
nők is rendelkeztek vele. Olyannyira, hogy a lányok 
felnőtté avatásának rítusa során, ünnepélyes körül
mények között, a törzsi gyűlések színhelyéül szol
gáló dór al-nadwában került sor erre az ünnepélyes 
aktusra, ahová egyébként csak a fegyverforgató, 40. 
életévüket betöltött férfiak léphettek csak be.10

A fátyol a hettitáknál is házassági szimbólum volt, 
amelyet a megromlott kapcsolat helyreállítása során 
is alkalmaztak. A feltehetően a Kr. e. 16. században 
keletkezett hettita törvénykönyv szerint ugyanis a há
zasságtörésen ért asszonyt, szeretőjével együtt, a ha
zatérő férj a helyszínen megölhette. Ha azonban nem 
így tett, mindkettőjüknek meg kellett bocsátania, azaz 
egyiküket sem ölhette meg a későbbiek során. Ekkor 
az asszony fejét fátyollal borították be, az újrakezdett 
házastársi együttélés szimbólumaként.

A magyar nyelvhasználatban, amikor a fátyol fen
ti, megkülönböztető szimbolikájára kívánunk utalni,
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a csador szót használjuk. E szó azonban nem arab, 
hanem perzsa eredetű, mutatván, hogy e kultúrában 
is ismert volt e szokás. A csador azonban a mi sá
tor szavunknak is etimológiai őse, mutatván a fátyol 
és a sátor közti szimbolikus kapcsolatot. S valóban, 
az iszlám előtti Arábia bizonyítékkal is szolgál ezen 
összefüggésre, mivel a sátor felhasználásával válási 
szándékot lehetett kifejezésre juttatni.

A nők szabadabb státusa és szélesebb jogaik kö
vetkeztében e korban az asszonyok is kezdeményez
hettek válást, amelyet igen egyszerű szimbolikával 
hoztak férjük tudomására: vagy eltorlaszolták a sátor 
bejáratát, utalva az együttélés megtagadására, vagy 
áthelyezték a sátor bejáratát az ellenkező irányba, 
mint ahogy eredetileg tájolva volt. Ha a sátor északra 
volt tájolva, délre, ha délre, északra helyezték át. A 
hazatérő férj ebből tudhatta meg, hogy felesége elvált 
tőle.12
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1. A jogi kultúrtörténet részei a jogtörténeti cere
móniák, rituálék, processzusok.

A jog és hatalom konkrétan hatályos rendjét, intéz
ményeit a jogtörténet korszakaiban (és jelenünkben 
is) a jogi kultúrtörténet széles mezeje veszi körül. 
Különösen a képek (ikonográfia), szimbólumok, épü
letek, a tárgyak, a „szakrális szövegek” ilyenek. Ide 
sorolhatók a meghatározott szerint megvalósuló ce
remóniák, rituális, liturgikus cselekmények, a nem
zetközi udvariasság (courtoise, comitas gentium), 
legújabban a nemzetközi protokoll. Jelen tanulmá
nyunkban a centrum: az állami ceremóniák és rítu
sok a dualizmus idején. Belátva, hogy a jelenség igen 
összetett, európai jogtörténeti munkafogalomként az 
alábbi meghatározással indulunk. A ceremónia alatt

Kajtár István

Állami ceremóniák és 
rítusok a dualizmus 
korában

a közjogi történések olyan szabályozott lefolyásait, 
előírt cselekvéseit értjük, amely különösen a repre
zentációt szolgálja.1
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2. A dualizmus elejéről kiváló kézikönyvecskét 
forgathatunk az állami szertartásokról.

A munka Állami szertartások címmel jelent meg, 
közli Domaniczky István magy. kir. honvédelmi mi
niszteri titkár, 1880-ban, 143 oldalon jelentette meg a 
Pesti Könyvnyomda-rész- 
vény-társaság.: Az alábbi 
tanulmányban ezt a mun
kát szinte „útikönyvként” 
használhattuk a dualizmus 
ceremóniáinak és rítusai
nak felelevenítésénél. Fon
tos volt számunkra, hogy a 
bemutatott szertartásoknál 
megőrizzük az akkori „pro
tokoll” forgatókönyvszerü- 
ségét, a részletek gazdag
ságát, ezért a szövegek hü 
idézésének útját választot
tuk -  természetesen példák 
segítségével.

3. Egy színes személyiség életművébe illeszkedik 
a kézikönyv.

Domaniczky István honvédezredes 1839-ben, Vá
con született, elhunyt Budapesten 1906-ban. Négy 
évig tanulmányokat folytatott a bécsi műegyetemen. 
1859-ben a tüzérséghez sorozták be. 1869-ban a 
Honvédelmi Minisztériumba rendelték, ahol 1892- 
ig szolgált, ekkor, gyógyíthatatlanul megbetegedvén, 
nyugállományba vonult. Az ö vezető közreműködé
sével jelent meg 1892-ben és 1895-ben a magyar
német és német-magyar Katonai szótár. A legelső 
magyar fegyvertant is ö írta (Elemi fegyvertan. