungariae-t 

ábrázoló hímzés, míg hátlapján a magyar címer látható „PRO DEO REGE PATRIA” 

felirattal. A zászló közepén, egy ferdén álló kereszt végén lévő festett karikában 1629-es 

dátum olvasható, amely azt sejteti, hogy a XVII. század vitézei is megbecsülték a mohácsi 

csata tanújaként tisztelt zászlót.925  

Szintén a mohácsi csatában használhatták azt a piros selyemdamasztból készült 

erősen sérült, töredékes zászlót, amelynek egyik oldalán a Napbaöltözött Asszony felett a 

Patrona Hungariae felírat is megjelenik (RIA PATRONA H…) töredékes formában. A 

másik oldalon Magyarország címere látható, a következő felírat részlettel: „…EUS ET 

                                                 
924 KRENN 2004. 312-315 
925 KALMÁR 1971. 375. 5. kép.  
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CAE…”. A hagyomány szerint a csatából menekülő egyik Batthányi, valószínűleg Ferenc 

horvát bán, a középrészt a nagyméretű zászlóból kivágatta, és magával vitte németújvári 

várába.926 Kalmár a CAE szótöredéket a caesar szóra egészítette ki, így, mivel a magyar 

uralkodók Mohács előtt nem viselték a császár címet, a lobogót a XVI. század második 

felébe helyezte (152. kép).927 

Az ország haderejét mozgósító nagyobb hadivállalkozásokra az ország zászló alatt 

vonultak hadba a magyar seregek. A mohácsi csatában Drágffy János országbíró vitte az 

állítólag Patrona Hungariaevel díszített országzászlót. Drágffy mohácsnál hősi halált halt, a 

rábízott zászló is elveszett.928  

Még mindig valószínűleg a mohácsi csatában használhatták az esztergomi érsekek 

azon lobogóját, melyet a XIX. század közepén a Vasárnapi Újság névtelen cikkírója 

közölt.929 A leírás mellett két reprodukció is beszámolt a zászlóról, így viszonylag pontos 

képet kaphatunk róla. A jobb oldalon a „ST MARIA ORA PRO NOBIS AMEN” felírat volt 

olvasható, a baloldalon, pedig: egy püspökszent alakja mellett (Szent Adalbert?) „REG 

ANA MARIA AEPO STR.” A zászlórúd végén egy gömbhöz csatlakozó lándzsavég volt, 

melynek bal oldali lapjához a nap mandorlába foglalt Mária álló, koronás alakját 

applikálták.  

Az emlékek tanúbizonysága alapján, ha Mátyás alatt, még nem is igazolhatjuk, 

hogy a magyar hadilobogókon megjelent volna a Napbaöltözött Asszony, azt 

elmondhatjuk, hogy utódai II. Ulászló és II. Lajos hadi zászlóin már ott látható a képe. Úgy 

tűnik, hogy nagyjából az új Máriás éremkép bevezetésével párhuzamosan kezdik el 

használni ezeket a hadilobogókat.      

A hódoltság korából származó magyar hadi zászlók alapszíne általában piros volt. 

Valószínűleg nem véletlen, hogy az Esterházy család tulajdonában több Patrona 

Hungariae-s zászló maradt fenn. Vélhetőleg a XVI. században készült, a magyar barokk 

egyik leghatásosabb kétszárnyú zászlója, amely egyik oldalán olajjal festett, holdsarlón 

álló jó festői kvalitásokat felvonultató, a középkori szobrok alakjára emlékeztető álló 

Napbaöltözött Asszonyt ábrázol, a másik oldalon a keresztre feszített Krisztus képét 

helyezték el (153. kép).930 A zászló piros mezejében apró lángnyelvek láthatók. Az 

ezredéves kiállításon is bemutatták azt a szintén Fraknóról származó XVII. századi piros 
                                                 
926 SZENDREI 1896. 256., (Szendrei Kázmérról, Kalmár pedig Károlyról tesz említést).  
927 KALMÁR 1971. 376. 
928 KALMÁR 1971. 375.  
929 VASÁRNAPI ÚJSÁG 1858. január 31. (5. szám). 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00205/datum05587/cim205596.htm 
930 KALMÁR 1971. 376. és 5. kép., BÍRÓ 2008. 34.  
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selyemdamasztból készült kétszárnyú zászlót, melyet apró lángnyelvei rokonítnak az előző 

emlékkel. Itt az egyik oldalon, a holdsarlón álló, aranykoronás Madonna körül már 

olvasható a Patrona Hungariae felírat, míg a másik oldalon két angyal tartja a koronát a 

magyar címer fölé (154. kép).931  

Az Esterházy család által használt e két hadi lobogó jól érzékelteti az egy évszázad 

alatt beállt változásokat. Míg a XVI. századi zászlón még a hagyományos keresztény 

ikonográfia jelképei szerepelnek, addig az egy évszázaddal később használatos lobogón, 

már jól érzékelhető (korona, címer, Patrona Hungariae) a nemzeti jelleg hangsúlyozása.  

A XVII. századtól kezdve egyre több Napbaöltözött Asszonyt mutató 

hadilobogóval találkozunk. II. Ferdinánd magyar lovasezredének a zászlója lehetett a 

Magyar Nemzeti Múzeum 1623-ből származó darabja. Az egyik oldalon a felhők között 

megjelenő, feje fölött PATRONA HUNGARIAE felirattal ellátott, Ülő Napbaöltözött 

Asszonyt ábrázoló (a Madonna alatt a magyar címerrel), a másik oldalon a keresztre 

feszített Krisztussal és a kétfejű császári sassal díszített, lángnyelvekkel mintázott, vörös 

selyemdamaszt hadilobogó jellemző emléke a korszaknak.932  

1666-ból származik az a holdsarlón álló Szűz Anyát ábrázoló vörös selyem 

damasztszövetből készült fecskefarkas zászló, PATRONA HUNGARIAE körirattal, 

amelynek másik oldalán az Esterházy család az aranygyapjas-rend láncával körülvett 

hercegi címere került elhelyezésre. A címer fölötti rövidített felírat (P.P.E.D.F.) föloldása: 

(Herceg Esterházy Pál Isten Segítségével).933  Nem lehet véletlen, hogy Pál herceg a 

vasvári békekötés után két esztendővel új, a Patrona Hungariae alakjával díszített főzászlót 

készítetett, mely ikonográfiájában követi a múlt századi családi hagyományokat.  

Érdekes forrásként számolhatunk ez esetben a festményeken ábrázolt zászlókkal. A 

barokkban például Szent László király több képen jelenik meg Máriás zászlóval. Már az 

1500-as években a jászódebrődi oltárképen, amit csak egy 1817-ből származó másolatból 

ismerünk egy villás, Patrona Hungariaeval díszített hadizászlóval lovagol a csatába.  Ebben 

a korszakban egymás mellett él a középkorból örökölt ülő vagy álló Napbaöltözött 

Asszony típusa, illetőleg ahogy a köztéri szobrászatban, úgy a zászlókon is, a Mária-

oszlopoknak köszönhetően elterjed a földgömbön és kígyón taposó Immaculata típus. Erre 

az utóbbi példa az Esterházy-huszárezred törzszászlója a XVIII. század közepéről (1743), 

ahol a hátlapon, középen a felhőkön, földgömbön, holdsarlón álló, kígyóra taposó Szűz 

                                                 
931 SZENDREI 704, 366 és 306., KALMÁR 1971. 377-378.   
932 KALMÁR 1971. 379. és 9. kép.  
933 SOMOGYI 2011. 48-49., CS. KOTTRA 2011. 44.   
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Mária alakja jelenik meg, akinek fején fehér kendő, feje körül 12 csillagból álló korona, 

összekulcsolt kezét a szívére teszi, ruhája kék. Felette felirat: „SUB TUUM PREASIDIUM 

1743” („TE OLTALMAD ALATT 1743”).934  

Az Udvari Haditanács 1743-ban kiadta az első hivatalos zászlószabályozást, amely 

ugyan csak két évig volt érvényben. A rendelet értelmében a törzs – (vagyis az ezred) 

zászlók a hagyományos fehér színben pompáztak, a gyalogságnál mindkét, a lovasságnál 

pedig az egyik oldalukon Szűz Mária alakja jelent meg. Ezeket a zászlókat zöld-fehér-piros 

lángnyelvek keretezték, ezért nevezték „magyar lábra állított‖-nak (nach Ungarischen 

Fuss) őket.935   

Amikor Mária Terézia férje révén, 1745-ben császárné lett a birodalmi sas fölkerült 

a zászlókra. Ekkor lett a gyalogsági századzászlók színe sárga, illetve Szűz Mária alakja is 

általánossá válik ezeken a zászlókon az álló Mária Immaculata formájában.936 Ezzel a 

gesztussal is gyengítve a nemzeti hagyományokat az összbirodalmi gondolat erősítésének 

az érdekében.   

Ezeknek az uralkodói törekvéseknek a semlegesítésére az inszurrekciós, vármegyei 

banderiális zászlók, illetve a városi kompániák zászlai a XVI-XVII. századi nemzeti 

tradíciókhoz térnek vissza. Ezt megfigyelhetjük a zászlók formájában, színeiben és 

jelképeiben, vagy a következetesen latin nyelvű feliratokban is. Mária Terézia 

uralkodásának az első éveiben, pontosabban az osztrák örökösödési háború időszakában 

szemmel láthatólag megszaporodnak a Patrona Hungariae alakjával díszített vármegyei 

zászlók. Nyilvánvaló a közvetlen összefüggés a magyar rendek által 1741 szeptemberében 

Pozsonyban megszavazott katonai segítség és a nemzeti jelképek újbóli megjelenése 

között.    

Ebben az időszakban már, mind a hadi, mind a templomi zászlók megrendelői is 

élnek az összes változattal. A XVIII. századból jó néhány banderiális, vármegyei zászlóval 

rendelkezünk. A korszak vármegyei politikai célkitűzéseivel teljes összhangban ezeken, a 

zászlókon a Napbaöltözött Asszony, mint Magyarok Nagyasszonya jelentkezik. A század 

elejéről származó példa Zala vármegye banderiális zászlója, melynek előlapján, középen 

„Comitatus Szalladiensis” („Zala vármegye”) kopott feliratú mondatszalag alatt két 

címerpajzs, jobbról a hercegi koronával és palásttal, s aranygyapjas rendlánccal körülvett 

vörös mezejű gr. Althan címer (Althan Mihály János a vármegye főispánja volt) és Zala 

                                                 
934 BÍRÓ i.m. 152. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Általános Gyűjteményi Osztály ltsz. 0062/zl. 
935 CS. KOTTRA 2011. 65-66.  
936 SOMOGYI 2011. 71.  
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vármegye címere. A hátlapon, középen barokk pajzsban az ülő Szűz Mária, feje körül 

glória, jobbjában, fehér lepelben a gyermek Jézus. Jézus feje körül glória, jobbjával áldást 

ad. Alatta két angyal által tartott Szent Korona, ez alatt négy mezőre osztott magyar 

kiscímer, a középső szívpajzsban Ausztria és a Habsburg-ház címerével.937  

Heves Vármegye lovassági zászlóján (1740-1745), a hátlapon, középen olajjal 

festett képben, felhőkön álló Napbaöltözött Asszony, holdsarlón állva, fején korona, feje 

körül glória jelenik meg. Jobbjában jogar, baljában a gyermek Jézus, akinek feje körül 

szintén glória, kezében országalma. Mária aranyszínű palástban, az ábrázolás körül a 

következő aranyszínű felirat olvasható: „PATRO. HUNG. SANCTA MARIA” („SZŰZ 

MÁRIA MAGYARORSZÁG OLTALMAZÓJA” (155. kép)938 

Somogy vármegye banderiális zászlóján szintén a „PATRONA HUNGARIAE” 

felirattal kísért ülő Napbaöltözött Asszony jelenik meg, a hagyományokhoz való 

ragaszkodás jeleként fején a csillagkoszorú is látható. A másik oldalon a vármegye címere 

fölött a „PRO REGE ET REGNO” (a királyért és a királyságért) felírat olvasható. A 

valószínűleg 1741-ben készített zászlót az osztrák örökösödési háborúban használták a 

vármegye nemesi felkelői.  

Baranya fecskefarkas, zöld selyembrokát inszurrekciós zászlójának egyik oldalán 

olajjal festett Patrona Hungariae felirattal kísért sugárkoszorús Madonna látható (JPM, 

ltsz.: T.  79.183.).939 

A század végén a Vas vármegyei nemesi felkelők lobogóján, az előlapon, középen 

olajjal festett szent koronás magyar kiscímer, két angyallal övezve látható. Az ábrázolás 

felett és alatt aranyszínű felirat: „FRANCISCO I. FELICITER REGNANTE” COMITATUS 

CASTRI FERREI” („VAS VÁRMEGYE I. FERENC SZERENCSÉS URALKODÁSA IDE-

JÉN”). A hátlapon, középen olajjal festett képen, a holdsarlón ülő Szűz Mária, jobbjában 

jogar (mint királynő), fején korona, feje körül glória. Ölében, fehér lepelben a gyermek 

Jézus, akit baljával magához ölel. Jézus feje körül glória, jobbjával áldást ad, baljában az 

országalma. Mária ruhája kék-piros. Felül aranyszínű felirat: „PATRONA HUNGARIAE” 

(„MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA”) (156. kép).940  

Ugyancsak a századvégéről való a Hadtörténeti Múzeumnak az a lovassági zászlója 

amelynek, hátlapjának, közepén, olajjal festett kör keretben, világoskék háttér előtt Szűz 

Mária fél alakja látható. Fején fehér kendő és korona, jobbjában jogar, baljában, fehér 
                                                 
937 BÍRÓ i.m. 158. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Általános Gyűjteményi Osztály ltsz. 0098/zl. 
938 BÍRÓ i.m. 151. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Általános Gyűjteményi Osztály ltsz. 0060/zl. 
939 MILLEI 1981. 219-234.  
940 BÍRÓ i.m 160. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Általános Gyűjteményi Osztály ltsz. 0114/zl. 
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lepelben a gyermek Jézus. Mária ruhája kék-piros színű, Jézus jobbjában országalma, 

baljával áldást oszt.941  

A XVIII. század végén, a pest vármegyei nemesi felkelők lovasságának némileg 

divatjamúlt stílusú zászlajának hátoldalán a Patrona Hungariae téma a század népszerű 

Immaculata ábrázolásában, a gyermek Jézus nélkül jelenik meg, bár bizonyos 

attribútumok, mint a Madonna lába alatt látható félhold, még utalnak a régi, Napbaöltözött 

Asszony-ábrázolásokra.  

Különleges ikonográfiájú változatokról a megmaradt darabok tanúsága szerint, 

ebben az emlékanyagban nem beszélhetünk, a nagyművészetből megismert ábrázolásokat 

követik a készítők.    

A századvégén újra megjelennek a Patrona Hungariae-s vármegyei zászlók 

valószínűleg a negyedszázados kényszerszünet után összehívott és nagy előzetes 

várakozással áhított 1790-91-es országgyűlés nemzeti föléledésének hatására is. Borsod 

vármegye ekkor készült lobogóján a korona felajánlás téma keretében jelenik meg a 

félalakos napsugaraktól övezett Napbaöltözött Asszony alakja (Herman Ottó Múzeum 

TGy, ltsz: 53.1541.) (157. kép).942 

  A XVIII. században az oltárművészetben egyre inkább elterjedő korona-felajánlás 

jeleneteknek köszönhetően Szent István király korona-felajánlása is megjelenik a 

zászlókon. Ez esetben a Napbaöltözött Asszony, mint Patrona Hungariae, fején a Szent 

Koronával ábrázolva jelentkezik. Ezt a típust mutatja be a XVIII. század második felében 

(1740-80) készült Esztergom vármegye lovassági zászlója. A fecskefarkú zászló előlapján, 

középen kör keretben, olajjal festett képen a térdelő, páncélos Szent István király, aki piros 

párnán felajánlja a Szent Koronát a felhőkön ülő Szűz Máriának. A hátlapon, középen kör 

keretben, olajjal festett képen, a felhőkön trónoló Szűz Mária, fején a Szent Korona, feje 

körül glória, jobbján, fehér lepelben a gyermek Jézus, lábuk előtt a jogar.943  

Divald Kornél tudósítása szerint Liptószentmiklóson (Liptovsky Mikulás) a 

vármegyeházán őrizték azt a virágos, lazacszínű selyemdamaszt zászlót, mely az 1742-es 

nemesi insurrectió lobogója volt. Egyik oldalán Liptó vármegye címere és felirata 

(COMITATUS LIPTOVIENSIS 1742.), a másikon koronás barokk keretben a Szent Istváni 

korona-felajánlás képe volt látható.944   

   
                                                 
941 BÍRÓ i.m. 170. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Általános Gyűjteményi Osztály ltsz. 0203/zl. 
942 GYULAI 1997. 211.  
943 BÍRÓ i.m. 155. Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Általános Gyűjteményi Osztály ltsz. 0076/zl. 
944 DIVALD 1999. 170.  
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TEMPLOMI, KÖRMENETI ZÁSZLÓK 

 

A középkorban a templomi zászlók jelentős részét a vallásos egyesületek és a céhek 

zászlói alkották. Ebben az időszakban a céhzászlók is főleg hadilobogóként funkcionáltak, 

hiszen a céhtagok kötelesek voltak városuk védelmében fegyvert fogni. Fecskefarkú 

céhzászlóink ennek az emlékét őrzik. A céhzászlók Magyarországon csak az 1600-as évek 

első felében váltak egyházi zászlókká.945   

A XV. századtól általános lett Magyarországon is a templomi zászlókon a Mária-

ábrázolás. A középkori országos hadilobogó is a források tanúsága szerint Mária alakjával 

volt díszítve. Mátyás hadizászlói közül nem maradt napjainkra hiteles példány, de 

közvetett leírásokból tudjuk, hogy Mária oltalma alatt vonultak hadba Mátyás hadai. 

Zászlóira király a következő szöveget varratta:”Alma Dei genitrix Maria! interpella pro 

rege Mathia” (Istennek Szent Annyja Mária, esedezzél Mátyás királyért!).946  

Tomisa Ilona valószínűsíti, hogy a középkorban, sok esetben a templom 

védőszentjének képe is rákerült a zászlókra.947 Legelterjedtebb a Napbaöltözött Asszony 

ábrázolása lehetett. Ebben az esetben szoros összefüggést feltételezhetünk a templomok 

oltárainak szobrai és festményei, illetve a templom zászlói között. Valószínűleg az 

obszerváns ferencesek számára már a XV. század folyamán sok Napbaöltözött Asszonyt 

ábrázoló zászló készülhetett, de sajnos a XVI. századnál korábbi hazai zászlóink nem 

maradtak fenn. Az emlékek száma csak a XVII-XVIII. századtól kezdve szaporodik meg 

olyan mértékben, hogy különböző következtetésekre adjon módot.  

A legrégebbinek tartott hazai körmeneti zászlót a kutatók a XVI. század végére 

datálják. Az ismeretlen helyről származó zászló vászonra festett előlapján kék 

rózsakoszorútól körülvéve az álló Napbaöltözött Asszony baljában a kis Jézust tartja, 

jobbjában jogar látható (158. kép).948   

A céhes zászlók közül a XVIII. század végéről illesszünk ide egyet, a pesti magyar 

szabó céh zászlóját 1796-ból. Az előlapon, középen ovális, szalagos festett koszorúban 

lekopott kép látható. Körülötte négy kis koszorú-keretű kép közül csak a magyar címer 

ismerhető fel. Felette aranyszínű felirat: „S. MICHAEL. O.P.N.” („SZENT MIHÁLY 

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK”), míg alatta aranyszínű felirat: „EZ A NEMES MAGYAR 

SZABÓ CÉHNEK ZÁSZLÓJA 1796.” A hátlapon, középen, aranyszegélyes keretben 
                                                 
945 TOMISA I. 1998. 42. 
946 VIRÁG 1804. 12.  
947 TOMISA i.m. 68. 
948 MNG, L.sz.: 55.970, BÍRÓ 2008. 204.  
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kivehetetlen kép, valószínűleg Szent István korona felajánlása. Felette aranyszínű felirat: 

„S. MARIA. O.P.N.” („SZŰZ MÁRIA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK”), alatta aranyszínű 

felirat: „EZ A NEMES MAGYAR SZABÓ CÉHNEK ZÁSZLÓJA 1796.” Négy sarokban, 

aranyszegélyes képek. Egyik képen olló, míg a másikban a magyar kiscímer a Szent 

Koronával, a harmadikban Pest város (?) címere, míg a negyedikben olvashatatlan szöveg. 

Bíró Aurél szerint a Mária ábrázolás a korabeli pénzek képét követte.949   

 

VÁRMEGYEI ÉS VÁROSI CÍMEREK, PECSÉTEK 

 

Témánk szempontjából érdemes megemlítenünk Fejér vármegye pecsétjét, hiszen a 

Szent Istváni korona-felajánlás jelenetét ábrázolja. A törökök kiűzését követően a 

vármegyék az uralkodóhoz fordultak, hogy címerük újbóli megerősítését kérjék, vagy, 

hogy új címert kapjanak. Számos vármegye azonban nem címeres levelet, hanem címerkép 

megjelenítésére is lehetőséget nyújtó pecséthasználati jogot kapott. Ezek közé tartozott 

Fejér vármegye is; mint egykori hódoltsági terület. Az 1692-ben újjászervezett Fejér 

vármegye főispánja Gróf Esterházy Ferenc (1692-1733) szorgalmazta az uralkodónál a 

donációt, egyben a vármegye régi jogaiba való visszahelyezéséért is folyamodott.  

I. Lipót 1694. október 10-én adományozott címeres pecsétről (s nem címerről!) 

adománylevelet a vármegyének, körirata: „SIGILLUM COMITATUS ALBENSIS”, 

átmérője 60 milliméter. A Fejér vármegyei pecsétkép, amely arany láncszemen függő 

körpajzs, mezeje világoskék, illetve az alsó mezőben vöröses égboltot szimbolizál. A 

pajzstalpon zöld talajon háttérben szürke hegylánccal övezve, balra fordulva Szent István 

király térdepel vörössel hímzett, hermelingalléros arany palástban, ezüst ruhában. Haja és 

szakálla ezüst, feje körül arany dicsfény (glória) ragyog. Kezében arany szegélyű bíbor 

párnán a Magyar Királyságot jelképező arany Szent Koronát, a jogart és az arany 

markolatú ezüst, koronázási kardot tartja, felajánlva azt az arany sugarakkal fénylő, arany-

szürke felhőben lebegő Boldogasszonynak. Mária bíbor ruhában, kék fátyolban jelenik 

meg, karján a fehér ruhába öltöztetett gyermek Jézus Krisztussal, fejük körül ugyancsak 

arany dicsfény ragyog. Szent István király előtt hegyes talpú pajzsban Magyarország 

kiscímere; jobbról vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező az Árpádok címerpajzsa, balról 

vörös mezőben zöld hármas halom aranykoronás kiemelkedő középső részén ezüst, a 

                                                 
949 Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár, l.sz.57.6997., BÍRÓ i.m  205. 
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tényleges uralkodói hatalmat jelképező apostoli kettős keresztes címerrel. Itt az ülő Patrona 

Hungariae jelenik meg, a korona és a holdsarló viszont nem látható az ábrázoláson.950  

Ugyanez az ábra jelenik meg Fejér vármegye vörös selyemdamaszt koronás 

kiscímeres inszurrekciós zászlóján, amely a XVIII. század első feléből való. 1742-ben és 

1744-ben ez alatt a zászló alatt vonultak a vármegye nemesi felkelői hadba az örökösödési 

háborúban. Ezt a címeres oldal feliratai is tanúsítják: „PRO HAC VITAM ET 

SANGIUNEM” és "MARIA THE. REG. HUN.". 1790-ben pedig ugyancsak e zászló alatt 

vonultak a megyei küldöttek Budára, hogy a Bécsből hazahozott Szent Koronát 

méltóképpen fogadhassák (159. kép).951    

Vármegyei címereink közül még egy idézi meg a Napbaöltözött Asszony alakját. 

Csík-, Gyergyó- és Kászonszék vármegye címerében találkozhatunk a holdsarlón álló 

Boldogasszony ábrázolásával. Csík vármegye ugyan csak 1876-ban jött létre, de Csík-, 

Gyergyó- és Kászonszék régi címerét vette át ekkor, amely régi címert még I. Ferenc 

adományozott 1793-ban.  

Mivel a címer ikonográfiája szoros összefüggésben van vizsgált témánkkal, 

részletes leírását itt szükségesnek tartom. Arany, nyitott, bíborral bélelt, drágakövekkel 

díszített levélkorona ékesíti a címerpajzsot. A vágással és hasítással négy negyed részre 

osztott nagypajzs közepén kerek talpú boglárpajzs látható. Az osztóvonalak, valamint a 

nagypajzs és boglárpajzs is aranyszegélyűek. Az első, kék alapszínű mezőben arany 

emberi arccal díszített napkorong lebeg, mely egyes értelmezők szerint a katolikus vallást 

szimbolizálja. A mellette álló, második mezőben ezüst holdsarlóra állított arany apostoli 

kettős kereszt látható, mely itt Magyarország címerének herold alakjaként értelmezhető, 

míg a hold, mint Zsigmond király óta a székelység egyik jelképe jelenik meg. A harmadik 

ezüst mezőben négy zöld hegy, melyet három völgy oszt meg, mint három ezüst bal 

harántszalag: a Maros, Olt, Küküllő folyókat jelképezi. A két középső hegy csúcsán, egy-

egy piros tetejű házikó a harmincad-házakat jelképezik Moldva és Magyarország határán. 

A negyedik kék mezőben négy zöld halmon, egy-egy fenyőfa látható. Számunkra a 

legérdekesebb a középső boglárpajzs, melynek arany mezejében zöld halom fölött, ezüst 

holdsarlón a kék ruhás Patrona Hungariae áll, bal karján a gyermek Jézussal, jobb karjában 

                                                 
950 CSÁKY 1995. 96. (Az itt közölt illusztráció fejér vármegye, későbbi, bár azonos tartalmú, 1837-es 
címerét közli).  
951 MAROSI 1931. 2.  
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jogarral, fején nyitott levélkoronával. A boglárpajzs címerképe egyértelműen a 

csíksomlyói kegyszobor ábrázolását hivatott felidézni (160. kép).952  

Ugyan a városok, és így logikus következményként az őket jelképező címereik 

nyilvánvalóan nem tárgyalhatók a magyar nemesség ideológiájának tárgykörében, de mivel 

csak néhány településről beszélhetünk, ráadásul az insigniológiai megközelítés összefűzi 

az emlékeket, itt ejtünk róluk szót. Ezekben az esetekben is elmondható, hogy a település 

lakóinak erőteljes Mária-tiszteletében és a kultusz intenzív ápolásában találjuk meg a 

magyarázatát a későbbi hivatalos jelkép használatnak.    

Városok és más kisebb méretű települések is felvették címerükbe a Napbaöltözött 

Asszony alakját. Bizonyos esetekben, a barokk korszakban a címerek megújításánál a 

középkori címer használatának továbbéléséről beszélhetünk, így például Vác városának 

címerénél is. Az 1689-es pecsét kerek mezőjében a holdsarlón trónoló glóriás Szűz Máriát 

látjuk, jobbján a gyermek Jézussal, aki jobb kezével keresztet emel, anyja bal vállán 

liliomos jogart nyugtat, s a holdsarló mellett két oldalt kinövő szár jobb csúcsán kettő szál 

természetes liliom fölött fehér galamb, bal csúcsán három természetes liliom. A címer 

egyik legszebb barokk kori megfogalmazása az 1755-ös váci Szentháromság-szobron 

található (161. kép).  

A váci káptalan pecsétjén már a XIII. században megjelent Mária és a gyermek 

Jézus alakja. A középkorban a város a káptalani pecsét kompozícióját vette- és alakította át 

saját céljainak megfelelően. Az 1457-ben használatos pecséteken gyermekét dajkáló 

koronás Szűz Mária ül, aki kezében királyi pálcát tart, s lábainál holdsarló látható. Ez a kép 

1526-ban megváltozott, úgy hogy Szűz Mária jobb válla mellett egy sast, bal válla fölött 

pedig egy csillagot ábrázoltak.  

Gyula város ma is használatos címere hasított pajzs, jobbról a város középkori 

címerével; kék mezőben ötágú, drágakövekkel kirakott aranykorona, melynek két szélső és 

középső ága keresztet, két belső ága pedig ötágú csillagot tüntet fel; míg legfelül a 

pajzsfőben, vörös mezőben a Gutkeled nemzetségre utaló négy ezüsték foglal helyet. A bal 

oldali vörös mezőben a város XVIII. század eleje óta használt címere: mennybeszálló Szűz 

Mária fehér alsó- és kék felsőruhában, ezüst félholdon állva, nap mandorlával övezve, 

szárnyas angyalfejektől kísérve található. A pajzson drágaköves nyitott aranykorona 

nyugszik. A bal oldali címer 1715-től ismert. Ekkor települt a városba Deák János 

licenciánus vezetésével mintegy 20 magyar katolikus család. Az általuk készített új 
                                                 
952 CSÁKY 1995. 93.  
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pecsétre a környék híres középkori kegyhelyének a ferencesek kezelésében lévő "nádas 

béli" Boldogságos Szűz képét vésették, amely az 1566-os török ostrom következtében 

eltűnt.953  

 

A MINDENNAPOK HASZNÁLATI TÁRGYAI 

 

Érdekes, korai darab az a Patrona Hungariae feliratot viselő aranyból készült, 

rubintokkal, gyöngyökkel, színes zománccal díszített függő, amely egykor Viczay Mihály 

tulajdonában volt, majd Jankovich Miklós gyűjteményébe került (jelenleg az MNM 

tulajdona, ltsz.: Orn. Jank. 127.). A ronde bosse zománc technikával készült ülő Mária 

figura, baljában liliomos jogart, jobbjával a kezét glóbuszon nyugtató Gyermeket tartja. A 

kompozíció tetejét lezáró zománcos mondatszalag felirata: ‖PATR(ona) 

HUNGAR(i)AE”.954  

Az ékszer a dél-német ötvöstárgyakkal áll stiláris rokonságban, bár az alkalmazott 

technikák Közép-Európai műhelygyakorlatra mutatnak. Az ékszer a szakirodalom tanúsága 

szerint a XVI. század végén készülhetett. Egykori tulajdonosa Jankovich Miklós még az 

érseki székben Pázmányt követő Lósy Imre (1580 k.-1642) esztergomi érsek hajdani 

tulajdonaként tartotta számon a darabot. Felirata minden valószínűség szerint erre a 

példányra készült, bár nem egyértelműsíthető, hogy az ékszer készülésével azonos 

időben.955 Amennyiben hihetünk annak, hogy a násfa az 1500-as évek végén készült, akkor 

a megújuló katolikus művészet, és a vele karöltve jelentkező Magyarok Nagyasszonya 

kultusz egyik korai reprezentánsának tarthatjuk (162. kép). Hasonló ékszerekről is van 

tudomásunk az Iparművészeti Múzeumban és a lengyelországi Janska Gora pálos kolostor 

gyűjteményének egyik magyar adományozású Mária festményének ruháján is megjelenik a 

típus.956       

Az ékszerek kapcsán, a könnyebb tárgyalhatóság kedvéért itt említünk néhány 

emlékérmet, mely a török ellenes harcok megörökítésének céljából készült. A hódoltság 

másfélszáz esztendeje alatt a harcokat számos emlékérmén ábrázolták, mégis elenyésző 

köztük, amin a Patrona Hungariae allegorikus alakja is megjelenik, ennek nyilván az az 

                                                 
953 DRASKOVICH 1990. 164-166. 
954 MIHALIK 1960. 23., 21. ábra., HÉJJNÉ DÉTÁR 1976. 49-50., 33. sz. ábra., H. KOLBA 1985. 104., 21. 
kép., A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG  1000 ÉVE 2001. 338-339. , 4.10.  
955 JANKOVICH MIKLÓS GYŰJTEMÉNYEI (KISS ERIKA) 2002. 147. tétel, 178-179.,   
956 BELITSKA-SCHOLTZ 1985. 104., 57. jegyz., 21. kép, SMULIKOWSKA 1974. 198., 19., HÉJJNÉ 
DÉTÁR 1976. 50.  
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oka, hogy az elsősorban Habsburg megrendelésre készült érméken nem akarták a magyar 

jelleget, illetve a magyar katonaság bármilyen szerepét, erőfeszítéseit hangsúlyozni.  

Az egyik idézett érem Basta György Székely Mózes elleni erdélyi hadviselésének 

az emlékérme az 1603-as évből. Az előoldalon a hadvezér jobbról ábrázolt páncélos 

portréja látható profilból. A vésett hátoldalon egy imádkozó, olvasót tartó nőalak fölött 

jelenik meg a naptól és a holdtól környezve a Napbaöltözött Asszony álló alakja (163. 

kép).957 Itt nem csak a török ellenes tartalom magyarázza a megjelenését, hanem 

hitvédelmi szempontok is, hiszen az unitárius vallású Székely Mózes 1603-ban török 

csapatok élén tört be Erdélybe, de a július 17-én Brassó mellett vívott csatában alul maradt 

Basta seregeivel szemben és maga is életét vesztette a harcban.  

 A győri magyar szentek oltárának gondolatát eleveníti föl a századvégen, a 

törökellenes harcok fordulópontját jelentő, Buda visszafoglalását ünneplő egyik 

emlékérem mely, Lotharingiai Károly hadvezéri dicsőségét hirdeti. Az érem előlapján a 

herceg páncélos mellképe jelenik meg, feje körül a: „CAROL . V. LOTHARING-ET BARR. 

