
mintegy gettóba zártálc A kegyhelyek vonzerejét azonban e tilalmak csak rész
ben tudták csökkenteni. E kényszerhelyzet hatására alakult ki az egyéni vagy
kiscsoportos, akár családi keretben vezetett, s minden külsőségtőlmentes zarán
doklati forma. E tilalmak számos konspiratív elemet is belevittek a zarándokla
tok szervezésébe.

E körülmények nagyjából azonosak voltak a Magyarországgal szomszédos
ún. szocialista országokban is. De kétszeresen sújtották az első és a második
világháborút követő békeszerződések következtében idegen uralom alá került
magyarok millióit. A nemzeti türelmetlenség érvényesült az egyházon belül is,
s ez a kisebbségbe került magyarokat sújtotta. Szlovákiában például a magyar
zarándokok kiszorultak a szlovák nyelvterületen fekvő kegyhelyekről,s elsősor

ban a délszlovákiai magyar és a magyarországi kegyhelyeket látogatják. A nem
zeti türelmesség, amely a XIX. századi búcsújárást jellemezte, századunkra el
túnt. Erdélyben a román hatóságok a vonat- és buszközlekedés ideiglenes leál
lításával is igyekeztek a búcsújárást, a zarándokok közlekedését korlátozni, a
kegyhelyek felkeresését meggátolni.
, A korlátozások ellenére a múlt század végén a vallásos élet újjászerveződött.

Ujraéledt a búcsújáróhelyek világa, felélénkültek a hazai és külföldi zarándok
latok. Ezt tapasztalhatjuk napjainkban is. Megújulnak a vallásgyakorlás hagyo
mányos formái, vagy új formák jönnek létre, amelyek merítenek a hagyomá
nyokból, ötvözve a régi formákat az új európai példákkal.

TOMI5A ILONA

"Krisztusnak szent keresztje
győzedelmi zászlónk..."

Közismert nagybójti énekünknek jól ismert sorai sokszor csendülnek föl a "szent
negyvennap" alatt templomainkban. Vajon elgondolkodtunk-e róla, mit is éne
kelünk? Miért nevezzük a keresztet győzedelmi zászlónak? Milyen szimbolikus
jelentése van a templomi zászlónak a keresztény ember számára?

Durandus, XIII. századi teológus Rationale című munkájában a keresztet mint
zászlót és Krisztus győzelmi jelvényét definiálja (Crux enim est vexillum Christi et
signum triumphi sui L 6;2.6.), A zászlók szerinte azért kerülnek a templomok fő

helyeire (falakra, oltárok fölé, padok közé), hogya hívő embert arra emlékeztessék,
miszerint élete a rosszal való állandó küzdelem, ám Krisztus diadala által mi is
remélhetjük, hogy a gonosz fölött győzni fogunk.

A kereszt-zászló motívummal éppúgy találkozhatunk a prédikációs iroda
lomban, mint az ikonográfiában, a liturgiában, s végül de nem utolsó sorban, a
népi vallásosságban.
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A templomi zászlókkal kapcsolatosan igen hézagosak az eddigi kutatások
(már Wilhelm Bock az egyházi öltözékek jeles jezsuita szakértője sajnálkozva
állapította meg a múlt században, hogy ezzel a kérdéssel nem foglalkoznak), s
a feldolgozás során igen sok szempont merülhet föl: a zászlók formai elemzé
sétől, a különbözö társulatok, céhek, egyesületek életében különböző korokban
betöltött szerepetől kezdve a liturgiában, az ikonográfiai ábrázolásokban való
megjelenésén át egészen a népi vallásosságig. Rövidre fogott fejtegetésünkben
csupán néhány szempontot szeretnénk fölvillantani.

A zászló a győzelem és a megváltás jele:ezt a jelentést hordozza a liturgiában.
Az egyik legrégibb himnusz, amelyet a nagypénteki szertartás során a kereszt
hódolat alkalmával énekelnek, a 609-ben elhúnyt Venantius Fortunatus himnu
sza a szent kereszthez:

"Vexilla Regis prodeunt / fulget Crucis mysterium..." .Kíral zaszloi terjednek,
keresztnek titkai finletik" - olvassuk a veretes magyar fordítást a Döbrentei
Kódexben (241. o.). A nagypénteki szertartásokon - amint arra a himnuszból is
következtethetünk -, a legrégibb időktől hordhattak zászlót. Erről tesz említést
Augustodunumi Honorius a XII. században: "Cum ante nos Crux et Vexilla
geruntur, quasi duo exercitus sequuntur, dum hinc inde ordinatim cantantes
gradiuntur." (lib. 1. cap. 72.)

A nagypénteki liturgia része volt a passió, a passiójáték, amelyen szintén
zászlókkal vonultak fel. Bálint Sándor kutatásaiból származik az a XVIII. századi
hazai adatunk, miszerint a pécsi Congregatio Agoniae tagjai nagypénteken fe
kete zászló alatt - vezeklő ruhában - körmentet tartottak.

