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Szent Anna későközépkori magyarországi kultusza egy viszonylag elhanyagolt kutatási 

terület. Jóllehet filológiai (Katona Lajos, Veres Anna) és művészettörténeti (Sz. Lajta Edit, 

Ridovics Anna) tanulmányok születtek, nem történt meg ezek együttes értelmezése és 

elhelyezése a későközépkori devócióban. Bálint Sándor, 20. század eleji néprajzkutató, ír Anna 

ünnepéről az Ünnepi kalendáriumban, de ez jobbára egy teljességre törekvő felsorolása a szent 

kultuszát igazoló adatokról. Jelen dolgozatban az Anna-kultusz többféle forrásainak elemzésével 

a kultusz különböző arculatát kívánom felmutatni. Jelen dolgozat új megvilágításba kívánja 

helyezni a szent kultuszát.  

Dolgozatomban arra teszek kísérletet hogyan ragadható meg egy szent kultusza a 

fennmaradt sokféle forrásokon keresztül. A fennmaradt adatok részben szöveges források 

(irodalmi - prédikációk, legendák, történelmi - levéltári), részben vizuális források 

(művészettörténeti - freskók, oltárok). Annak függvényében, hogy kinek készültek és ki a 

szerzőjük (milyen közeg) különböző kérdésfelvetéssel lehet e forrásokat megközelíteni. 

Ugyanakkor a források jellegüknél fogva kiegészítik egymást. Dolgozatomban a kultusz 

terjesztőire, a kultusz jellegére a különböző társadalmi csoportokon belül egyaránt keresem a 

választ. 

A dolgozat első felében a német nyelvterület szöveges és ikonográfiai forrásaival 

foglalkozom, lévén, hogy a kultusz német nyelvterületről terjedt el Magyarországra. A 

prédikációk elemzése révén kitekintést nyerhetünk a kultusz egyháztörténeti vonatkozásaira. E 

tekintetben Angelika Dörfler-Dierken foglalkozott a kultusz szöveges forrásaival, de nem 

bocsátkozik az egyes szövegek részletes elemzésével. A képi források tekintetében a metszetekre 

fektetem a hangsúlyt, lévén, hogy az egyes ikonográfiai típusok e forrásokon keresztül 

terjedhettek el a legkönnyebben. Sok esetben ezek a képek szöveges információval egészülnek 

ki, ami lehetővé teszi a képek, egyes ikonográfiai típusok üzenetének értelmezését. 

Dolgozatom második felében a magyarországi szöveges és képi forrásokat tárgyalom, 

valamint a kultusz terjesztőire keresem a választ levéltári források segítségével. 

Jóllehet a kultusz későközépkori terjesztői a fennmaradt szöveges források alapján a 

ferencesek a 14. század folyamán több rend is a pálosok, az ágostonrendiek és a klarisszák is 

kitűnnek. Fennmaradt szöveges emlékek a kultusz liturgikus forrásain kívül a ferencesek kezéből 

kerültek ki. Temesvári Pelbárt (Pomerium de sanctis, 36. , 37., 38. sermo) és Laskai Osvát 

(Sermones de sanctis, 63., 64. sermo), két későközépkori obszerváns ferences, Anna prédikációi 



maradtak fenn a prédikációirodalmi források közül. Ezenkívül a Teleki-, Kazinczy- és Érdy-

kódex Anna-legendái nyújtanak lehetőséget arra, hogy betekintést nyerjünk a kultusz 

terjesztésébe egyházi közegben. 

 Mostanáig a Szent Annát érintő későközépkori magyarországi írott források esetében 

filológiai tanulmány csak a magyar nyelvemlék kódexekben szereplő legendákról született. 

Prédikációkkal kapcsolatban még nem készült sem filológiai, sem hagiográfiai elemzés. A 

források filológiai elemzése során arra törekedtem, hogy ezeket a későközépkori hagiográfia 

szemszögéből nézve elemezzem. Ilyen értelemben célkitűzésem a szövegek másolói/írói 

közegének és a befogadó közegnek a figyelembe vétele volt. Továbbá vizsgálati szempontomat 

meghatározták az Anna-kultuszt érintő későközépkori teológiai viták. A Szeplőtelen Fogantatás 

körüli vita részben Anna személyét is érintette. Anna három házasságának története, az ún. 

trinubium legenda nehezen volt egyeztethető Anna kései megfoganásával. Ugyanakkor e legenda 

közvetve Mária szeplőtelenségét is megkérdőjelezte. Kérdésfelvetésem tehát a szövegek 

elemzésekor a következő volt: hogyan értelmezhető Anna legendája a különböző közegeknek írt 

forrásokon keresztül? Hogyan értelmezték Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát, két obszerváns 

ferences, a szent legendáját? Milyen üzenettel írták meg Anna prédikációikat?  

Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát ugyanabban a korszakban élt és tevékenykedett. Az 

életrajzi adatok alapján, mindkét obszerváns ferences hasonlóan magasszintű képzésben 

részesült, ill. ezt követően hasonló fontossággal bíró szerepet töltött be rendje életében, 

feltételezhetnénk tehát, hogy Anna-prédikációikban ugyanazt a ferences ideológiát közvetítik 

mindketten. Van-e tehát különbség a két ferences prédikációja között? Amennyiben igen, milyen 

további következtetések vonhatóak le ebből?   

Szentbeszédeik összehasonlításában különös figyelemmel kísérem azt, ahogyan a szent 

legendájáról vélekednek, illetve tematikailag a választott szövegkontextust. Elemzésem sajátos 

dimenzióját adja a Szeplőtelen Fogantatás dogmája. Korábban ehhez a dogmához kapcsolták a 

kutatók a kultusz felvirágzását. Nem utolsósorban dolgozatomban azt vizsgálom, milyen modellt 

szolgált Szent Anna e prédikációkon keresztül. Hogyan rajzolta át a két obszerváns ferences 

prédikátor saját arculatára a szent alakját?  

 Dám Ince rámutat arra, hogy a későközépkori teológiai viták, melyek főleg a ferences és 

domonkos rend között éleződtek ki fellelhetők a magyarországi koldulórendi irodalomban.  



 Temesvári Pelbárt a 38. sermoban érinti a Szeplőtelen Fogantatás kérdését. Mariológiai 

munkájában (Stellarium beatae Mariae Virginis) még bővebben tér ki a dogmatikai kérdésekre. 

Azt vitatja, hogy megengedett-e a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének megülése az egyházban? 

Válaszában a domonkos nézetre tér ki, miszerint Mária bűnben fogant meg Anna méhében. E tan 

követői pedig, vagyis a domonkosok, az ünnepet Mária megszentelődéseként tartják számon. 

Pelbárt Anna és Joachim szent házassága mellett érvel, miszerint Mária e szent házasság 

keretében nem foganhatott meg bűnben.  

 Osvát Szent Annának szánt két prédikációjában egyáltalán nem említi Mária 

megfoganásának történetét, ill. ennek teológiai magyarázatát. Nem tér ki az Annát érintő vitákra. 

A Sermones de sanctis Biga salutis kötetnek a Szeplőtelen Fogantatás ünnepére szánt 

beszédeiben azonban, rendtársaihoz hasonlóan e tan mellett foglal állást, megengedve magának, 

hogy gúnyolódjék azokon, akik nem követik Mária Szeplőtelenségének ünnepét: „Szégyelljék 

magukat azok a balgák, akik ezt a napot nem ülik. A legnagyobb neveletlenség ebben a 

kérdésben a többi szentekhez hasonlítani azt, akiben az Isten testet vett fel, mert amint az Úr 

Krisztust, ugyanúgy Szűz Máriát is a szentek szentjének nevezzük”.
1
 

 Habár Máriának szentelt munkájához képest kisebb mértékben, a harmadik prédikációban 

Pelbárt hivatkozik Anna fogantatására és kifejezésre juttatja nézetét a szeplőtelenséggel 

kapcsolatosan. Szerzetes társa, Osvát azonban figyelmen kívül hagyja a dogma kérdését. Ebből 

arra következtethetünk, hogy a korábbi feltételezés ellenére nincs egyértelmű kapcsolat a Szent 

Anna kultusz és a Szeplőtelen Fogantatás értelmezése között a ferencesek körében. 

Összekapcsolt tárgyalásuk inkább személyes preferenciák kérdése. Pelbárt a Mária kultusz buzgó 

támogatója volt, mint ahogy azt Stellarium című munkája igazolja. Talán ezzel magyarázható a 

két szerzetes megközelítése közötti releváns különbség, az hogy Pelbárt különleges odaadással 

viseltetett Mária anyja, Anna iránt. 

 E két prédikátor számára Szent Anna a családanya eszményét testesíti meg. Ebben a 

minőségében nyerte el közvetítő szerepét a via salutis-ban. Példás viselkedésének köszönhetően 

lett a jó feleség mintaképe, az általános erkölcsi tanításokkal összhangban. Odaadó magatartását 

minden hívőnek ajánlják, minden státusú nőnek, legyen az szűz, feleség vagy özvegy. 

                                                 
1
  Erubescant insani qui hanc sacram diem non colunt. Maxima autem rusticitas est eam in hoc aliis sanctis conparare in 

qua deus carnem assumpsit. Quia sicut  Christus Dominus dicitur sanctus sanctorum, sic hec sancta sanctorum. Oswaldus, Biga 

Salutis, 6. sermo. Erről bővebben lásd: Dám: A Szeplőtelen Fogantatás, 32-37. 



Továbbá a szent legendáin keresztül (Teleki-, Kazinczi-, Érdy-kódex) arra keresem a 

választ, hogy milyen üzenete lehetett az Anna életrajzoknak bizonyos társadalmi csoportok 

számára, akiknek e legendák íródtak. Ahhoz, hogy e kérdést megválaszoljuk, figyelembe kell 

vennünk, hogy a szent kultuszának igen vitatott voltát a középkor folyamán, melynek alapját 

éppen a szent legendái képezték. Az Anna-életrajzok vitatott volta miatt, ill. a hagiográfia műfaji 

sajátosságából kiindulva, miszerint egy adott nézőpont kifejezője, több filológiai megközelítésű 

elemzés is született a nyugat-európai Szent Anna-kutatók körében. Ton Brandendarg a német 

nyelvterületen terjedő Anna-legendák esetében azt vizsgálta, milyen mértékig tükrözhetnek 

házassághoz, háztartáshoz kötődő nézeteket? Milyen közönségnek szóltak? 

Amint már korábban említettem a jobbára ferences közegből származó legendákkal 

csupán forrástörténeti szempontból foglalkoztak kutatások (Katona Lajos, Veres Anna), 

eszmetörténeti irányba mutató kutatás, ami a későközékori devóció szempontjából elemezze a 

legendákat, nem történt meg mostanáig. Katona Lajos a magyar nyelvű kódexek (Teleki-, 

Kazinczy- és Érdy-) Anna legedáit egy Anonymus Ferencesnek tulajdonította, akinek írása 

Legenda sanctissimae matronae Annae több példányban terjedt 1496-tól kezdődően. A Teleki- 

és Kazinczy-kódex Anna legendái bizonyíthatóan az említett latin nyelvű Anna legenda magyar 

fordításai. Az Érdy-kódex Anna legedájának forrásával ezzel ellentétben nem foglalkoztak a 

kutatók. Ennek forrása Jacobus de Voragine Arany Legendája és Temesvári Pelbárt prédiációja 

egyaránt lehetett. Dolgozatomban nem foglalkozom a forrás feltárásával, lévén, hogy a szöveg 

értelmezésében ez nem hátráltatott. Továbbá Pelbárt a maga során Voragine sermoját haználta 

fel. Mindkét szerző prédikációjának Anna legendája teljes.  

A legendák értelmezésekor figyelembe vettem a kódexek tartalmát is. Dám Ince mutat rá 

kutatásaiban, hogy az 1470-es évektől kezdődően felerősödő Szeplőtelen Fogantatást érintő viták 

nyomon követhetőek a prédikációirodalomban és a kódexirodalomban. A Kazinczy- és Érdy 

kódex másolóiról kiderül, a kódexek tartalmának figyelembe vétele révén, hogy írásaikban a 

Szeplőtelen Fogantatás dogmáját részesítik előnyben, immakulista nézetet vallottak. Ilyen 

értelemben tehát nem csoda, hogy az Anna-legendákból kimarad Anna ún. trinubium legendája, 

ami közvetve megkérdőjelezte Mária Szeplőtelenségét. 

Más szempontú megközelítésben az Anna legendák szabadolvasmányként szerepeltek a 

kolostori irodalomban, a magán devóciót szolgálták. A szövegek értelmezése betekintést nyújthat 

arra nézve, milyen szempontok szerint írták, másolták e legendákat begina és klarissza apácák 



számára. Milyen üzenete volt a legendáknak ebben a közegben? Az Érdy kódex esetében a 

legenda tágabb közegnek szólt, a lövöldi laikus testvéreknek és több rendbéli apácáknak íródott. 

E megközelítés alapján a szent kultuszának különböző vonatkozásait értelmezhetjük: mit 

jelenthetett egy apáca, begina, laikus testvérek számára legendájának, csodájának olvasása? 

Továbbá ugyanezt a megközelítést teszi lehetővé a legendák tartalmi összevetése. Illetve 

kérdésfelvetésként azt kell megválaszolnunk: milyen modellt szolgáltatott a szent eme 

olvasóközönségnek?  

A három Anna életrajz összehasonlításából kiderül, hogy mindhárom kódex Anna-

legendája tükrözi a kultuszhoz kötődő ideológiai vitákat. A Teleki-kódex igen gazdag anyaga 

arra enged következtetni, hogy kolostori környezetben Annának a megváltásban betöltött 

közbenjáró szerepe emelődik ki, mint legfőbb attribútum. A Kazinczy-kódex és Érdy-kódex írója 

pedig teljességgel mellőzi Szent Anna kultuszának vitatható elemeit, lévén, hogy írásukban a 

Szeplőtelen Fogantatás tana mellett foglalnak állást. Anna, mint a jó feleség mintaképe jelenik 

meg e két kódexben, a Joachimmal kötött házassága révén. Csodák majdnem teljes hiánya miatt 

további következtetés nem vonható le ezutóbi kódexek esetében. 

 Dolgozatom utolsó felében a képi forrásokkal (freskók, oltárok) foglalkozom. Radocsay 

Dénes által összegyűjtött Anna képekre, szobrokra vonatkozó információn kívül a Magyar 

Nemzeti Galéria és a Művészettörténeti Kutatóintézet régi osztályáról gyűjtöttem anyagot. Mivel 

Közép-Kelet Európában elsősorban az Anna harmadmagával és a Nagy Szent Család képek 

voltak jelen, kutatásomban ezeket gyűjtöttem össze és elemeztem. Sz. Lajta Edit felvidéki Anna 

oltárokról szóló elemzésében a Nagy Szent Család képek struktúrájában végbemenő változásokat 

követi végig. Tanulmánya nagyon jó kiindulópont további kutatások számára. Ridovics Anna 

kultúrtörténeti vonatkozásban elemez későközépkori Anna-képeket. Figyelembe veszi a 

kultuszban végbemenő változásokat. Munkájában nem tér ki részletekbe menően Anna 

attribútumaira, melyek révén oly beszédesen megragadhatóak a kultusz formái és hasonulása a 

Mária kultuszhoz.  

Elemzésemben tehát az Anna ikonográfia változásaira figyelek. Az Anna kultusz 15. 

századi felvirágzása a kultusz jellegében is változásokat hozott. Ezen változások, az Anna 

kultusz különböző attribútumainak megjelenése, jól nyomon kövehetőek e képeken. Ilyen 

értelemben a szöveges és képi források nagyon jól kiegészítik egymást, egy pontosabb és 

átfogóbb képet adva a kultusz jellegéről. Ezt követően esettanulmány keretében keresem a 



választ az egyes oltárok esetében a megrendelő személyére nézve. Ezen elemzésekből kiderül, 

hogy a kultusz támogatói nagyon sokféle közegből jöhettek, laikusok és egyháziak egyaránt 

lehettek. Bártfa esetében a Mater Misericordiae kalendás testvérület alapított oltárt. Az alapító 

okirat elemzése során több részletre derül fény a testvérület működése kapcsán. 

Külön tanulmányban foglalkozom a berethalmi (Birthälm, Biertan, Romania) Szűz Mária 

oltár kérdésével. Az oltár összeállítása több szakaszban történt (1483, 1515), ami az oltár 

ikonográfiai összeállítását is befolyásolta. Az oltár 1515-ös kiegészülése a predellával (Nagy 

Szent Család kép) és az oromzati képekkel (Ezékiel látomása, Augustus császár látomása) 

mariológiai jellegű. Mária származása vállik hangsúlyosabbá a korábbi Krisztus centrikus 

oltárprogramhoz képest. Az oltár változását megrendelő személy Johannes plébános. A korábbi 

példák a megrendelő személyét illetően tehát kiegészülnek. A Nagy Szent Család predellakép, 

ami akár önálló oltár is lehetne szerkezetét tekintve, Johannes pap azon törekvésére mutat rá, 

hogy az Anna-kultuszt terjessze.  

Befejezés képpen elmondhatjuk, hogy a prédikációk arra mutatnak rá, hogy Anna a jó 

feleség mintaképe volt. Ugyanakkor a prédikációk elemzése révén kiderül, hogy az Anna kultusz 

nem hozható összefüggésbe a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének részleges elfogadásával a bázeli 

zsinat keretén belül. A kultusz terjesztése és későközépkori felvirágzása ennél összetettebb és 

több szempontú jelenség. Anna legendáinak elemzéséből kiderül, hogy a megváltásban betöltött 

szerepe kap hangsúlyt kolostori környezetben. Felvidéki és Erdélyi Anna-oltárok 

háttértörténetének felvázolása arra mutat rá, hogy polgárok (Eperjes, Kassa), testvérületek 

(Mater Misericordiae testvérület– Bártfa) egyaránt terjesztették a szent kultuszát. Csupán 

Pozsony esetében van tudomásunk arról, hogy a Szent Anna testvérület építette az Anna oltárt a 

Karmelita kolostorban. Igló esetében nincsen elég információnk arra nézve, hogy a polgárok, 

vagy az Anna testvérület szponzorizálta-e az Anna oltár megépítését. Berethalom az Anna- 

kultusz papi támogatottságát példázza.  

   

 