DUX.” felirattal (164. kép).958 A hátlapon Lotharingiai Károly páncélban, sisakban, 

kezében Napbaöltözött Asszony alakjával díszített pajzzsal mutatkozik, amint a vezér egy 

elesett török harcoson keresztüllép. A Buda vár előtt játszódó jeleneten a hadvezérrel 

szemben egy legyőzött, négyfejű szörny (a török), melynek már csak egyetlen feje van a 

helyén, egyik kezében törött lándzsát, a másikban félholddal díszített pajzsot tart. Az 

égben, fölöttük ragyogó napban kehely és szent ostya látszik. A kísérő felírat a 

következőképpen értelmezi a jelenetet: „QVOMODO CECIDISTI – DE CAELO” (Miként 

estél az égből).959   

Egy ismeretlen osztrák rézmetsző Lotharingiai Károly győzelmét ünneplő 

allegorizáló lapján szintén hasonló megoldásban jelenik meg a téma. Lotharingia Károly 

herceg győzelmét ünneplő allegorikus ábrázoláson, a Bellonát idéző alak egy pajzsot tart a 

Napbaöltözött Asszony alakjával. Az alak lábánál Pázmány Péter bíborosi kalapja, és 

három strucctollas címerének motívuma is megjelenik.960   

A hétköznapok díszes használati tárgyainak, eszközeinek a számbavétele nem lehet 

a jelen disszertációnak tárgya, ezért csak említés szintjén néhány művészileg jelentősebb 

tárgy fölsorolását idézzük itt meg. Jelezve a XVII. században társadalmi szinten jelenlévő 

szakrális igényeket és irányultságot.   
                                                 
957 G. HÉRI 2009. 58., 98. kat. tétel.  
958 G. HÉRI 2009. 146., 300. kat. tétel.  
959 GOHL 1899. 75., 8. tétel.    
960 SZILÁRDFY 1999b. 288., 16. kép, SZILÁRDFY 2003. 75.  



244 
 

Korompai Holló Zsigmond csavaros nyakú, pincetokba való hasáb formájú palackja 

1666-ból a Német- és Csehországból kiinduló új üvegstílus igen magas szintű, korai 

megnyilvánulása a magyar üvegművészetben (MNM, Történeti Tár, ltsz.: 1939.62). 

Korompai Holló Zsigmondot 1666-ban nevezték ki a Szepesi Kamara fő adófelügyelőjévé 

(generalis perceptor). Lehetséges, hogy a palack éppen ennek az alkalomnak az 

emlékezetesebbé tételére készült. Borsos Béla véleménye szerint, valószínűleg Felső-

Magyarországi, esetleg Sáros megyei műhely alkotása.961 A könyvnyomtatás kapcsán már 

említettük, hogy a szepesi kamara napi, irodai tevékenységében éppen ebben az 

időszakban, milyen nagy számban találhatunk Napbaöltözött Asszony vízjeles papírokat.  

Az előlapon az ovális keretbe foglalt családi címer körül két sorban latin nyelvű 

felírat tudósít arról, hogy a palack a felső-magyarországi főpreceptor és eperjesi pénzügyi 

felügyelő számára készült.962 A címerrel ellentétes oldalon, a magyar pénzeken megjelenő 

kompozíciós megoldásban a holdsarlón álló Napbaöltözött Asszony jelenik meg. A 

Madonna a holdsarlóra tekeredő, almát harapó kígyóra tapos. Fején a magyar szent korona 

egyértelműen Patrona Hungariae-ként azonosítja. Feje körül tizenkét csillagú koronája, 

körülötte az Énekek énekéből származó felírat: „PULCHRA UT LUNA – ELECTA UT 

SOL” (Szép, mint a hold, tiszta, mint a nap). Keskenyebb oldalakon Szent Zsigmond, a 

tulajdonos védőszentje, szemben az átellenes oldalon Szent Mihály látható.963 Érdemes 

megjegyezni, hogy már ebben az esetben is a barokk későbbi korszakára jellemző 

Napbaöltözött Asszony és az Immaculata Conceptio kontaminálódásáról beszélhetünk 

(165. kép).   

Emlékünknél, a vasvári békekötés utáni kiábrándult hangulatban nyilvánvaló a 

program törökellenes tartalma, amely az udvarhű, katolikus nemes személyes 

vallásosságáról is tanúságot tesz. Az eredetileg evangélikus vallású Holló Zsigmond a 

homonnai jezsuita kollégiumban tanult, s nyilván innen hozta magával az Immaculata-

tiszteletét.   

 

                                                 
961 BORSOS 1974. 74-75.  
962 VERES 2006. 48-51. 
963 MÁTYÁS KIRÁLY ÖRÖKSÉGE (RIDOVICS ANNA) 2008. 248-249., VIII-66. katalógus tétel.   
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KEGYÉRMÉK, ZARÁNDOKJELVÉNYEK BAROKK BÚCSÚJÁRÓHELYEKRŐL 

 

A búcsújáróhelyeknek és zarándoklatoknak szinte felmérhetetlen szerepük volt a 

magyarság barokk Mária-tiszteletében. A híres, látogatott zarándokhelyek a búcsúcédulák 

mellett nagyszámban árusítottak olyan fémötvözetekből, ónból-ólomból készült általában 

egyoldalas, áttört füllel, akasztóval ellátott zarándokjelvényeket, melyeket nyakba 

akasztva, a ruházatra, esetleg a rózsafüzérre lehetett erősíteni. Magyarországon a XVI. 

századtól kezdve ismertek kegyérmek, de számuk a XVIII. századtól nőtt meg 

nagymértékben a barokk búcsújárások fellendülése következtében. A népszerű hazai 

kegyhelyek érmei mellett, külföldi zarándokhelyekről (Mariazell, Altötting, Róma, 

Loretto) is számtalan érmet hoztak zarándokaink az országba. Terjesztésükben a 

szerzetesrendeknek hatalmas szerepük volt. Rendszerint a kegyszobrok és kegyképek 

másolatai kerültek a jelvényekre. Mivel hatalmas mennyiségben állították elő őket, 

illetőleg hatalmas, országokat átívelő területekre terjedt ki terjesztésük, vizuális hatásuk a 

korabeli pénzek képeivel vetekedhetett, ugyanakkor apotropaikus hatásukról sem 

feledkezhetünk meg.  

A népi vallásosság körében egy-egy ilyen érmet, sőt forgalomban lévő pénzeket 

amulettként is használtak. Az amulettekként használt érmeknél bizonyos esetekben 

azoknak anyaga lehetett döntő befolyással a használatra. Mind Mátyás, mind például Mária 

Terézia aranyait sárgaszínük miatt gyógyító erejűnek tekintették (ne feledjük, mind kettőn 

a Patrona Hungariae képe jelent meg). Az amulettek legnagyobb tömegét mégis a 

kegyérmék képezték, hiszen ezek védték a hívőket a balesetek, betegségek ellen. Az ilyen 

érmeken nagy számban ábrázolták Szűz Máriát. Számos esetben konkrétan egy-egy híres 

kegyhely Mária-kegyképe jelenik meg az említett vereteken.964 

Magyar múzeumokban ugyan hatalmas emlékanyagot őriznek belőlük, de 

feldolgozatlanságuk miatt nehéz messzemenő következtetéseket levonnunk ebben a 

tárgykörben.   

 Az emlékanyag egyik korai kutatója Szentgáli Károly a Mária kegyérméket hat 

típusba sorolja, melyek közül külön csoportot alkot a Patrona Hungariae, Bavariae stb. 

típus. Az Immaculata típusú érméket szintén külön típusba sorolta. Szerinte az 

államigazgatás egyébként meglehetősen szigorú szabályok szerint működő szerve a 

pénzügyigazgatás sem ragaszkodott kezdetben a jól körülírt Patrona Hungariae típushoz.965 

                                                 
964 FALUDI 1928. 11-15. 
965 SZENTGÁLI 1942. 20.  
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Lepold Antal például, az esztergomi Keresztény Múzeum anyagának áttekintése közben 

körülbelül 130 Immaculata érmét sorol föl, de sajnos a ritka kiadványban egyetlen 

illusztráció sem található.966 

A XVIII. század első felétől kezdve jelentek meg a hazai kegyérmeken a Szent 

Istváni ország-fölajánlás jelenetek. A jezsuiták, és a pálosok körében terjedhetett leginkább 

ez az ábrázolás. Gohl Ödön kép nélkül közli a remetei pálosok két kegyérmét melynek 

előlapján Szűz Mária áll, bal karján a gyermek Jézussal, hátoldalán Szent István király fél 

alakja látható, fején korona, kezeiben kettős kereszt, országalma és kormánypálca.967     

A barokk korszakból nemcsak a zászlókon, de egyre több céhpecséten 

találkozhatunk a Madonna alakjával, így a XVIII. század végéről származik a zirci pékek 

és molnárok német köriratú közös pecsétje. A pecsét közepén az erős stilizálásban ábrázolt 

Mária feje körül csillagkoszorúval látható, egy holdsarló és a földgömb fölött. Jobb 

kezében virágot tart, mellette kifli és kenyér, balra a molnárokra utaló jelkép a malomkerék 

és a malomvas. A Magyarországon föllelhető pékcéhek pecsétjein a Madonna alakja 

egyébként többször megjelenik, a süteményeket ábrázoló pajzs fölött.968     

Ha már a korabeli iparosság emlékeit is bevontuk vizsgálatunk érdeklődési körébe, 

akkor nem feledkezhetünk meg a barokk kori búcsújárások egyik fontos kísérőjelenségéről 

a mézeskalács készítőkről és árusokról sem.  

A mézeskalácsot a társadalom széles rétegei kedvelték, hiszen nemcsak az urak 

asztalára jutott el, hanem az egyszerűbb sorban élő népességnek is kedvelt ünnepi eledele 

volt. Mivel a mézeskalácsot általában piacra készítették, illetve ott értékesítették az 

ábrázolások általában a helyi lakosság igényeinek kielégítését célozták. A 

mézeskalácsformák, mézesbábok faragói alkalmazkodtak a közízléshez, formaadásukban 

bizonyos konzervativizmus is megfigyelhető, hisz sokáig megőriztek gótikus és reneszánsz 

formaelemeket.969 Miután a fából készült nyomóformák előállítása egyszerű volt a termék 

olcsóvá és a tömegek részére könnyen hozzáférhetővé vált. A nyomóformák faragásánál 

sok esetben grafikai előképeket vettek alapul a mesterek.  

 Mivel a mézeskalácsos-mesterség alapvetően vásározó iparág volt, a mesterek 

számos vidéket jártak be. A vásárokon, közvetlen módon ismerhették meg vásárlóik 

ízlését, érdeklődését. Ez a társadalommal való szoros kapcsolat, a vállalkozó mestereket 

                                                 
966 LEPOLD 1930. 24. A 746-876. katalógus tételek az Immaculata-típusú érméket közlik.  
967 GOHL 1912. 103-104., 64. és 65. tétel.  
968 NAGYBÁKAY 1963. 187. és 181. kép. VBM. Ltsz.: C-96. 
Réz, ovális. 34x32 mm. Mag.: 65 mm. Kör.: SIGIL. DÉR. PÉKEN. VND. MILER. INZIRZ 
969 WEINER 1981. 14.  
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gyors reagálásra késztette, így a kedvelt kompozíciók mellett aktuális témák, személyek, a 

zarándoklatok nyomán vallásos tematikák is megjelentek a nyomóformákon.  

A búcsúkban a mézeskalácsosok különleges szerepet játszottak, hiszen 

készítményeiket szakrális üzenetek hordozóiként is tisztelték, mivel a mézre eleink 

szentelményként tekintettek. A barokk magyar kegyhelyeken, a búcsúkon részt vevő 

kereskedők, árusok között a legnagyobb számban a mézesbábosok fordultak elő. 

Kiemelendő, hogy termékeik között szerepeltek a viaszgyertyák és a búcsúkon 

nagyszámban forgalomba került viasz szobrok, melyek Mária-kegyhelyeken a kultusz 

szobor pontosan, precízen megmintázott másolatai voltak, s így fontos szerepet töltöttek be 

a hittani, vallási ismeretek közvetítésében.970   

Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből ismerünk egy 1671-ből származó, 

Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló mézeskalács-formát.971 A körtefából készült dúcon férfi 

arccal díszített holdsarlón megjelenő Mária, kezében a gyermek Jézussal meglepően 

aprólékosan kidolgozott. Az alakokat hasonló gondossággal faragott nap mandorla 

keretezi. Máriának a ruhája népies virágmotívumokkal ékesített, fején korona, kezében 

kormánypálcát tart. Minden bizonnyal egyik későközépkori oltár, vagy annak barokk kori 

metszet másolata lehetett az ikonográfiai előképe (166. kép).      

Kremmer Dezső a vallásos témák esetében látja a művészi magaslatra való 

emelkedést, szerinte Kassán, Bártfán, Lőcsén, Kolozsváron a bábsütő mesterek mellett az 

oltárok faragványain dolgozó fafaragó mesterek is a növekedő konjunktúrának 

köszönhetően elkezdtek mézeskalács bábformákat készíteni.972 Ez magyarázhatja a sok 

esetben kimagasló művészi kvalitású fadúcok meglepően jelentős számának létezését.  

 

 

                                                 
970 S. LACKOVITS 2007. 176-178.  
971 Iparművészeti Múzeum, Budapest. Ltsz.: 2655. WEINER 1981. 36. tétel fotóval.  
972 KREMMER 1915. 314-315.  
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XVIII. SZÁZADI METSZETES ÁBRÁZOLÁSOK  

 

A népszerű barokk búcsújáróhelyekhez kapcsolódó kisgrafikai ábrázolások 

ikonográfiai sokszínűségük miatt is külön figyelmet érdemelnek. A szegedi kegykép 

ábrázolásiról a fentiekben már említést tettünk. Más népszerű zarándokhelyek 

kultuszképéről vagy középkori eredetű Napbaöltözött Asszony ábrázolásairól is készültek 

másolatok. Zólyom-Óhegy (Stare Hory) kegyképéről több XVIII. század második felében 

készült metszetet ismerünk a középkor végén rögzült ikonográfiának megfelelően.973 

Érdekes, hogy a különböző metszők nem voltak következetesek a csillagkorona 

ábrázolásában.  

 Témánk szempontjából fontos forrásként kell tekintenünk az úgynevezett 

mirákulumos könyvekre, melyek egy-egy XVII-XVIII. században népszerű 

zarándokhelyen történt csodákról számolnak be. Körülbelül húsz zarándokhelyről, mintegy 

ötven illusztrált mirákulumos könyvet ismerünk.974 Általánosságban elmondható, hogy 

ezek az illusztrációk ábrázolják a zarándokhely Mária kultuszképét vagy szobrát, de 

elsősorban a legendás történetek elbeszélésére koncentrálnak az alkotók, nem pedig a szent 

ábrázolások pontos, ikonográfiailag is kiérlelt ábrázolásaira.  

 A Mária-társulatok kiadványaiban ad hoc jelleggel szerkesztett illusztrációs 

anyaggal is találkozhatunk. Például a budai szeplőtelen fogantatás-társulat számára 1732-

ben nyomtatott kötetben az öt metszet közül egy, a szeplőtelenül fogantatott Mária 

offíciuma előtti kép a Napbaöltözött Asszonyt ábrázolja.975 

A felvételi lapok körülbelül hatvan százaléka, a társulati kézikönyveknek mintegy 

harmada, az ajándékkönyveknek, más áhítati kiadványoknak kb. tíz százaléka 

illusztrációkkal jelent meg. Knapp Éva megállapítása szerint a társulati kiadványok egy 

sajátos sokszorosított grafikai anyag kialakulását is elősegítették. A kiadványok grafikusai 

ugyanis az általánosan elterjedt ikonográfiai kelléktár bizonyos elemeit átalakították, az új 

funkciónak megfelelően alkalmazták őket, így létrehoztak újabb ábrázolás típusokat. A 

lapokon szembetűnő a nevelési szándék, a vallási ismeretek, új tartalmak népszerűsítése. 

Általánosságban elmondható, hogy a Magyar anyagban nincs az a tematikai, ikonográfia 

sokszínűség, mint például a hasonló osztrák vagy bajor társulati kiadványokban. Bizonyos 

                                                 
973 SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 364., 365., 366., 367. tétel.   
974 Bővebb ismertetésük: TÜSKÉS-KNAPP 1985. 90-100.  
975 KNAPP-TÜSKÉS 2004. 168.  
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esetekben a külföldi társulati kiadványok illusztrációi közvetlen előképül szolgáltak a hazai 

kiadásokhoz.  

Természetesen a mirákulumos könyvek mellett a XVIII. században is jelentek meg 

önálló metszetes ábrázolások. Andreas Schmutzer (1700-1740) és Joseph Schmutzer 

(1683-1740) rézmetszete a Hungaria hódolata tanácsadói és védelmezői – Szent László, 

Szent Adalbert, Szent István, Szent Imre, Szent Gellért és II. András király – előtt is önálló 

metszetként jelent meg. Az egyetemi tézislapok kompozíciós megoldásaira hasonlító, 

különleges ikonográfiai megoldást felvonultató lap [Melchior Tarnóczy]: Christianum 

svadae Cassoviensis somnium. Cassoviae ,1731. című munkája alapján könnyen 

értelmezhető. Tarnóczy Menyhért jezsuita atya munkáját a kassai egyetem promóciós 

kiadványként jelentette meg, mellyel magiszteri címet szerzett társukat Brankovich 

Györgyöt ünnepelték. A kép bal szélén, nem a megszokott barokk ikonográfiai kánonnak 

megfelelően Szent László király ül, bal kezében kormánypálca, jobb kezében, mint a 

kereszténység védelmezője pajzsot tart az ülő, Szent Koronával ékesített Napbaöltözött 

Asszony képével, „Matris avitus honor” felirattal (167. kép).976 A kis pajzs képe a győri 

magyar szentek oltárának hasonló megoldását juttatja eszünkbe, azzal a nem 

elhanyagolható különbséggel, hogy itt már nem a török ellenes harc eszközeként jelenik 

meg a jelkép, hanem a Regnum Marianum szimbólumaként értelmezhetjük.    