A húsvéti liturgia részét képező feltámadási körmenetek elmaradhatatlan tar
tozéka volt a zászló, illetve a feltámadt Krisztus szobrának körülhordozása,
amely szobortípust szintén zászlóval láthatjuk. Ugyanígy fontos szerepe volt a
zászlónak az Urnapi, Márk-napi körmeneteken, a búcsújárásokon, valamint a
keresztjáró napokon tartott könyörgő körmeneteken.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a latin nyelvű secreta Jézus testé
ről, mint a kereszt által megszentelt zászlóról szól: "Jesu Christi Domini nostri
corpore et sanguine anginandi, per Crucis est sanctificatum vexillum."

Hogya teológiai irodalomban mennyire bevett fogalom volt a Krisztus zász
laja alatti elkötelezettség, arra számos példát lehetne hozni kódexirodalmunkból,
prédikációs könyvekből.

"A te zaszlod ala hytál" (Debreceni-kódex 11. o.), "Ki az Christusnak zaszloiat
tarttya..." (Bornemisza Enekeskönyq 153. o.), "Jesus zaztoya alatt vyaskodwnk
mwnden ellenseegnek ellene." (Erdy-kódex 59 b), .Ffel tetzyk ember ffyanak
zaztoya az egben" (Erdy-kódex 555 b.)

Pázmány Péter egyik prédikációjában Krisztust a zászlóhoz hasonlítja: "Jel-zász
lójúl adta isten Kristust." (VasárnJ1pi és innepi prédikátziok Bp. 1893. III. 143. o.)

A zászlót tartó Krisztus-Bárány ábrázolásaival találkozhatunk a feltámadás
képeken, s a feltámadást követő jeleneteken: "NoH me tangere"-képtípus, Krisz
tus a pokol tornácán, Krisztus mennybemenetele. Kódex-iniciáléktól románkori
templomok kapuzatáig a számtalan zászlós ábrázolásból csupán néhányat ra
gadunk ki: Feltámadás 1354 körül, Vyssi Brod-i oltármester Prága, Nemzeti Ga
léria; Treboni oltármester 1380 körül, u.o.; VeitStoss, 1477-1489, Krakkó; Feltá
madás-jelenet a Mátyás-graduáléból az 1480-as évekból, stb.

A győzelmi zászló gyakran vált a katonaszentek, valamint a hittérítők attri
butumává, akiknek a kezében a kereszt diadalát jelképezi a pogányság fölött.

348



(Gondoljunk. csak a keresztes háborúk keresztes zászlókkal hadba vonuló kato
náira.) Cappadociai Szent György és Szent Ansanus attributuma a piros keresz
tes zászló. Keresztelő Szent János zászlaján általában kereszt, illetve "Ecce Agnus
Dei" fölirat látható. Számos lovagszentünk így például Szent Eustachius, Szent
György, Szent László kezében is zászlót találunk..

Oroszlánszívű Richárd Szent Györgyöt tette meg a keresztes lovagok védő

szeritjévé. Lovon ülve, vörös keresztes zászlóval, dárdával ábrázolták, amint a
sárkányt legyőzi (vö. például Dürer: Szent György és Szent Eustachius a Paum
gartner oltár szárnyképe, München, Alte Pinakothek) Szent Mihály főangyal,

mint az egyház oltalmazója, küzdelmeinek pártfogója, a keresztény katonák pat
rónusa jelenik meg. Gyakran szerepel a középkori Német-Római Birodalom
zászlain is. O "Krisztus zászlótartója" - ahogy azt az Erdy-kódex írja róla:
"Zenth Myhall leezen Cristus Jesusnak zazto tartoya mykoron joe ez velagot
megitelni..." (vö. 555 b). Az Udvarhely megyei Bőgözön látható XIY. századi
templomfreskó azt a jelenetet ábrázolja, amikor Szent Mihály - kezében a
zászlóval - a halottakat az ítéletre vezeti.

S ezzel elérkeztünk témánk szempontjából egy igen izgalmas kérdéshez: tud
niillik a temetéseken való zászlóhordozás, a zászló mint győzelmi jelkép kérdé
séhez.

A temetési szertartás alkalmával körülhordozott zászló Krisztus halálon ara
tott győzelmét hirdette, hirdeti mindazoknak, akik Pál apostollal együtt vallják,
hogy .Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül" (l Kor 15,20). A
kölni Háromkirályok koporsójában talált - W. Bock S. J. ,szerint - X. századi
zászlódarabon az ítélkező Krisztus képmása látható az "Elet Könyvével" kezé
ben, Szent Mihály és Szent Gábor főangyalok társaságában. Az "Elet Könyvét"
kezében tartó Krisztus-alak egyszerre utal Krisztusnak a halál fölötti diadalára
és az utolsó ítéletre, amikor a halottak és élők egyaránt "megmérettetnek". Tehát
nem véletlenül kerülhetett a zászló a koporsóba. Számos adatunk van a temp
Iomkincstárakban őrzött gyászzászlókra is. Igy például a prágai Szent Vitus
katedrális kincstárának 1387-es inventáriuma megemlékezik bizonyos fekete
zászlókról. ("Jtem duo vexilla nigra...")

