
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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nak. A következő század közepéröl való a Szent Szabina bazilika fafaragású
főkapuja, amelyen az üdvtörténeti jelenetek sorában Krisztus mennybemenetele
absztrakt módon, mint Gloria Christi jelenik meg: a dekoratív koszorúban a
megdicsőült Krisztus alakja, a négy evangélista szimbóluma között látható, alat
ta pedig az apostolfejedelmek koronát emelnek az Ecclesia Orans feje fölé.

A keresztény ókor Mária-ikonográfiájában, Keleten és Nyugaton egyaránt to
vább él az egyházzal egy jelentésű imádkozó Mária típusa, amelynek legszebb
példányai a ravennai érseki kápolnában? a firenzei San Marcóban, amely ere
detét tekintve a vatikáni régi Szent Péter bazilikából való", a velencei San Mar
cóban, valamint a kijevi Szent Szófia templomának apszisán látható mozaikok.
Az ilyen ábrázolások teológiai tartalma leginkább az Urunk mennybemenetelét
bemutató festmények, domborművek alapján értelmezhető. Teológiai megala
pozottságú kompozíciója már a VI. század elején készen áll, s a további évszá
zadok művészetébenis nyomon követhető. A VI. századból fennmaradt emlé
kek szerint a szír-palesztín művészet Urunk mennybemenetelének egy olyan
képtípusát alkotta meg, amelyen a földi régió középpontjában az orans Szűz

Mária mint a megdicsőült Krisztus anyja, az ő történelemben tovább élő misz
tikus testének, az egyháznak megszemélyesítőjekéntaz apostolok körében sze
repel. E központi szerep bibliai alapja az Apostolok Cselekedeteiben található,
ahol a Szentlelket váró apostolok felsorolásánál az Ur anyja név szerint is meg
van említve. Ennek legrégebbi példája a Vatikáni Apostoli Könyvtár gyűjtemé

nyében, egy miniatűr festményekkel díszített VI. századi ereklyetartó szek
rénykén látható, amely a Szentföldről került a pápák lateráni házikápolnájába."

Ugyanebből az időszakból, 568-ból származik a Rabula Kódex miniatúrája,
amelyen a jelenetet már aprólékosan részletezve fogalmazták meg. Ez a kom
pozíció mintaképül szolgálhatott az ókeresztény kopt művészet legkiválóbb VI.
századi falfestményéhez. amely Bavitban, az Apolló kolostor egyik kápolnájá
nak apszis-freskója."

A felsorolt emlékek alapján valószínű, hogy az ábrázolás eredete a szír-pa
lesztin művészetben gyökerezik, s a bizánci művészet legújabb időkig érvényes
ikonográfiai szkémájában él tovább?

Az eredeti Krisztus mennybemenetel-kompozícióból már a kora középkorra
egy olyan képtípus alakul ki, amelyen az imádkozó, kitárt kezű Mária külön
bözö szentek társaságában, középen foglal helyet. Igy látjuk a 640-ben készült
Venantius-kápolna apszis mozaikján a lateráni baptisteriumban," Ez különösen
azért figyelemreméltó, mert rávilágít a szentek tiszteletével kapcsolatos új szem
léletre a képrombolás krízise után. Egy évszázaddal korábban, Symmachus pá
pa idején, a római misekánon Communicantes kezdetű imájában tükröződik ez
a szemlélet: a dicsőséges Istenanya mellett felsorakoznak az apostolok, valamint
a Rómában különösen tisztelt mártírok nevei.

A későbbiekben az orans kéztartás kérelenimé alakul át. Így a bizánci művé
szetben közkedvelt deézisz, azaz a Krisztusnál való közvetlen közbenjárást ki
fejező ikonográfiai típusból egy Chalkoprateia elnevezésű kegykép alakul ki,
amelyen az Istenszülő a hozzáfordulók ügyvédjeként (advocata) jelenik meg.
Ezért nem véletlen, hogy VI. Pál pápa, miután Szűz Máriát az Egyház Anyjának
jelentette ki, Rómában, a Via Lata Mária templomában egy ilyen kegyképet
tisztelt meg a tartalmában ősi, de mégis új Mária titulussal: Mater Ecclesiae.

A Jelenések könyvében olvasható nagyegyházvíziót már a legrégibb időtől

kezdve Szűz Máriára, a Napbaöltözött Asszonyra vonatkoztatták. Kegyelemmel
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teljesés megdicsóült alakja ebben a képtípusban nyert legtartalmasabb kifejezést
a középkor és újkor művészetében.

Az ókori Orans Máriát a középkor és újkor Napbaöltözött Asszonyával a
magyar művészetbenaz 1ű31-ben hímzett fehérvári királyi ajándék, a koronázó
palást Mária-ábrázolása kapcsolja össze. Ezen a Megváltó jobbján, kitárt karral
imádkozó orans Szűz Mária áll, mellette az Apokalipszis víziójára utaló felirat:

"Emicat in celo Sanctae Genitricis imago" - föltűnik az égen a Szent Isten
szülő képe. Ez Szent Ambrus kijelentését szemlélteti: "Az egyháznak, mint anya
és szűz, maga Mária az ősmintája" .
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KAKUK MÁTYÁS

A kunszentmártoni keresztnevek
névélettani vizsgálatából

Tórténettudományunk megújulását az aprólékos helytörténeti kutatások jelen
tősen segíthetik. E kutatások alapja a helybeli anyakönyvek feldolgozása,
amellyel magunk elé varázsolhatjuk az egyes családok életének fontosabb ese
ményeit. A személynevek, ezen belűl a keresztnevek névélettani szempontú
vizsgálatának középpontjában a neveknek az élettel való kapcsolata áll. Kun
szentmártonban az anyakönyveket 1719-ben kezdték vezetni, a keresztnevek
vizsgálatát 1828-ig végeztem el.

Kunszentmárton a XVIII. század elején pusztaság volt, újratelepítését jász
apáti és jászalsószentgyörgyi lakosok kezd ték meg 1718-19-ben. Már az 1720
as években találkozunk családostul beszállásolt német ajkú katonák nevével. Az
1739-espestisjárványban az első betelepűlőknek legalább a fele meghalt, ezután
jelentős a szomszédos Békés megyéból érkező szlovák családok száma, de nem
melIőzhető a német iparosok rétege sem. Délkeletről pásztorok, görög vagy
örmény kereskedők települtek be.
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