1752-ben Bécsből Vámosi Antal egy Szűz Máriát ábrázoló selyemképet küldött az 

akkor épített székesfehérvári jezsuiták által irányított patikába. Szilárdfy Zoltán ezt a képet 

a püspöki ősnyomtatványtár anyagának rendezése közben azonosította.977 Valószínűleg a 

székesfehérvári jezsuiták egykori Fekete Sas patikája számára készült az a sárga amerikai 

selyemre készült mezzotintó nyomat, melyen a Napbaöltözött Asszony figurája alatt a 

földgolyót körülvevő négy világrész a jezsuiták tipikus témájaként jelenik meg. A téma 

Andrea Pozzo munkássága révén lett közismert. Ez a lap valószínűleg tézislapként készült.      

Külön kell szólnunk az Officium Rakóczianum címen majdnem kétszáz éven át 

folyamatosan megjelenő imádságoskönyvről. A kötet eredetileg a XVII. század végén a 

Mária kongregációk használatára készült, ám nagyon rövid idő alatt olyan népszerűségre 

tett szert, mely számos más társulat számára is nélkülözhetetlenné tette. I. Rákóczi Ferenc 

fejedelem 1662-ben a nagyszombati Sarlós Boldogasszony társulat részére jelentette meg 

azt a Manuale-t, mely 1693-ban, Nagyszombatban részben módosult tartalommal Officium 

Rákóczianum címen jelent meg. A kiadványok több mint kétharmada gazdagon illusztrálva 

                                                 
976 TÖRTÉNELEM-KÉP 2000. (SZILÁGYI ANDRÁS) VI-10. 370-373. továbbá: KNAPP 2001. 83. tétel.  
977 SZILÁRDFY 1996b. 225.  
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látott napvilágot. Általában egy metszetet kötöttek a címlap elé címlapelőzékként, amely 

így nem tartalmazza a kötet címét, vagy impresszumát.978 A megjelenési helyek szerint két 

nagy csoport alakult ki: összesen, mintegy hetven kiadás magyarországi vagy a magyar 

koronához tartozó területen, huszonhét kiadás pedig külföldi nyomdahelyeken látott 

napvilágot.979 A kiadvánnyal behatóan foglakozó Knapp Éva szerint a címlapelőzékeket 

ikonográfia szempontból három típusba sorolhatjuk.  

A legtöbb címelőzéklapon, főleg 1713-tól Szűz Mária Patrona Regni, illetve 

Patrona Hungariae-ként jelenik meg. A Patrona Hungariae típuson belül, különböző 

változatok jelennek meg a kiadási helyeknek (Bécs, Pozsony, Zágráb) megfelelően. A 

pozsonyi nyomdában megjelent kiadványokban Sebastian Zeller helyi és Johann Philipp 

Binder budai metsző is készített címlapelőzéket. Mindkettőjüknél egy-egy előzéken 

megjelenik a Napbaöltözött Asszony alakja.  

1764 és 1766 között Nagyszombatban megjelent kiadás példány szerint nem ismert, 

viszont szentképként használt címelőzéklapja ismert Czétényi András gyűjteményében. A 

kép felirata:‖REGINA PATRONA HUNGARIAE‖. Fölötte felhőkön trónoló, magyar 

koronás Napbaöltözött Asszony angyaloktól körülvéve.980  

Az 1790-ben Budán megjelentetett magyar nyelvű kiadás címelőzéklapját Johann 

Philip Binder szignálta.981 A rokokó keretben megjelenő metszet és felirata alapvetően a 

negyedszázaddal korábbi Zeller-féle lapot követi.982  

A magyar feliratú címlapelőzékek viszonylag későn jelennek meg, a XVIII. század 

legvégén (1798-tól), s valószínűleg másodlagosan kerültek be a kiadásokba.983  J. Gritner 

fametszetes, szignált lapja témája a Szent Istváni korona-felajánlás. Államalapító 

uralkodónk az álló Napbaöltözött Asszonynak ajánlja föl a szent koronát. Ez a 

címlapelőzék föltehetően 1796-ban, Innocentius Simonchich: Oratio de reliquiis 

sanctorum die festo divi Stephani regis Hungariae in memoria sacrae illius dexterae című 

műve számára készült.984 A metszet elkészítésénél Gritner nyilvánvalóan valamilyen 

oltárképet használhatott.985      

                                                 
978 KNAPP 2000. 43. 
979 Uő. 21.  
980 RÓZSA 1998. 87. tétel, KNAPP 2000. 45. tétel. és 16. ábra. 
981 Officium Rákócziánum, avagy külömb-féle ájtatosságok, az Istennek imádására , Nagy Asszonyunknak 
Máriának, és minden szenteknek tiszteletére…Budán, 1790.  
982 RÓZSA 1998. 240. tétel, KNAPP 2000. 77. tétel, 17. ábra.  
983 KNAPP 2000. 48.  
984 KNAPP 2001. 139. tétel 
985 VAYERNÉ 1981. 225-231., TÜSKÉS-KNAPP 1993. 145., 153. 



251 
 

A XVIII. század folyamán annak ellenére, hogy a török veszély egyre távolibbá 

válik és vizsgált képtípusunkat, rendre felváltják a Győzelmes Immaculata típusú 

ábrázolások, mind metszeteken, mind oltárképeken találkozhatunk Napbaöltözött Asszony 

képekkel. A korona, illetve ország felajánlásoknál továbbra is sokszor alkalmazzák a 

művészek. Kompozícionálisan, ikonográfiailag óriási a változatosság az ismert lapokon.  

Franciscus Nedeczky: Divus Stephanus Hungariae Rex…című, Nagyszombatban, 

1748-ban kiadott könyvének címlapelőzékén, a felhőkön térdelő Szent István király az 

égen megjelenő, trónoló Napbaöltözött Asszonynak ajánlja fel koronáját (168. kép). A 

nagyszombati Joseph Jager által szignált lapot később, 1754-ben címlapelőzékként 

felhasználták Joannes Aradi: Tricollis Pannoniae seu Divus Stephanus című munkájánál. 

Továbbá a chronosztikonos felírat elhagyásával Josephus Hentaller: Idea principium, 

exemplar virtutum (Nagyszombat, 1760) kötetének címlapelőzékeként is.986   

A Patrona Hungariae gondolat és a korona-felajánlás motívuma olvad össze Binder 

János Fülöp 1763-ban Budán készített, szignált rézmetszetes imalapján is.987 A jobb fölső 

sarokban olvasható szalag felirata jelöli meg a témát: „Magyarok Nagy-Asszonya‖-ként. A 

metszet rokokó keretezése alatt olvasható szöveg a következő: 

„Aszszonyodhoz folyamodgy Magyar Ország minden ügyedben, 

Gondgya, ne fély, lészen mint örökére reád: 

Vesse reménségét bár más Várokba, Paisba, 

O! Szent Szűz Magyarok Vára, Paissa Te vagy.” 

A Buda fölött felhőkön térdelő és hódoló Szent István felajánlja az angyalok által 

párnára emelt királyi jelvényeket. A metszet hátoldalán és másik lapján Landerer Ferenc 

Lipótnál nyomtatott versszakok vannak: „Ének a Boldogságos Szűzről‖ címmel. A 

felhőkön trónoló, jobb lábát holdsarlón nyugtató Napbaöltözött Asszony fogadja István 

király felajánlását. A már említett vers vonatkozó strófája is kiemeli a kép ikonográfiai 

üzenetét:  

„A napfény trónusod, a szép hold zsámolyod, 

A magas kék egek te sátorod, 

Ragyognak fejeden ékesen, fényesen, 

Mint égi korona a csillagok.”988 

                                                 
986 KNAPP 2001. 176. és 94. ábra.  
987 RÓZSA 1963. 204., 93a., SZILÁRDFY 1984. 32. (A metszet első közlése)., RÓZSA 1998. 81. [Nr.] 116., 
KNAPP 2001. 189., 107. Kat. sz. 
988 SZILÁRDFY 1984.[Nr.] 32., SZILÁRDFY 2003. 75.  
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Ennek a hatásos mennyei víziónak a jelenetét a földi szférával Szent László, Erzsébet és 

Imre rokokó kartusokba foglalt képecskéi kapcsolják össze, mintegy utalásként az előző 

évszázad népszerű tematikai megoldására (169. kép).  

Szintén a korona felajánlás témája szerepel Sebastian Mansfeld rézmetszetén, mely 

Cserey Farkas Lorettói litániájának illusztrációjaként készült el 1772-ben.989 A frontálisan 

ábrázolt, ülő Patrona Hungariae a korabeli magyar pénzekről származik.990 Itt már kezdi 

elveszteni az ábrázolási típus eredeti Apokaliptikus Asszonyra utaló jellegét. Megmaradtak 

az uralkodói attribútumok, a korona és a jogar, a sugárözön a csoport körül, viszont eltűnt a 

holdsarló a Madonna talpa alól és a tizenkét csillaggal díszített koszorú.  

A Mansfeld illusztráció után festette Falkoner József Ferenc a bölcskei 

plébániatemplom oltárképét.991 Ugyanebbe a kötetbe Mansfeld a Madonna-tisztelő Szent 

László királyt is rézbe metszette. Kompozícionálisan a Madonna képe az előző metszet 

másolata. Falkoner ezt a metszetet is fölhasználta a bölcskei plébániatemplom Szent 

László-festményéhez.992 Cserey könyve számos versből és némi prózából épül fel, melyhez 

szerencsésen kapcsolódnak a kötet illusztrációi. Ugyanazt a hármas felépítést követik, mint 

a hozzájuk rendelt szöveg, melyek három versszakból állnak.993  

Néhány évvel később Binder kisebb eltérésekkel lemásolta Mansfeld korona 

felajánlás metszetét. Egyetlen lényegi változtatást eszközölt a metszeten, azzal, hogy a 

Madonna feje köré, a középkori hagyományoknak megfelelőbben a csillagos koszorút 

helyezte el.994  

Az ország-felajánlás ikonográfiájába tartozik a Josephus Zanny és August Zenger 

által 1778-as évre készített nagyszombati kalendárium rézmetszetes képe (Calendarium ad 

Annum a Nativitate Salvatoris Nostri Seu Christi…M.MCC.LXXIX. Tyrnaviae). Az 

egylapos kalendárium ugyanezzel a metszettel egészen 1820-ig megjelent.995 A kép 

előterében balról a magyar szent királyok, jobbról a szent püspökök tanúi a korona-

felajánlásának, melyben Szent István a felhők között megjelenő, ülő Szent Koronás 

Patrona Hungariae-nek ajánlja fel a királyi jelvényeket (170. kép).    

A már korábban is említett Zeller Sebestyén pozsonyi rézmetszőt dicséri az a Szent 

István felajánlását ábrázoló rézkarc, amely a pozsonyi Szent István királyról elnevezett 
                                                 
989 CSEREY FARKAS: Isten annyának […] Lórétomi Litániában lévő nevezetek rendin folyó dicsérete. Bécs 
M.DCC.LXXII.  
990 KNAPP 2001. 196., 114. Kat. sz. 
991 SZILÁRDFY 1984. [Nr.] 33.  
992 SZILÁRDFY i.m [Nr.] 36. 
993 MÁRKUS 1998. 139.  
994 RÓZSA 1998. 130., 360., KNAPP 2001. 223., 141. Kat. sz. 
995 KNAPP 2001. 201., 119. tétel, PATAKY 1951. 253., RADVÁNI 1979. 86-87. 
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kongregáció emléklapja volt: Leges et Indulgentiae Almae Confraternitatis sub titulo S. 

Stephani I. Hungariae Apostolici Regis, Posonii, Anno 1750 (171. kép).996 Ezt a rézkarcot 

később is felhasználta a mester: (Almae archi – confraternitatis / Sancti Stephan, erectae, / 

…Publicata in festo ejusdem archi-confraternitatis titulate, / 20. Augusti, anni 1770. / 

Posonii).997 Itt is az ülő Patrona Hungariae típusával találkozunk, ahol szintén hiányzik a 

holdsarló, viszont a csillag koszorú megjelenik, ami némi eltérést mutat az előző csoport 

ábrázolásaitól.  

 Binder János Fülöp rézmetsző az általunk vizsgált korszak legvégén több különféle 

funkciójú metszetet is készített, melyen a Napbaöltözött Asszony fontos szerepet töltött be. 

Egyik szignált, de datálatlan mesterlevelén (MNMTKcs ltsz.: T. 994.) Vác látképe fölött, a 

kereten kívül a holdsarlón álló Szeplőtelen Szűz Madonna képe koronázza a jelenetet (172. 

kép).998  

  Telek József prédikációs kötetének címlapjáról, mely az Auxiliatrix Szegediensist 

ábrázolja már disszertációnk elején értekeztünk. Bindert a híres kegykép többször 

megihlette, s ezen alkalmakra új kompozícióba foglalta a Napbaöltözött Asszony alakját. 

Egyik 1770. körül készült metszetén az alsóvárosi ferences templom és kolostor 

épülettömbje fölött lebeg, mintha csak egy körmeneti zászlón lenne ábrázolva a Szegedi 

Segítőként invokált Szűz Mária és gyermeke alakja. A szentképként terjesztett lap felirata: 

„Auxiliatix Szegediensis. In Antiquissima P. P. Franciscanorum Ecclesia Honoribus 

Sanctae Mariae ad nives sacra”.999  

 Minden mellékes jegy nélkül, szemmel láthatólag kifejezetten a kegykép 

másolataként készített Binder 1780 körül még egy metszetet, melyet szentképként és 

később, másodlagosan könyvelőzékként is felhasználtak. Az eredeti nyomódúc mai napig 

is a szegedi ferences kolostor gyűjteményében van.1000 

 

                                                 
996 KNAPP 2001. 179., 97.  
997 SZILÁRDFY 1981. 119., RÓZSA 1998. 83. tétel, 114. kép.,  
998 RÓZSA 1998. 327. tétel, 155. kép.  
999 BÁLINT 1966. 30., 20. ábra., SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 337. tétel.   
1000 SZILÁRDFY 1981. 122., SZILÁRDFY 1984. 25., SZILÁRDFY-TÜSKÉS-KNAPP 1987. 338. tétel., 
RÓZSA 1998. 208. tétel.  
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A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY XVIII. SZÁZADI OLTÁROKON ÉS SZOBROKON 

 

A XVIII. századi monumentális emlékek közül említsük meg a soproni Szent 

Mihály-templom Bartalomeo Altomonte által festett hajdani oltárképét (jelenleg az MNG 

gyűjteményében).1001 Az 1739-ben készült nagyméretű, félköríves lezárású oltárkép felső 

része a felhőkön trónoló, magyar szent koronával koronázott, csillagkoszorús, holdsarlón 

taposó Patrona Hungariaet ábrázolja. Mária bal kezével tartja a gyermek Jézust és a 

kormánypálcát, jobb térde mellett egy angyal tartja a vágásos ország címert. Mária 

jobbjával a kép középső részén a törökökkel tusakodó Szent Mihályra mutat. Az oltárkép 

alsó sávjában az elesett, harcképtelen török harcosok megadóan fogadják el vereségüket 

(173. kép). Jávor Anna rámutatott a kompozíció itáliai gyökereire, amelyet a Francesco 

Solimena tanítvány Altomonte mesterére visszavezethető megoldásokban jelölt meg.1002 

Szintén ő az oltárkép magyarázatát aktuálpolitikai eseményekben keresi. A 17. században a 

Napbaöltözött Asszony alakjából kialakult török ellenes tartalmú Patrona Hungariae 

ikonográfia kibővült a templom titulusának megfelelő Szent György legyőzi a Gonoszt-

témájú festmények kompozíciós megoldásával.  A kép ugyanis III. Károly sikertelen 

balkáni hadjáratának utolsó évében készült, s mintegy fölhívta a figyelmet a még mindig 

valós török veszélyre.1003    

Ezeken a XVIII. századi oltárokon, illetve a kortárs sokszorosított grafikai lapokon 

az ülő Patrona Hungariae típus a Szent Istváni korona felajánlás ábrázolásokon rögzülő 

ikonográfiai típushoz közelít, s a különböző szimbólumok elhagyása következtében egyre 

inkább távolodik az eredeti forrásként használt Napbaöltözött Asszony típustól. Mindez 

persze nem jelent kizárólagosságot, hiszen megtaláljuk a hagyományos Napbaöltözött 

Asszony (ülő és álló) típust is.  

Gróf Illésházy-család trencséni várkápolnája részére készült kegyszobrot 

máriatölgyesi kastélyukba szállították, végül a helység templomában helyezték el. Már a 

kortársaknak feltűnt a szobor hasonlósága a máriás pénzekkel.1004 

Az andocsi kegytemplom XVIII. század közepén történő barokkizálásakor készült a 

templom barokk berendezése. 1747-ben gazdagon díszített szószéket helyeztek el a 

templomban. A hangvető tetején a ferences rend négy híres hitszónokától: Kapisztrán 

                                                 
1001 CSATKAI 1952. 70., CSATKAI 1956. 390-404.,  A MNG RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (MOJZER 
MIKLÓS) 1984. 151.  
1002 JÁVOR 1977. 288-289.  
1003 TÖRTÉNELEM-KÉP (JÁVOR ANNA) 2000. 328-329., V-22. kat. tétel 
1004 SZILÁRDFY 2006. 896.  
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Szent Jánostól, Szent Bonaventurától, Anjou Szent Lajostól és Sienai Szent Bernardintól 

körülvéve, egy holdsarlón és a földgolyót körül tekergőző kígyó fején taposó 

Napbaöltözött Asszonyt látunk.1005 A Győzelmes Immaculataval kontaminálódó 

Napbaöltözött Asszony alakja a középkori ferences szentekkel kiegészülve a középkori 

ferences lelkiség Mária-tiszteletének hagyományait eleveníti fel, a modern kor vallásos 

igényeinek a figyelembevételével.    