Apor Péter Metamorphosis Transylvaniac című munkájában így ír a zászlóhasz
nálatról, a régi erdélyi főúri temetésekről szólván; "...az férfikeservesek után
mentenek lóháton az test előtt az fenn említett két páncélban öltözött emberek,
akinél az aranyas zászló volt... az ment szerszámos cifra paripán, akinél az
fekete zászló volt, az ment a bakacsinban öltözött lón ... mikor osztán az sírban
bétették, az páncélban lévőtől elvették a fekete zászlót és kardot, azokot essze
rontották, és az sírban az koporsó mellé bévetették... az aranyas zászlót az temp
lomban nyelinél fogva felfüggesztették; az ott lobogott." (Bp. 1972, 72-73. o.)

Erdélyben a mai napig is él a temetési zászlócsináltatás, valamint a sírfára
való zászlótűzdelés szokása. Bálint Sándor is megemlíti a Heves megyei zászlós
temetéseket. Ugy gondolom, nyugodtan állíthatjuk, hogy a zászlók - szerte az
országban - szerves tartozékai voltak a végtisztességadásnak. Szinte nem léte
zett olyan társulat, egylet, amelynek ne lett volna zászlója, s külön temetési
zászlója, amellyel tagjait utolsó útjukra kisérte.

Somogy és Zala megyében, Hevesben, valamint Szeged környékén ma is élő

szokás, hogya temetési keresztre fehér törülközőt (zsebkendőt, asztalkendöt)
kötnek, s ezt a szertartás végén a pap, illetve a kántor kapja. Rákérdezésnél ilyen
válaszokat kapunk: "hogy majd a föltámodáskor avvallebbegessünk (=integes-
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sünk), ...mer akinek nem raknak a körösztre, annak nem lesz zászlója..." - így
mondják Somogyban.

Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek sok támpontot adhatnak a szokás erede
tére nézve a további kutatások számára. Igy például az Esztergomi Főegyház
megye Barsi főesperességéhez tartozó falvakban az 1647-74 közötti időből nem
egy faluban - a Garam és a Zsitva mentén - élt a kendőnek (strophiolum) a
temetési keresztre kötése. Egyedülálló szokást jegyzett föl 1647-ben [asztrab ne
w faluban a vizitátor: ha beteghez hívták a papot, zászlót vittek az Oltáriszent
ség előtt {"vexillum quod ante V/enerabilem/ Eucharistiam ad infirmos defertur" (Prí
mási Levéltár, Fasc. I. tib. 4. folio 3/a».

Talán ennyi is elég annak bizonyítására, hogyazászlónak, Krisztus győzelmi

jelvényének milyen fontos szerepe volt az egyház - szimbólumokban oly gaz
dag - szertartásaiban. (Lásd Szent Mihály zászlós oszlopfős ábrázolását címla
punkon (Clermont -Ferrand, Notre Dame du Port, XII. sz. vége»

A II. Vatikáni zsinat utáni új liturgikus térkialakítás során sok helyütt eltün
tették a templomokból, s még jó, ha el nem égették őket.

Becsüljük meg - s ahol még megvannak -, ne hagyjuk elkallódni e becses
emlékeket. Kívánatos volna templomi zászlaink mielőbbi országos számbavéte
le is!

SZILÁRDFY ZOLTÁN

Mater Ecclesiae - Mater Ecclesia

Az Egyház anyjának ikonográfiája

Az őskeresztény művészetben a római katakombák festményein már a III. szá
zad elején feltűnik a mindkét kezét imádságra kitáró úgynevezett Orans alakja.
Gyakran előfordul,hogy az elhunytat ábrázolták így, de szárnos példát találunk
arra is, amikor az üdvtörténet szereplőit így jelenítették meg, akár egy bibliai
esemény illusztrációjaként, akár pedig egy eszmét allegorizálva. Ez utóbbi érte
lemben jelenik meg bárányok és pásztorok között az Ecclesia Orans alakja, mint
egy illusztrálva Hermas Pastorának egyházfogalmát. Később a katakombákban
is megjelenik Szűz Mária orans ábrázolása. Igya Via Nomentana melletti Coe
meterium Maius lY.századi freskóján, amelyen az Istenanya mellképe két krisz
togramm között látható.'

Szintén a lY. századból maradt fönn a Vatikáni Apostoli Könyvtár "vetri do
rati" gyűjteményében két olyan Mária-ábrázolás, amelyeken Szűz Mária a
mennyei boldogságot jelképező növények és madarak között, illetve Péter és Pál
apostolok társaságában kitárt karral imádkozik.' Ez az utóbbi ábrázolás mutatja
azt az eszmei folyamatot, amelyben az egyház és Mária azonos értelművé vál-
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