1742-ből származik Antonin Birckhart prágai rézmetszőnek a munkája, amelyen az 

álló Napbaöltözött Asszony, mint a magyarok patrónája jelenik meg.1006 

Az abasári plébániatemplom 1769-ben készült oltárképén a Napbaöltözött Asszony 

feje körül Lieb János megfestette a tizenkét csillagú koronát. Minden egyébben a Madonna 

megfelel a Patrona Hungariae típusnak. A kép előterében – a korona-felajánlások 

kompozícionális megoldásához hasonlóan – egy magyar nemes hódol Máriának.1007   

A somorjai (Samorin) plébániatemplom festett, aranyozott faszobra az ülő típust 

idézi, összhatásában, viszont annak ellenére, hogy a mű 1778-ban készült, a későközépkori 

Napbaöltözött Asszony szobrokra emlékeztet.1008 Somorján a Patrona Hungariae kultusz 

nyomait megtalálhatjuk a korábbi évszázadból is a török veszély feléledésével 

kapcsolatban. A törökök 1683-as Bécs elleni támadásával összefüggésben ismerünk 

néhány képet. Az egyik közülük a Galavics Géza által 1685 körülire datált somorjai 

városháza táblaképe, melyben – vélhetően a magisztrátus megbízásából – a mezőváros 

felgyújtását ábrázolta az ismeretlen festő. Az lángokban álló város fölött felhő koszorúval 

övezett, napsugár özönben látomásként megjelenő, ülő, koronával, jogarral ékesített, bal 

karján a gyermek Jézust tartó Magyarok Nagyasszonya tűnik föl az egyébként védtelen 

település oltalmazójaként.1009  
 Az 1770-es évekből származhat Franz Anton Maulbertschnek az a kisméretű 

vázlata, amely Galavics Géza legújabb kutatása alapján tudjuk, hogy az écsi 

plébániatemplom oltára számára készült. Az oltárképet, melyen hűségesen követi a vázlat 

eredeti koncepcióját a mester valamelyik tanítványa készítette el.1010  A kép előterében 

térdelő Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. A felhőkön lebegő Madonna 

bal lábát holdsarlón nyugtatja, fejét pedig a csillagkoszorú ékesíti. A Szent Istvánhoz 

                                                 
1005 AGGHÁZY 1959. II. 9-10.  
1006 SZILÁRDFY i.m 896. és 6. kép. 
1007 JÁVOR 2000. 173. ill. SZILÁRDFY 2006. 896. 
1008 SZILÁRDFY i.m 896. és 9. kép. 
1009 GALAVICS 1975. 259-260. és 16. kép. 
1010 GALAVICS 2009b. 185-187.  



256 
 

kapcsolt királyi jelképek: korona, palást tovább erősítik a történeti hitelességet és a Patrona 

Hungariae gondolatot (174. kép).1011    

A korona-felajánlás témakörébe tartozik az a monumentális, szabadon álló 

szoborcsoport (ma a sumonyi plébániatemplomban), melyet Klimó György pécsi püspök 

rendelt meg székesegyháza északi apszisába Johann Martin Fischer szobrásztól. A 

patetikus, teátrális szoborcsoporton Szent István a felhőkön trónoló, ülő Patrona Hungariae 

előtt térdel. Az 1775-77 között készült mű a monumentális barokk szobrászat egyik utolsó 

Patrona Humgariae ábrázolása, melyen a születőben lévő klasszicizmus jegyei ismerhetőek 

föl (175. kép).1012   

A korona felajánlási jelenetek között érdemes említést tennünk egy új, a barokkban 

kialakult típusról, a Szent László korona felajánlása téma képzőművészeti 

megjelenítéséről. A Szent Istváni korona felajánlás pandanjaként készült képeken, a 

középkori, II. Ulászló uralkodásának idejéből származó ábrázolások hatására a Patrona 

Hungariae Napbaöltözött Asszonyként jelenik meg. Erre láthatunk példát a Maulbertsch 

tanítvány Zallinger András (1738-1805) festészetében.1013 A pozsonyi prímási palota Szent 

László kápolnájának főoltárképe, és az ennek vázlataként készült kisméretű táblakép1014 a 

századvégi klasszicizáló késő barokk művészet racionális felfogásában, már nem 

látomásként ábrázolja a Magyarok Nagyasszonyát, hanem a Napbaöltözött Asszony a 

felhőkön térdelő uralkodó fölötti hadilobogón jelenik meg (176. kép).1015 

A XVIII. század közepére jelentős ikonográfiai változás észlelhető a Patrona 

Hungariae ábrázolásoknál. Egyre inkább elterjed az ülő, felhőkön trónoló Madonna 

figurája, egyik térdén az ülő kis Jézussal. Általában mindketten koronát (Szent korona) 

viselnek, Mária egyik kezében jogart tart. Ezek az alkotások nagyon hasonlítanak a Mária 

Terézia korabeli pénzek Patrona Hungariae vereteinek képéhez. Ennek a típusnak egyik 

reprezentáns példája Hebenstreit József 1750 körül készített, ülő Patrona Hungariae szobra 

a pesti angolkisasszonyok, korábban domonkosok templomának kapuja fölötti fülkében 

(177. kép).1016 

                                                 
1011 HOFFMANN 1944. 181.,  A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (MOJZER 
MIKLÓS) 1984. 182., TÖRTÉNELEM-KÉP (JÁVOR ANNA) 2000. 325-326., V-18. kat. tétel. 
1012 AGGHÁZY 1959. I. 90-91., 100-101., 187-190. kép, II. 255. és 210., BOROS 1985. 50-51., 63. kép. 
1013 GALAVICS 2009a 119-146. (németül), GALAVICS 2009b 169-204.(magyarul) 
1014 MNG, Régi Magyar Gyűjtemény Ltsz.: 74.10 M 
1015 A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (MOJZER MIKLÓS) 1984. 198., 
SZILÁRDFY 1984. 36. sz., MAROSI 1995. 82-85., KERNY 1997. 255-268. , TÖRTÉNELEM-KÉP 
(JÁVOR ANNA) 2000. 339-340., V-34.   
1016 AGGHÁZY 1959. I. 210-211.  
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A kolozsvári jezsuita templom első baloldali kápolnájának oltárképén a Patrona 

Hungariae magyar szentektől körülvéve jelenik meg. Ez a kompozíció Thomas Bohacz 

(1707-1764) a bécsi egyetem rézmetszője, 1739-ben egyik kiadványa számára készült 

címelőzéklapjának kompozíciós megoldását követi (178. kép).1017 A trónuson ülő Szent 

Koronás, kormánypálcával, lába alatt holdsarlóval ábrázolt Magyarok Nagyasszonyának a 

három magyar szent uralkodónk hódol. Szilárdfy Zoltán a kép alá írt páros disztichon 

szövegében a jezsuita kollégiumok hazafias érzelmű devóciójának hatására mutatott rá.  

„Hungaria quid trepidas, Tellus? Accede Patronam: 

Non patitur vacuas Illa perire preces. 

Sint sua Scuta alys, sua sint munimina, et Arces: 

Virginis, Hungariae praebet Asyla Thronus” 

„Mért remegsz te magyar föld? Járulj Patrónád elébe! / Nem engedheti ő kárba 

veszni imád. / Védőpajzsa legyen másoknak erődje vagy vára; / A Szentszűz trónusa 

magyarnak menedék.‖ (Szilárdfy Zoltán fordítása).1018  

A metszet népszerűségét mutatja, hogy számos variánsa született a rákövetkező fél 

évszázadban. Padányi Bíró Márton: Angyali társaságnak szövetsége. Kolozsvár, 1756. 

című kötete e címlap felhasználásával jelent meg. 1770-ben Egerben Anton Tischler újra 

rézbe metszette, mely munka Pázmány Péter: Imádságos könyv-ének címlapelőzékeként 

jelent meg.1019 Szent László és Szent Imre alakjának elhagyásával megjelent a lap a XVIII. 

század végén önálló rézmetszetes szentképként.1020 Az érdekes metszeten a korona-

felajánlás helyett, Szent István az országalmát nyújtja át a Magyarok Nagyasszonya térdén 

álló kis Jézusnak.  

A Bohacz metszet megjelenése után számos oltárképre is hatással volt. Variánsai 

közül az 1755-ben festett csíkcsobotfalvit, a nemesapáti plébániatemplom vászonképét, a 

Magyar Nemzeti Galéria (ltsz.: 55 968) olajfestményét emelhetjük ki. A ditrói, Jézus szent 

Szíve templom oltárképén is ugyanez a közkedvelt kompozíció található meg (179. 

kép).1021  

Az erdélyi, székelyföldi templomokban ez a képtípus már a XVII. század folyamán 

népszerű lesz. Egyik legkorábbi ábrázolása 1679-ben a Csíksomlyói Salvator-kápolna öt, 

kazettás festett karzatmellvédjén jelentkezik, Szent István és Szent László alakjaitól 
                                                 
1017 LADISLAUS NEDECZKI: Fontes Gratiarum Marianarum Novi, et Veteres. Claudiopoli 
M.DCC.XXXIX. Egy évvel később az egri Sarlós Boldogasszony társulat is kiadta a kötetet.  
1018 SZILÁRDFY 1984. 29. tábla.  
1019 KNAPP 2001. 112. tétel., SZILÁRDFY 1999a. 72., 74.  
1020 KNAPP 2001. 145. tétel. 
1021 MÁRIA-TISZTELET 2010. 30.  
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körülvéve (180. kép). A csíkszentimrei templom főoltárán Szent Imre és István között 

hasonló elrendezésben látjuk a Magyarok Nagyasszonyát.1022      

Erdélyben a későközépkori faszobrok után a típus a XVII. század végének 

székelyföldi oltárain bukkan fel újra. Ilyen emlékünk a csíkcsicsói Napbaöltözött Asszony 

kép 1700 körül (181. kép). A színvonalas festményekből álló csoport ábrázolásain a 

homoródkarácsonyfalvi kivételével a holdsarlón álló istenanya látható, kerubok által 

körülvéve.1023  

Gyergyószentmiklós, Szent Miklós-plébániatemplom főoltárának Napbaöltözött 

Asszony szobra 1780-ban, az oltárral egy időben készült. A sugárkoszorú előtt ábrázolt 

Mária fölött a Nap, lába alatt a holdsarló és egy kígyó látható. A holdsarló alá az Énekek 

Énekéből származó: „Pulchra et luna, electa ut sol” (Szép, mint a Hold, ragyogó, minta 

Nap) felírat került (182. kép).1024  

A Napbaöltözött Asszony téma emlékeinek koncentrált székelyföldi jelenléte 

nyilvánvaló összefüggésben volt a csíksomlyói kegyszobor kultuszának kisugárzásával, 

illetve a térséget folyamatosan sújtó tatár betörésekkel. Az oltár két oldalán Szent István és 

Szent László koronát felajánló alakjai, a Mária ország patrónusa gondolatot erősítik. A 

kígyó megjelenése jelzi azt az utat, amelyet az eredeti képtípus a barokk folyamán megtett, 

az-az hogyan kontaminálódott a Napbaöltözött Asszony alakja a XVIII. század 

évtizedeiben az Immaculata ábrázolások Győzelmes Máriájává.   

Erdélyben a katolikus megújulás mozgalma a XVII. század elején elindult, mind a 

ferencesek, mind a jezsuiták részvételével. Udvarhelyen a jezsuiták már 1636-ban 

megszervezték plébániájukat, ahonnan gyakran látogatták a csíksomlyói kegyhelyet. 

Sámbár Mátyás jezsuita atyának jelentős szerepe volt a zarándoklatok 

megszervezésében.1025 A jezsuiták közismert Napbaöltözött Asszony tisztelete itt 

összefonódott az egyik legjelentősebb középkori kultuszszobor tiszteletével.   

A Szent Imre fogadalma téma érdekes variánsa jelenik meg 1762-ben a 

marosvásárhelyi ferences templom egykori főoltárképén. A fölajánlás méretében és 

elhelyezésében is hangsúlyos motívuma a Napbaöltözött Asszony képe, a holdsarló alatt a 

koronás magyar címerrel. Kompozícionálisan ez a típus is a Mária Terézia korában 

Körmöcbányán vert arany-ezüst tallérokon megjelenő Madonnák hatását mutatja. A 

festmény ügyesen ötvözi a népszerű, barokk Szent Istváni és Szent Lászlói korona-
                                                 
1022 MÁRIA-TISZTELET 2010. 30.  
1023 MÁRIA-TISZTELET 2010. 29.  
1024 MÁRIA-TISZTELET 2010. 29 
1025 BOROS 1926. 25-26.  
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felajánlási jelenetek jellemzőit, a középkori hagyományokkal, így Szent Imre alakját is 

bevonva az ország-felajánlás aktusába.1026 Miközben a középkori ferences devóció 

Napbaöltözött Asszony kultuszát is érvényre juttatja (183. kép).1027  

Az 1760-as évekből ismerjük a kompozíció egy változatát a háromszéki Gelence 

Szent Imre temploma főoltárán lévő oromzati patrocínium-festményén.1028 Az oltár szobra 

is a maga bájos provincialitásában a késő középkori Napbaöltözött Asszonyok hatását őrzi, 

a XVIII. századi historizálás emlékeként. A gyermek Jézus ugyan már nincs Mária 

kezében, csak baljában a kormánypálca, feje körül a csillag koszorú, de lába alatt még 

látható a holdsarló, mögötte pedig a nap mandorla. Az oltár fülkékben hódoló Szent István 

és Szent László alakjaival kiegészült porogram az ország patrónus szentjeinek középkori 

eszméjét erősíti.1029   

 

 

A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY A XVIII. SZÁZADI FALFESTÉSZETBEN 

 

Monumentális fogalmazásban, falképen feltűnik a téma a székesfehérvári jezsuita 

templom Caspar Franz Sambach által festett mennyezetfreskóján (1749-1750). Itt, Mária 

Regina Coeli-ként, az Ég királynőjeként jelenik meg. Lába alatt látható a félhold, feje körül 

a tizenkét csillagú koszorú, a nap dicsfény mandorlája viszont, ellentétben a korai 

ábrázolásokkal, már nem az egész testét, csak a fejét övezi. A kompozíció a Szent István 

általi korona-felajánlás jelenetbe illeszkedik (184. kép).1030  

 Főnemesi környezetből is említhetünk példát, mégpedig a kiemelkedő Mária-

tiszteletükről híres Esterházyak köréből. 1765-ben készült el Esterházy Miklós herceg 

megbízásából a fertődi kastély kápolnájának mennyezet freskója, melyet a mecénás főúr a 

híres tiroli származású Joseph Ignaz Mildorfertől rendelt meg.1031 Az elegáns rokokó 

stílusú, a bécsi udvari ízlés ismeretéről tanúskodó égbe nyíló látszat architektúra 

keretezésében a felhőn térdeplő Szent István király ajánlja fel a koronát a Magyarok 

Nagyasszonyának, akinek talpa alatt a holdsarló jelzi kapcsolódását a középkori 

Napbaöltözött Asszony ikonográfiájához.1032   

                                                 
1026 SZILÁRDFY 2007b 113., 9. kép.  
1027 Vö. SZILÁRDFY 1984. 35.  
1028 SZILÁRDFY 2007b. 113.  
1029 AGGHÁZY 1959. II. 100.  
1030 GARAS 1955. 108-109., 198., JERNYEI 2006. 375-390.  
1031 GARAS 1955. 37., 237., PINTÉR 2002. 79-86.  
1032 HARIS 2002. 285-312.  
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A Patrona Hungariae téma a barokk utolsó évtizedeiben történelmi események 

kontextusába helyezve megjelenik néhány reprezentatív egyházi falfestményen, melyeket a 

hazai késő barokk legtöbbet foglalkoztatott mestere Dorffmaister István alkotott. A 

Sopronban élő festőt, mint a magyar történelmi témák specialistájaként láthatták el a 

megbízásokkal. Szempontunkból két falfestmény érdemes vizsgálatra. A legkorábbi a 

szentgotthárdi ciszterciták megbízásából készült 1784-ben és a törökök fölött aratott 1664-

es győztes csatát ábrázolja.1033 A szentgotthárdi csata azért kapott ilyen megkülönböztetett 

figyelmet több mint száz évvel az események után, mert hosszú idő óta a törökön aratott 

első jelentős diadalként értékelte a hazai történeti közgondolkodás. A csata dinamikus, 

kavargó központjában láthatjuk Mária alakját az ország címerrel. A latin chronostichonos 

felíratok is segítik a narratíva értelmezését: „VT PER TE FIDEI PROSTRATVS FVGERAT 

HOSTIS HIC PER TE MATER TVTVS ET ESTO LOCVS” - Ahogy általad szétszórva futott 

a hit ellensége, Úgy legyen oltalmad alatt, Anyánk, biztonságban e hely (185. kép).  

Galavics Géza szerint a csata példája alapján a szentgotthárdi ciszterciták a 

festménnyel Mária oltalmába ajánlották a várost és lakóit is. Tulajdonképpen 

következetesen vittek végig egy két évtizeddel korábban meghirdetett programot. Hiszen a 

csata századik évfordulójára időzített (1764) alapkőletételkor az alapkőbe helyezett Mária-

kép felirata is a felajánlás gesztusával és a patronátus kinyilvánításával ezt az igényt 

hangsúlyozta. Dorffmaister újszerűsége abban áll, hogy a több évszázados Patrona 

Hunagriae toposzt és a helyi hagyományban élő tradícióként számon tartott országos 

jelentőségű eseményt felelevenítve, annak elsősorban történeti vonatkozásaira fektetve a 

hangsúlyt korszerű festői megfogalmazásban interpretálta.1034     

A szentgotthárdihoz hasonló, feliratokkal is értelmezett kompozíciós 

megoldásokkal találkozhatunk a szigetvári plébánia templom freskóin.1035 Az egykori 

török mecsetre épült szigetvári plébániatemplomban Dorffmeister István festette azt a 

nagyméretű kupola freskót 1788-ban, melyben szintén, akárcsak Szentgotthárdon a 

település történetének kontextusába illesztették a Patrona Hungariae gondolatkört. A 

kupolafestmény Szigetvár és védőjének, Zrínyi Miklósnak 1566-os elestét ábrázolja. A 

kupola középpontjában Szűz Mária alakja a Patrona Hungariae gondolat jegyében kapott 

helyett. Az ellenfél által legyűrt Zrínyi kezében kivont kardjával az égben lebegő Patronára 

függeszti tekintetét. A főoltár fölötti falmezőre került harmadik felirat értelmezi a 

                                                 
1033 ÉBER 1913., AMBRÓZY 1940. 110-111., GARAS 1955. 110., 213-215. 
1034 GALAVICS 1997. 84.  
1035 GARAS 1955. 196-197., 246., XXII. kép., BOROS 1974. 269-284., GALAVICS 1998. 309-316.  
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falszakasz utolsó kompozícióját. A kép témája Szigetvár 1688-ban bekövetkezett 

visszafoglalása. Itt, szintén a győztes csata századik évfordulójára készültek a 

kupolafestmények.1036 

  

   

 

                                                 
1036 GALAVICS 1997. 86-87.  
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A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONY ÉS AZ IMMACULATA KONTAMINÁCIÓI 

 

 Mint láthattuk a Napaböltözött Asszony ábrázolások születésüktől kezdve a 

Szeplőtelen Fogantatás eszméjének egyfajta ábrázolását is jelentették. Az Immaculata 

kultuszt a barokkban elsősorban a jezsuiták ápolták, a XVII. századtól kezdve 

ikonográfiáját Mária sátántipró szerepével, azaz a földgolyón tekergőző kígyó képével 

gazdagítva.1037 A tridenti zsinatot követő időszakban szaporodtak azok az ábrázolások, 

ahol a középkori eredetű holdsarlón álló, csillagkoszorús Napbaöltözött Asszony alakját 

egyre hangsúlyosabban kiegészítették a földgömbön tekergőző kígyó alakjával, illetőleg 

elhagyták az ábrázolásról a gyermek Jézus figuráját.1038  

 Hazánkban a Győztes Immaculata típusa 1642-ben jelent meg a győri Szent Ignác 

templom „S. Maria de Victoria‖ oltárképén, melyet a helyi németek Beata Mariae Virginis 

nevű testvérisége állítatott.1039  

 Érdekes átmeneti megoldásokat találhatunk a hazai emlékanyagban, amely mindkét 

ábrázolási típust (a Napbaöltözött Asszonyt és a Győztes Immaculatát is) magába ötvözi. A 

XVII. század legvégén jelent meg a Mária-tisztelő Esterházy Pál hercegnek a Speculum 

Immaculatum… című könyve, melynek címlapelőzékén összeolvad a Napbaöltözött 

Asszony a barokk Immaculata ábrázolásokkal.1040 A fiatal, kezét imára kulcsoló Szűz 

holdsarlón állva, feje körül a tizenkét csillagú koronával jelenik meg, a bűnre itt nem a 

kígyó, hanem a holdsarlója alatt megjelenő sárkány figurája utal  

 Esterházy Pál nádori kinevezésének (1687. december 8.) emléklapjaként 

készülhetett az a metszet, amelyet Johann Andreas Pfeffel Andrea Pozzo rajza alapján 

metszett rézbe. A holdsarlón álló, a Napbaöltözött Asszony attribútumait hordozó Mária 

kezében a gyermek Jézust tartja, aki nagy lendülettel döfi a két kezében tartott keresztet, a 

bűnt jelképező sárkány torkába. A kép előterében az Aranygyapjas rendjellel körülfogott, 

hercegi címert egy kis angyal tartja (186. kép).1041   

Központi elhelyezésénél fogva is egyik legismertebb emlék a budavári 

Nagyboldogasszony fő-plébániatemplom Győzelmes Boldogasszony szobra, mely a 

Napbaöltözött Asszony típusának barokk kori változata. A szobor előképe az 1594-ben 

Münchenben felállított, Hubert Gerhard által készített bronz Mária szobor lehetett. A 

                                                 
1037 SZILÁRDFY 1970. 284-288.  
1038 BONSANTE 2009. 159-166.  
1039 GALAVICS 1973b. 101-104.  
1040 ESTERHÁZY PÁL: Speculum immaculatum, quo demonstratur ex probatissimis authoribus. Bécs, 1698.  
1041 SZILÁRDFY 2003. 23-24.  
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lorettomi kápolnában látható márványszobor Budavár visszafoglalása után került a 

templomba. Már felállítása pillanatától kegyszoborként tisztelték, valószínűleg ezért 

ruházták rá a mára már ismeretlen, királyi fogadalomból ide került középkori Mária szobor 

legendás történetét.1042    

Az egyik legkorábbi hazai példánk a kassai Immaculata-emlék, melyet az újra 

katolikus irányítás alá kerülő városi tanács határozott el (1673), hogy Lipót királynak 

hálából állítsák.1043 A Szent Istváni ország-felajánlás aktusát is szerették volna a 

városatyák a szobor állításával megidézni, másrészt a Kassán újravirágzó katolicizmusnak 

is emléket kívántak állítani, mindennek ellenére a történelmi viszontagságok miatt, csak 

1722-ben tudták felavatni a Griming Simon műhelyében faragott oszlopot.1044  

Mária tizenkét csillagból álló dicsfénye megmaradt a középkori típusból, viszont a 

holdsarló eltűnt a lába alól, és helyét átadta a földgolyón tekergőző kígyónak melyen a 

Szeplőtelen Szűz tapos. A Madonna teátrális gesztusa, hajladozó alakja, dinamikusan 

mintázott ruhájának drapéria kezelése a nyugat-európai mintákhoz teszi hasonlatossá. A 

hatásos, már-már dagályos ábrázolás a dogmatikai mondanivalón túl erkölcsi mondanivaló 

kifejtésére is szolgált.1045    

A Nemzeti Galéria gyűjteményében találunk egy a XVIII. század közepéről, talán 

egy ismeretlen kassai mestertől származó kisméretű, kecses Immaculata szobrot, ami 

lehetséges, hogy egy köztéri emlék modelljéül szolgált. Itt a Madonna egyszerre tapos a 

holdsarlón és a földgömbre tekeredő kígyón.1046    

Ennél is komplexebb tartalommal bír Kóczy Ferenc címzetes schlangenmundi 

prépost rézmetszetes emlékképe Franz Ambros Dietell-től 1735 körül. A számtalan 

allegória és erényalak illetve emblémák között középen egy szőlőfürtös koszorúban a 

Győztes Immaculata alakja jelenik meg napsugaraktól övezett mandorlában (187. kép).1047   

Reprezentatív, nagyméretű emlék a kassai Szent Erzsébet dóm főoltára előtt, a 

templom diadalívéről lógó, egyes feltételezések szerint a XVIII. század elején faragott 

koronás, Napbaöltözött Asszony szobra, mely talpa alatt a holdsarlón kívül, a földgolyón 

körbetekeredő kígyót is ábrázolja (188. kép). A középkori főoltár hasonló ikonográfiai 

típusú Madonnáját megjelenítő szobor körül egy ovális, díszes, mandorlára emlékeztető 

keret a belőle kilövellő sugarakkal a napot idézi fel a szemlélőben. A kereten lévő fölső 
                                                 
1042 SZILÁRDFY 1994. 10.  
1043 WICK 1928. 9-20.  
1044 AGGHÁZY 1959. I. 66., 131., II. 131-132., BÁLINT 1998. II. 67-68.  
1045 WICK 1928. 21. 
1046 A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA RÉGI GYŰJTEMÉNYEI (JÁVOR ANNA) 1984. 168.  
1047 SZILÁRDFY 1984. 2. tábla.  
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kartus felirata: „Advocata Nostri” (A Mi Közbenjárónk), a Salve Regina antiphona szavait 

idézi, az alsóé: „Auxilium Christianorum” (A Keresztények Segítője) a lorettói litánia 

egyik fohászának sorait jeleníti meg. Az Auxilium Christianorum ora pro nobis kezdetű 

fohászt V. Pius pápa illesztette a litániába a lepantói győzelem (1571. okt. 6.) emlékére.1048 

Wick Béla 1941-es várostörténeti monográfiájában adatokkal, ugyan nem támasztva alá 

XVII. századira datálja az alkotást.1049 

A keret díszítésének medalionjaiban kozmikus jelek: hold, csillagok, a másik 

oldalon emblémák láthatók latin feliratokkal. A jobb és a baloldalon jelentésbeli 

szimmetriát alkotnak a szimbólumpárok: puteus vivarum (élő vizű forrás) – speculum sine 

macula (folt nélküli tükör), quasi palma (mint a pálma) – quasi oliva (mint az olajfa), 

porta clausa (zárt kapu) – porta coeli (mennyei kapu). Az oltár felőli oldalon: electa ut sol 

(kiválasztott, miként a nap) – pulchra ut luna (szép, mint a hold), templum dei (Isten 

temploma) – turris davidica (dávidi torony), stella maris (tengeri csillag) – aurora 

consurgens (fölkelő hajnal). A szobor különlgessége, és tudomásom szerint egyedülálló a 

magyar emlékanyagban, hogy a Szent Szűz hátát nem láthatjuk, mindkét oldalon a 

Boldogságos Szűz a kisdeddel látható.  

A Magyarországon társtalan emlék a német területeken, a XV. század végén és a 

XVI. század elején népszerű Marienleuchterekre, illetve a templom terében a főoltár előtt, 

hasonló elrendezésű és funkciójú kompozíciókra emlékeztet. Külföldi analógiaként az 

aachen-i dóm 1524-ből származó Madonnáját említhetjük. A körbeckei St. Pankratius 

Napbaöltözött Asszonya szintén egyszerre tapos a holdsarlón és a földgömbön, a 

waderslohi St. Margareta Apokaliptikus Asszonyának mandorla alakítása emlékeztet a 

kassai darabunkra. Az obermarsbergi St Peter und Paul boltozatról függő Madonnája kettős 

mandorlájával emlékeztet a kassai példányra.   

A magyar szakirodalom érdemben nem foglalkozott a darabbal, ez idáig a szlovák 

irodalomban sem találtam tudományos feldolgozását. Datálásához a stíluskritikai elemzés 

vihet közelebb. A Madonna szobor erősen emlékeztet az 1500-as évek táján készült 

szobrokhoz. Lehetséges, hogy egy középkori faszobrot faragtak újra, esetleg a már az 

előzőekben több példával is idézett barokk kori historizálásról van szó. Az 1700-as évek 

elejére történő datálást a holdsarló alatt megjelenő kígyó és a földgolyó ugyan 

elfogadhatóvá teszi, mivel az emlék a Napbaöltözött Asszony és az Immaculata 

kontaminációjaként értelmezhető, de nem vethető el a XVII. század eleji datálás sem.   

                                                 
1048 WICK 1936. 222.  
1049 WICK 1941. 332.  
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Kevésbé ismert emlék a tereskei egykori bencés apátsági templom festett barokk 

kori szobra, amely jobb kezében jogart tart, fején a Szent Koronát idéző fejdísz és a 

tizenkét csillagos dicsfény látható. A kis Jézus nélkül megjelenő Madonna egyszerre tapos 

a holdsarlón és a földgömbön, ennek ellenére sem a barokk Immaculaták hatása a 

domináns, inkább középkori reminiszcenciákat mutat.1050 Eredetileg a felvidéken lévő 

szécsénykei (Sečianky) templom berendezéséhez tartozott a XVIII. századi szobor (189. 

kép).  

A gótikus Napbaöltözött Asszony és az újabb barokk ikonográfia ötvöződéséből 

jött létre a Szeplőtelen Napbaöltözött Asszony képtípusa. A Habsburg uralkodók átvették a 

középkori magyarországi Immaculata-tisztelet hagyományát. A bécsi udvarnak a 

középkori magyar királyok reprezentációjával, a hazai uralkodói hagyományokkal való 

hasonulása több lépésben történt meg.  

 

MÁRIA-OSZLOPOK 

 

II. Ferdinánd tett fogadalmat arra, hogy a bécsi Am Hof-templom előtti téren 

emlékművet állít a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére, ha a fenyegető svéd támadástól az 

országot és népét megoltalmazza. Ezen az emlékoszlopon a Szeplőtelen Szűz – Bálint 

Sándor szerint spanyol közvetítésre – egészen új megfogalmazásban jelenik meg.1051  

Mária a Napbaöltözött Asszony tizenkét csillagú koronájával, de nem a holdsarlón, hanem 

a földgömbön tekergőző kígyóval lába alatt látható.  

Már a XVI. századtól kezdve a bűnt jelképező kígyón taposó Szűz, a hit 

védelmezőjeként jelenik meg, mint aki egyszerre védelmet nyújt a pogányokkal és az 

eretnekekkel szemben is. A XVII. század végén a török kiűzése után, ami a keresztény 

nemzetek összefogásának eredményeként valósulhatott meg a korábbi Napbaöltözött 

Asszony-ábrázolások módosultak, sajátos típusokat hívván életre. A gonosz felett 

diadalmaskodó Szeplőtelen Fogantatás ábrázolásai a kortársak számára nemcsak a török 

felett dicsőséges győzelmet jelentették, hanem a Habsburgok vezetésével a katolicizmus 

triumfusát a reformáció felett. Ez a típus végleges formáját a XVIII. században nyerte el 

Európában, amelyen egy felhők között lebegő, fiatal lányként jelenik meg Mária, angyalok 

karától körül véve, kezét teátrálisan imára kulcsolva, áhítatos szemeit az égre függesztve, 

lába alatt a földgömbre tekeredő, szájában a bűnbeesésre utaló almát tartó kígyóval.    

                                                 
1050 PÁLOS 2010. 84.  
1051 BÁLINT 1998. II. 66.  
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A XVIII. században Magyarországon a Győzelmes Immaculata típus természetesen 

még mindig utalhat a törökök felett aratott friss győzelmekre. Hiszen ne feledjük, a század 

első évtizedeiben még a csaták folytak a törökkel a délvidéken, egészen a pozsareváci béke 

megkötéséig (1718. július 21.). Még is ezeknek az emlékeknek a fő mondanivalója 

alapvetően vallási természetű, a megváltott világ új képének, a Habsburgok által vezetett 

katolicizmus magyarországi térnyerésének érzékeltetése volt.1052   

Nemcsak a monumentális, köztéri emlékeken, de számos liturgikus tárgyon, így 

például a XVIII. századi monstranciáinkon is követhetjük azt az utat, amelyet az előző 

században elterjedt Napbaöltözött Asszony-ábrázolásoktól a Győzelmes Immaculata típus 

kialakulásáig megtett szakrális művészetünk. Ikonográfiailag mindenképpen az egyik 

legérdekesebb a győri, volt jezsuita Szent Ignác, majd bencés templom tulajdonát képező, 

Ignaz Wilhelm Dermer bécsi ötvös műhelyéből kikerült monstrancia (190-191. kép).1053  

A búzakévékkel, szőlőfürtökkel ékes, gazdagon díszített úrmutatóhoz kétoldalt egy-

egy alak illeszkedik. A jobb oldalon a magyar koronás Mária, kezében a gyermekkel. Lába 

alatt a Patrona Hungariae felírat olvasható. A baloldalon, pandanjaként Szent József, 

lábánál a vésett felírat, Patronus Austriae-ként jeleníti meg a szentet. A talp előoldalán lévő 

kompozíció domborműve Habsburg Rudolf hódolatát az Oltáriszentség előtt eleveníti meg, 

a hátoldalon Szent Lipót apoteózisát láthatjuk. Szent József alakja, mint az osztrák 

Habsburgok szellemi, lelki pártfogója számos barokk emléken megjelenik. Viszont a 

Patrona Hungariaeval közös szerepeltetése egészen újszerű megoldást mutat. III. Károly 

uralkodásának az utolsó évtizedében inkább a Győzelmes Immaculata szerepeltetése lenne 

a kézenfekvő megoldás. 

 Szilágyi András szerint ugyanis, az osztrák művészetben 1700 körül népszerű 

Győzelmes típus, Máriát a birodalom legfőbb mennyei támaszaként tiszteli, mint a 

Habsburg-ház „Generalissimáját‖. Itt viszont az előző korszakban elterjedt Magyarok 

Nagyasszonya típus egyértelműen a nemzeti hagyományok életben tartását célozza. 

Szilágyi értelmezésében nem valamifajta dualisztikus kormányzat ideájaként értelmezi a 

programot, és Hungária szerepét. Hanem a Habsburgok közreműködésével nemrég 

felszabadított Magyarországot, a birodalom fontos pilléreként a Habsburg politika fontos 

részeként értelmezi. Valószínűsíthetően az egyedülálló program kidolgozója és 

megrendelője Acsády Ádám királyi kancellár, veszprémi püspök lehetett.1054 Mindehhez 

                                                 
1052 KONTSEK 2009. 21.  
1053 SZILÁGYI 1989. 7-45., BAROKK ÉS ROKOKÓ 1990. I. 48-49., 1.16. sz.  
1054 MONS SACER III. 1996. (SZILÁGYI ANDRÁS) 169-172., C-11. katalógus tétel.  
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még hozzá fűzzük, hogy az előző században a győri jezsuiták milyen erőfeszítéseket tettek 

a Patrona Hungariae kultusz terjesztésében (Magyar Szentek oltára, templom előtti Mária-

oszlop) akkor válik igazán érthetővé az új században is a megrendelő választása.   

A Mária-oszlopok köztereken való elterjedésének egyik fontos oka a Habsburg-ház 

hagyományos Mária-tiszteletén túl, az újra Közép-Európában fejét felütő pestisjárvány 

volt. A járványok elmúltával a hálás túlélők olyan pestis emlékeket állítanak, melyek 

középpontjában a Szeplőtelen Szűz Mária képe uralkodik. Általában a Tridentinum után 

elterjedt, az Ecclesia Triumphans típust követik a hazai emlékek a XVIII. század folyamán, 

de ezek ismertetése már túlmutat választott témánk keretein. Grynaeus Tamás 

megállapítása szerint a nyugati ország részben gyakoribbak a koronával (Mennyek 

királynője, Patrona Hungariae) ábrázolt Mária szobrok, kelet felé ezek az emlékek egyre 

inkább ritkulnak, míg az Immaculata ábrázolások sokkal egyenletesebb eloszlást 

mutatnak.1055 Ebben a fejezetben csak azokkal a köztéri Mária-szobrokkal foglalkozunk, 

amelyeken a Napbaöltözött Asszonyból kifejlődött Patrona Hungariae ikonográfia 

valamilyen formában tovább él.   

A Mária-oszlopok prototípusát a müncheni Patrona Bavariae emlék jelentette, 

melyet az 1635-ös fehérhegyi győzelem emlékére emeltettek 1638-ban a város főterén. 

Ennek dedikációs szövege Máriának köszöni meg a haza, a hadsereg, az uralkodó, a rend 

és a hit védelmét.1056 A Hubert Gerhard műhelyéből kikerült szobor még a középkori 

Napbaöltözött Asszony ábrázolások minden jegyét magán viselte, s a korai emlékeken az 

állítató közösségek Közép-Európa szerte alig valamelyest tértek el az előképtől.     

 Grazban, a szentgotthárdi csata emlékére hasonló, a Napbaöltözött Asszony alakjával 

ékített szobrot emeltek. Szeretném megjegyezni, hogy a S. Maria Maggiore templom előtt is 

elhelyezték a Napbaöltözött Asszony szobrát 1614-ben (Carlo Maderno és Gaspare De 

Vecchi), sőt ugyanebben a templomban Cardi Ludovicotól (Cigoli) (1559-1613) látható a 

Capella Paolina Napbaöltözött Immaculata kupolafreskója.1057  A hazai szakirodalom eddig 

még nem vett tudomást a fenti emlékekről, magyarországi esetleges hatásukról és 

kapcsolataikról, pedig római főtemplomról lévén szó, számos magyar zarándok, magasabb és 

alacsonyabb rangú klerikus látogathatta meg római útja során. Hiszen 1500-tól majdnem 25 

évenként voltak nagy római zarándoklatok ahol, ha a török magyarországi jelenléte 

nehezíthette a zarándoklatokat, de még így is nagyszámú hazánkfia zarándokolhatott az 

                                                 
1055 GRYNAEUS 2007. 39.   
1056 SCHREINER 1994. 404-407.  
1057 PIATRANGELI 1988. 54-67. BARROERO 1988. 215-314. 
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örökvárosba. Nem beszélve a kint tanuló diákokról, klerikusokról, akik hazaérkezve „Róma 

élményüknek‖ számtalan példáját adták.  

 Barna Gábor megállapítása szerint a római zarándoklatoknak nagy hatása volt a 

magyarországi vallási életre, sőt a hazai szakrális tárgyi környezet kialakításában is fontos 

szerepük volt az Urbsban megtapasztalt élményeknek. Főuraink számos itáliai kép- és 

szobormásolatot hazahoztak és kultuszuk ápolására templomokat és kápolnákat 

alapítottak.1058 

Szelepcsényi György esztergomi érsek állítatta a pozsonyi Mária oszlopot az 

egykori jezsuita templom előtti téren mely „lelki védőbástya‖ funkciójában a török elleni 

védelmet szolgálta még alapításakor.1059  

1687-ben Kollonich Lipót még győri püspökként állítatta a győri Immaculata-

oszlopot a bécsújhelyi mintájára a Széchenyi téren, Buda visszafoglalása örömére és 

emlékére (192. kép). Az oszlop tetején a Napbaöltözött Asszony szobra áll kezében a 

gyermek Jézussal, tehát még nem a később, a hasonló emlékeken oly népszerű Győztes 

Immaculata típus. A mellékalakok tanúsága szerint a szoborcsoport mondanivalója már 

nemcsak a török ellenes tartalom volt. Hiszen a hazafias érzés mellett (Szent István és 

Szent Márton alakjai), a dinasztikus hűségre (Lipót és Antal) is apellál. A jezsuita templom 

közelsége folytán pedig rákerült Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc is az emlékműre. 

Oltalmazó funkciójára pedig Szent Flórián, illetve az új keletű pestistől védő szentek 

(Rozália, Sebestyén) alakjai utalnak.1060      

Herceg Esterházy Pál fraknói Immaculata-oszlopával1061 inkább személyes háláját 

akarta kifejezni, ahogy azt Mennyei Corona című munkájában olvashatjuk: „Midőn 

Leopoldus Róm. Császár és Magyar Ország Királya, énnekem az Imperiumbeli Hercegi 

Méltóságot, kegyelmesen, jámbor hívséges szolgálatomért ígérte volna, fogadást tettem az 

Istennek és a Bold. Szűznek, hogy valamely nap lészen annak megadása, azon szentnek 

képével egy oszlopot csináltatok. Tetszett azért a nagy irgalmú Istennek, hogy az a böcsület 

az ő szent anyjának adatnék; kire nézve Karácsony hava nyolcadik napján, azaz B. 

Asszony Fogantatása ünnepén anno 1687 Pozsony városában adatott azon Méltóság 

nekem, kire nézve fogadásomnak eleget akarván tennem, ezen képet oszlopjával és több 

részével együtt csináltattam a B. Szűz tiszteletére.”1062 

                                                 
1058 BARNA 1993. 674-675.  
1059 AGGHÁZY 1959. I. 66.  
1060 AGGHÁZY 1959. I. 66., II. 109. továbbá III. LXII. tábla, BÁLINT 1998. 69.  
1061 BALOGH 1872. 284., AGGHÁZY 1959. II. 97., BÁLINT 1998. II. 70.  
1062 továbbá GALAVICS 2002. 269-298. 
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A Napbaöltözött Asszony ikonográfiai jegyeit hordozzák a következő XVIII. 

századi köztéri emlékek, amelyeket a pestis járvány elleni védekezés sürgető szüksége 

hozott létre. Általában ezek a szobrok kiemelik Mária királynői jellegét (jogar, 

kormánypálca, korona), a korábbi holdsarló mellett, rendszerint megjelenik a földgömb is. 

Nagycenk 1714-es pestisoszlopán, a nem rég lezárult kuruc háborúkat követő 

pusztító járvány indokolta a Napbaöltözött Asszony megjelenését. Itt holdsarlón állva, a 

Patrona Hungariae uralkodói attribútumait hordozva jelenik meg Mária alakja (193. 

kép).1063 A közeli Rábacsanak szintén ugyanebben az évben állított föl hasonló pestis-

emléket, melynek Mária alakja nem holdsarlón, hanem földgömbön és a bűnt jelképező 

kígyón tapos (194. kép).1064  

1757-ben készült a csornai ún. Kígyós Mária-hálaoszlop, ahol a Szent Szűz 

karjában gyermekével egy glóbuszon áll, mindkettőjük fején koronával. A földgömbre 

csavarodó kígyó fején taposó Mária itt is az apokalipszis Napbaöltözött Asszonyaként 

jelenik meg (195. kép).1065      

Rendelkezünk olyan köztéri szoborral is, ahol megjelenik a napsugár koszorú.     

Hörger Antal budai szobrász Mária-oszlopát 1724-ben a pestis járvány elvonulása 

alkalmából állítatták fel a helyi polgárok az egykori Bomba téren (később Batthányi tér). A 

földgömbön álló koronás, csillagkoszorús Mária és gyermeke mögött nap dicsfény jelenik 

meg, amely kiemeli a középkori Napbaöltözött Asszony jellemzőit (196. kép).1066 

 Az ülő típus köztéri szobrainkon, nyilván a szobrászi kivitelezés nehézségei és ezzel 

összefüggésben a sokkal magasabb költségek miatt jóval ritkábban fordul elő. Néhány példát 

mégis idézhetünk. Mindkét ismertetett emlékünk Mária Terézia uralkodásának végéről 

származik. Egyértelműnek tűnik a korabeli ülő Patrona Hungariaes pénzek hatása ezekre a 

köztéri szobrokra. Csornán 1780 körül készült az oszlopon, színpadias rokokó felhők között 

ülő csillagkoszorús Patrona Hungariae alakja (197. kép).1067 A magyarországi premontreiek 

egyik legfontosabb központjában, a prépostsági épületkomplexum átalakításával egy időben 

fölállított oszlop a rend Mária-tiszteletének egyik érdeklődésre számontartott emléke.   

1770-ben a Festeticsek megrendelésére készült toponári kastélyuk számára az a 

rokokó, magyar címeres Immaculata szobor, amely jelenleg Kaposváron a 

Nagyboldogasszony-templom főbejáratától ballra áll. Az ülő, csillagkoszorús, jogarral 

                                                 
1063 AGGHÁZY 1959. 2. 183.  
1064 CSATKAI 1956. 582., 620. kép.  
1065 CSATKAI 1956. 483., AGGHÁZY 1959. 2. 64.  
1066 SCHOEN 1921. 313-318., AGGHÁZY 1959. 2. 34.  
1067 CSATKAI 1956. 484., 479. kép.  
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kezében ábrázolt Madonna a korabeli Patrona Hungariae-s pénzek ikonográfiáját követi (198. 

kép).  

 XVIII. századi Máriatölgyes, a fentebbiekben ismertetett kegyhelyének köztéri 

Mária-oszlopa, ahol Mária Patrona Hungariae volta a Szent koronára utaló attribútum miatt 

plasztikusan fogalmazódik meg. A felhőkön lebegő holdsarlón álló Boldogasszony a 

kegyhely Napbaöltözött Asszony oltárszobrának nagyvonalú átfogalmazása. 

Természetesen a technikai problémákat felvető, köztéri szobrokon általában elhagyott 

napfény mandorla nélkül (199. kép).  

 Végezetül, visszatérünk Szegedre az alsóvárosi ferencesek templomához, melynek 

Mária kegyképétől dolgozatunk elején elindultunk. A főoltárképpel szoros ikonográfiai 

kapcsolatban van a templom főbejárata előtti Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló Mária-

oszlop (200. kép). A helyi legendák szerint a török időkben idéglenesen elveszett kegykép 

pótlására és emlékére készítették el a szobor másolatát, amely 1630-ig állt volna fenn, 

amikor is megsemmisült, és ez után készült a barokk szoborcsoport a XVIII. század első 

harmadában.1068 A felhők között megjelenő földgömbön álló, egyik kezében az 

országalmával játszadozó gyermek Jézust, másikban kormánypálcát tartó koronás, tizenkét 

csillagkoszorúval ékesített Szűz Anya talán egyik légkésőbbi monumentális köztéri 

alkotásunk azon Mária-oszlopok között, mely a középkori Napbaöltözött Asszony 

ikonográfiájának megfelelően jelenik meg. Ebben a korszakban már köztereinken ugyanis 

az előző ábrázolási típusból kialakult, de az új időszak vallásosságának és szellemiségének 

megfelelőbb Immaculata típusú Máriák uralkodtak. 

 

                                                 
1068 BÁLINT 1983. 127-128., BÁLINT 1998 II. 70-72.  
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ÖSSZEGZÉS 

 

Disszertációmban igyekeztem bizonyítani azt a tételt, miszerint a Napbaöltözött 

Asszony több száz esztendős, egészen az antikvitásig követhető ikonográfiai 

hagyományának igen gazdag példatárával rendelkezünk, mind az európai, és ezzel szoros 

összefüggésben, a magyar művészetben. A középkori német vagy itáliai művészet, hasonló 

példatárával összehasonlítva, persze a napjainkra megmaradt magyarországi emlékek 

száma nem tűnik olyan gazdagnak, mégis tekintélyes számú emlékkel rendelkezünk ahhoz, 

hogy egy nagyjából összefüggő történetet rekonstruálhassunk. Láthattuk Európa számos 

nemzete rendelkezik a témakörben olyan tudományos összefoglalással, amely beilleszti a 

saját történeti tradíciókba a Mária ikonográfiának ezt a különleges típusát. A jelen 

próbálkozás ehhez az európai kutatási trendhez igyekezett kapcsolódni, ennek a hazai 

feldolgozását kísérelte első ízben megtenni, a széles időbeli és műfaji keretek miatt 

alapvetően az ikonográfiai módszert részesítve előnyben. A választott fókuszból származó 

előrelátható és óhatatlan hiányosságokkal számotvetve egyfajta alapvetés létrehozása volt a 

cél, amire a későbbi kutatás épülhet.     

A műfajilag, technikailag hatalmas emlékanyag csoportosítása természetesen 

többféle szempontrendszer szerint földolgozható. Dolgozatomban a kézenfekvőnek tűnő 

kronologikus tárgyalás mellett, a megmaradt emlékek művészi technikákhoz kötődő 

csoportosítása mellett maradtam, elvetvén a közben fölmerülő, szintén csábítónak tűnő 

földrajzi, topográfiai csoportosítás lehetőségét.  

A vizsgálat során plasztikusan kidomborodott, hogy a szerzetesrendeknek – 

elsősorban a ferenceseknek, majd a jezsuitáknak – milyen óriási szerepük volt a 

Napbaöltözött Asszony kultuszának terjesztésében. Ezzel a törekvésükkel vizsgált 

korszakunkban mindig partnert találtak a katolikus magyar szellemi és politikai elit vezető 

rétegeiben, mely gyümölcsöző, több évszázados együttműködésből számos jelentős 

művészi alkotás is származott. A korábbi hazai kutatás elsősorban a nemzeti jelleget 

hangsúlyozta ábrázolásunk kapcsán. Azonban láthattuk, hogy a Habsburg uralkodók, akik 

jó magyar királyok szerettek volna lenni, többek között pénzhasználatukban szintén 

átvették és folytatták a magyar történelmi tradíciót. A különböző irányokból elindított, de 

alapvetően egy irányba tartó törekvéseknek köszönhetően a barokk korszakra az 

ábrázolásunk a társadalom minden rétegéhez eljutott és beágyazódott a kultúra 

mélyrétegeibe.     



272 
 

Az itáliai, német és francia példák hatására – csakúgy, mint ahogy az Európa más 

peremvidékein is megfigyelhető – a XV. század folyamán Magyarországon is megjelent 

Mária ábrázolásának ez az újfajta típusa, ami a századok során a Patrona Hungariae 

gondolatkörével fokozatosan összeolvadt. Az ismertetett kultusztörténeti, dogmatikai, 

történelmi események hatására a középkori magyarországon ez a típus meglehetős 

népszerűségnek örvendett.   

A korábbi hazai kutatás, elsősorban Bálint Sándor tanulmányai alapján a balkánról 

érkező bogumil eretnekség hatásával magyarázta, hogy az obszerváns ferencesek Hunyadi 

János távolra tekintő délvidéki politikája részeként, a kormányzó erőteljes támogatásával, 

propaganda célzattal zászlajukra tűzték a Mária ábrázolásoknak ezt a formáját.1069 Wehli 

Tünde szerint a Szeplőtelen fogantatás tana körül a huszitákkal kirobbant teológiai vita 

vezetett a képtípus kialakulásához.1070 Nézetem szerint, nem tagadva az említett hatások 

fontosságát, más tényezőket (külföldi zarándoklatok, interetnikus kapcsolatok, külföldi 

peregrináció stb.) is figyelembe kell, hogy vegyünk a képtípus hazai elterjedése kapcsán.  

Ráadásul láthattuk, hogy a korábbi kutatás által fölállított kronológiához képest fél 

évszázaddal korábban, luxemburgi Zsigmond környezetében, több művelt klerikus által 

mecénált darabon megjelenik a Holdsarlós Madonna típusa.  Szántai Lukács váradi püspök 

1398-ból származó pecsétje alapján, illetve Pálóczi György az 1430-as évek végéről, tehát 

a bázeli zsinat időszakában készült breviáriuma tanúsága szerint már az obszervánsok 

magyarországi megjelenése előtt találkozhatunk alakjával az uralkodó közvetlen 

környezetéből.     

A hazai művészetben a Napbaöltözött Asszony ábrázolásainak száma az 1500 

körüli években, II. Ulászló uralkodása alatt érzékelhetően emelkedett és több fontos emlék 

tanulsága szerint az uralkodói reprezentációnak is része lett, ami hatás szinte azonnal 

érzékelhetően jelentkezett az egyházi és nemesi mecenatúrában. A korabeli ábrázolásokon 

már egyértelmű a törekvés, hogy ikonográfiai típusunk szerves részévé vált a politikai 

hagyománynak is, első lépésben a magyar szent királyok erőteljesen nemzeti tartalmú 

tematikájába történő beillesztéssel. Innentől kezdve a Patrona Hungariae gondolatkör 

adekvát képzőművészeti megjelenítéseként értelmezhetjük a típust.  

Disszertációmban a magyar pénzverés emlékeit azért vontam vizsgálat alá, mert a 

Madonnás éremkép a változatlanság érzetét megőrizve, Mohács után is fenntartotta a 

magyar államiság középkorból eredő kontinuitását. A XVI. század folyamán ez az 
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éremkép tulajdonképpen az állami identitás jelképévé vált. Voltaképpen ezt a státuszát 

rögzíti az 1550. évi 48. törvénycikk, melyben a rendek ragaszkodtak a hazai 

fizetőeszközök éremképén Mária immáron hagyományosnak mondható ábrázolásához. Az 

országgyűlés tulajdonképpen egy ikonográfiai típus használatát írta elő, illetve részesített 

védelmében, ezzel is elismerve annak hivatalos státuszát. Nemcsak a középkori magyar 

királyok örökébe lépő Habsburgok, de még Erdély fejedelmei is szükségesnek érezték az 

éremkép megtartását. A XVI. században ez a különböző ábrázolási típusokat felvonultató 

nagyon gazdag anyag mintaképül szolgált a képzőművészet más ágainak. Továbbá 

segítségével kitölthető az űr, amely az oltárképek, szobrok, tehát a monumentális 

művészet, hasonló ábrázolásainak esetében egészen a következő század elejéig fenn állt. 

Majd csak az ellenreformációs képzőművészet XVII. század eleji intenzív megjelenésével 

változik meg ez a helyzet.     

A XVI-XVII. században a török veszély erősödésével, majd folyamatos 

magyarországi jelenlétükkel Mária védelmező, segítő szerepe egyre inkább előtérbe került 

a képzőművészeti ábrázolásokon. A Napbaöltözött Asszony alakja török ellenes, illetve 

bizonyos mértékig hitvédelmi szerepkörben is funkcionált a korszak ábrázolásain. A hazai 

ellenreformáció élharcosai, a jezsuiták nagyon tudatosan kapcsolódtak a középkor végi 

obszervancia Napbaöltözött Asszony tiszteletéhez, és a XVII. század elején 

képtípusunknak központi szerepet szántak, az általuk kidolgozott, új Patrona Hungariae 

ikonográfia központi alakjaként. Ebben, az emlékek tanúsága szerint Pázmány Péternek is 

fontos, személyes szerepe volt, amit nem csak devóciója, Immaculata-tisztelete magyaráz, 

hiszen teológiai, politikai elképzeléseinek is fontos részét képezte a Patrona Hungariae 

eszme propagálása.  

A Napbaöltözött Asszony tudatosan Patrona Hungariae felirattal jelenik meg az 

ábrázolásokon a három magyar szentkirállyal és a nemzeti szentekkel kísérve, 

reprezentálván a hit és a magyarság egységét. A barokk-korszakban az irodalomban és a 

politikai gondolkodásban egyre szofisztikáltabban megjelenő Regnum Marianum gondolat 

képi megfogalmazására kiválóan alkalmas volt az új koncepció. Jó példával szolgálnak 

erre a jezsuita könyvnyomtatás díszes metszetei, ahogyan a néhány évtized leforgása alatt 

egyre kiérleltebb képi program a század második felében megjelenik a nagy művészet 

ábrázolásain.  

A magyarországi jezsuiták nem elégedtek meg a könyvnyomtatásban rejlő 

propagandisztikus lehetőségekkel, hiszen kiépülő egyetemi központjuk, a nagyszombati 
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egyetem hivatalos jelkép használatában is szinte minden lehetséges módon elhelyezték a 

Patrona Hungariae-ként értelmezett Napbaöltözött Asszony alakját.  

Tagadhatatlanul a jezsuita atyáknak jutott a főszerep a Napbaöltözött Asszony 

kultuszának barokk kori fölélesztésében, ez mellett viszont a ferences rend szerepe sem 

elhanyagolható, hiszen számos templomuk főoltárán, immár barokk köntösben a középkori 

eredetű Holdsarlós Madonna jelenik meg nemzetvédő Patrona szerepében. Nem is 

beszélve a ferences mariológiai irodalomról (Kopcsányi, Telek), amelyek meghatározó, 

számos kortárs szerző munkáját megtermékenyítő és fontos dokumentumai a hazai Mária-

tiszteletnek. Más szerzetesrendek, ha nem is olyan mértékben, mint a fent említett kettő, de 

szintén számottevő szerepet játszottak a kultusz ápolásában. Elég, ha csak a pálosok 

máriavölgyi kegyhelyét említjük példáként.       

A török kiűzése után fokozódó mértékben a Patrona Hungariae gondolatkört 

megtartva, újra a vallási olvasat került előtérbe az ábrázolás kapcsán. A XVII-XVIII. 

század fordulóján az ország török alóli fölszabadulás után a Magyar Királyság területe a 

katolikus Habsburgok uralma alatt egyesült. Ettől kezdve a Regnum Marianum fogalma a 

katolikus rendi hagyományokkal kapcsolódott össze. A Habsburgok abszolutisztikus, 

központosító törekvésével szemben a nemesi szabadság és a rendi alkotmány védelme 

kapcsolódott össze a Patrona Hungariae eszmeiségével. A XVIII. század második felében a 

vármegyerendszer keretein belül történő nemesi politizálás – a hasonló típusú banderiális 

zászlók nagyszámú tanúsága szerint – szintén (nemzeti karakterű) céljai propagandatív 

eszközeként tekintett a képtípusra.  

A XVIII. század végével természetesen nem szűnik meg a Patrona Hungariae 

ábrázolások népszerűsége, a pénzek éremképein, az állami, kormányzati, katonai 

jelképhasználatban, a szakrális művészetben továbbra is a korábbi értelemben használják, 

de ekkor már egy több évszázados tradíció rögzült formájaként tekinthetünk rá, így ennek a 

korszaknak a tárgyalása nem férhetett a jelen keretek közé.   

A Napbaöltözött Asszony-ábrázolások jelentőségét és különlegességét alátámasztja 

az is, hogy az egykorú hazai prédikációkban és hitbuzgalmi művekben (Kopcsányi, Csete, 

Telek) ilyen közvetlen módon jelenik meg egy ikonográfiai típus. Teljességgel szokatlan a 

magyarországi kultúra- és képzőművészet históriájában, hogy egy konkrét képtípus 

kapcsán ilyen pontos teológiai és jelentésbeli értelmezésekkel találkozzunk a prédikáció 

irodalomban.     

Láthattuk, hogy a Napbaöltözött Asszony ikonográfiai típusa milyen mélyen 

gyökerezik a keresztény kultúra gondolatkörében. A Szeplőtelen fogantatás tanának 
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meglehetősen bonyolult kérdésében, a különböző mariológiai viták kereszttüzében, a XV. 

század folyamán kialakuló ábrázolás kitűnően megfelelt ezeknek az elvont eszméknek az 

ábrázolására. Minden korszakban megtalálhatjuk azokat a vonatkozási pontokat, 

amelyekben típusunk nem csak az adott kor vallásos gondolkodásának, a keresztény hit 

tanainak vizuális megjelenítőjeként szolgált, hanem meglehetősen komplex tartalmakkal 

fontos része lehetett a politikai hagyománynak is. Az ábrázolási típus hihetetlenül gazdag 

műfaji, technikai és funkcionális felhasználása jelentős mértékben pont ennek a 

rendeltetésnek a befolyására jöhetett létre.   
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Gyűjteményei) 

125. Kutassy János miseruha 1480-1490 k. készült (átalakítva a XVI. század végén), 
(Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár) 

126. Miseruha hátlapja, hímzése magyar 1480-90 k. (Budapest, Iparművészeti 
Múzeum) 

127. Mátyás-kazula (Szövete XV. századi, a kereszt hímzése 1773-ban készült). 
(Szegedi Egyházmegyei Gyűjtemény, letét a Szeged-Alsóvárosi Ferences 
Rendházból).   

128. Eperjes, Szent Miklós templom főoltára középső szekrénye (XVII. század végi 
átalakítás) 

129. Sátoraljaújhelyi pálos templom főoltára, XVIII. század eleje (átalakítva 1804). 
130. Andocs, középkori kegyszobor a barokk (XVIII. század közepe) főoltáron 
131. Kóród, családi kápolna. XVI. század elején készült Mária-szobor. (Egykor a 

szászsebesi evangélikus templomban). 
132. Máriatölgyes (Dubnica nad Váhom) kegyoltár a XVII. századi Napbaöltözött 

Asszony szoborral 
133. Fraknói Boldogasszony képe Esterházy Pál Az egész világon levő… 

(Nagyszombat, 1690.) c. művéből. 
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134. FERDINANDUS IGNATIUS GRIESKIRCHER: Magnae Ungariae Dominae, 
unici Dei matris admirabilis mirabilia, quae in statua sua sacra, super 
Posoniumin Thal, subcura FF. PP. Pau Unorumlocata, mirabiliter operatur, 
Viennae, Cosmerovius, 1661. 

135. Zólyom Óhegy (Staré Hory) 1480. körüli Madonna szobra barokk 
környezetben.   

136. Pinkakertes (Gaas), barokk főoltár a középkori Mária szoborral.  
137. Dozmat, Napbaöltözött Asszony 1460-1470. 
138. Keresztfalvi (Krížová Ves, Kreuz) Madonna, 1510-20 körül (SNG, Pozsony) 
139. Kőszeg, Szent Jakab templom főoltára a középkori Madonna szoborral, 1693. 
140. Hajósi kegyszobor, XVIII. század első fele 
141. Mária a kis Jézussal (1600 után, Kelet-magyarországi szobrász) (MNG, Régi 

Magyar Gyűjtemény) 
142. Perkátai plébánia templom Madonnája (XVIII. század ?) 
143. Kolman Helmschmidnek tulajdonított mellvért. Augsburg, 1510-1520. (The 

Metropolitan Museum of Art, New York) 
144. Kunz (Konrad) Lochner: I. Ferdinánd páncélja. Nürnberg, 1549. (The 

Metropolitan Museum of Art, New York) 
145. Testőrségi bárd, ún. Caise. XVII. század. 
146. Fringia típusú magyar huszárszablya, XVIII. század második fele. (Nádasdy 

Ferenc Múzeum, Sárvár) 
147. Esterházy László halotti címere. 1652 után, Nagyszombat jezsuita templom. 
148. Rohonc (Rehnitz) főoltár, 1679. 
149. Melchior Küsel: Benyovszky Mihály tézislapja a nagyszombati egyetemen, az 

egyetem Napbaöltözött Asszony alakos címerével 1654. 
150. Koronázási eskükereszt. XIII. század közepe, javítva 1634-ben. 

(Főszékesegyházi Kincstár, Esztergom) 
151. Kleiner Mariazeller Wunderaltar, 1512. (Steiermärkisches Landesmuseum 

Joanneum, Graz) 
152. Hadilobogó a Patrona Hungariae alakjával, XVI. század eleje 
153. Magyar hadizászló, XVI. század (Fraknó, Várgyűjtemény) 
154. Magyar hadilobogó Patrona Hungariae felirattal a XVII. századból. 
155. Heves vármegye Patrona Hungariae-s lovassági zászlója 1740-45. (Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum) 
156. Vas vármegye lovassági zászlója, 1792. (Hadtörténeti Intézet és Múzeum – 

Általános Gyűjteményi Osztály) 
157. Borsod vármegye zászlója. 1790. (HOM, Miskolc) 
158. Körmeneti zászló XVI. század vége (MNG, Régi Magyar Gyűjtemény) 
159. Fejér vármegye nemesi felkelőinek zászlaja, 1742. 
160. Csíkszék címere, 1793 (OL B 18. Liber Regius 3. köt. 82. l.) 
161. Vác címere a Szentháromság emlékről (1750-1755). 
162. Patrona Hungariae-násfa, XVI. század vége (?). (Magyar Nemzeti Múzeum) 
163. Basta György Székely Mózes elleni erdélyi hadviselésének az emlékérme, 

1603. 
164. Emlékérem Lotharingiai Károly tiszteletére (XVII. század vége) 
165. Korompai Holló Zsigmond pincetokba való palackja, 1666. (Budapest, MNM) 
166. A Napbaöltözött Asszonyt ábrázoló mézeskalács-forma, 1671. (Iparművészeti 

Múzeum, Budapest) 
167. A. Schmutzer-J. Schmutzer: Hungária hódolata megdicsőült oltalmazói előtt, 

1731. (MNM, Történelmi Képcsarnok, Budapest) 
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168. Franciscus Nedeczky: Divus Stephanus Hungariae Rex…Nagyszombat, 1748. 
címlapja a korona-felajánlás témájával. 

169. Binder János Fülöp imalapja. Buda, 1763. 
170. Josephus Zanny-August Zenger: Szent István felajánlja a koronát Szűz 

Máriának. Egy lapos kalendárium, Nagyszombat, 1779. 
171. Zeller Sebestyén: Szent István korona-felajánlása. Leges et Indulgentiae Almae 

Confraternitatis… Pozsony, 1753. 
172. Binder János Fülöp: Vác látképe mesterlevélen. (XVIII. század vége ?)  
173. Bartalomeo Altamonte: Patrona Hungariae-oltár, 1739. (A soproni Szent 

Mihály templom egykori oltára, MNG). 
174. Franz Anton Maulbertsch: Szent István Mária oltalmába ajánlja 

Magyarországot, 1772-1774 k. (MNG). 
175. Martin Fischer-Franz Xaver Sintz: Szent István-oltár, 1777. (Sumony 

plébániatemplom) 
176. Zallinger András: Szent László király apoteózisa, 1781. (MNG) 
177. Hebenstreit József: Patrona Hungariae 1750 k. (Angolkisasszonyok temploma, 

Budapest) 
178. Thomas Bohacz: Patrona Hungariae a magyar szentekkel. A Fontes Gratiarum 

Marianarum Novia Veteres című, 1740-ben (Kolozsvár) megjelent kötetből. 
179. Ditrói, Jézus szent Szíve templom oltárképe 
180. Ism. mester: Csíksomlyó, Salvator kápolna karzata 1678. 
181. Ism. mester: Csíkcsicsó Napbaöltözött Asszony 1700 k. 
182. Gyergyószentmiklós, Szent Miklós plébániatemplom főoltára, 1780. 
183. Szent Imre fogadalma, 1762. (Marosvásárhelyi ferences templom egykori 

főoltárképe) 
184. Caspar Franz Sambach: Szent István ország-felajánlása, 1749-1750.  

(Székesfehérvár, jezsuita templom) 
185. Dorffmeister István: A szentgotthárdi csata - freskó, 1784. (Szentgotthárd, 

cisztercita templom) 
186. Esterházy Pál: Speculum immaculatum, quo demonstratur ex probatissimis 

authoribus. Bécs, 1698. (Andreas Pfeffel metszete) 
187. Franz Ambros Dietell: Győztes Immaculata, 1735. (Budapest Történeti 

Múzeum). 
188. Napbaöltözött Asszony XVIII. sz. eleje. (Kassa, Szent Erzsébet székesegyház) 
189. Tereskei plébániatemplom Madonna szobra, XVIII. század 
190. Ignaz Wilhelm Dermer: Monstrancia. Bécs, 1731. (Győr, volt jezsuita, majd 

bencés templom). 
191. Az előző kép részlete 
192. Győri Mária oszlop részlete, 1687. 
193. Nagycenk, Pestis-oszlop, 1714. 
194. Rábacsanak Mária-oszlop, 1714. 
195. Csorna, Mária-oszlop, 1757. 
196. Hörger Antal: Mária-oszlop, 1724. (Budapest, Batthányi tér) 
197. Csorna, Mária-oszlop 1780. k. 
198. Kaposvár Mária-oszlop, 1770. k. (Egykor a toponári Festetics kastélyban). 
199. Máriatölgyes (Dubnica nad Váhom) Mária-oszlop, XVIII. század. 
200. Mária-oszlop a Szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom előtt, (1724). 
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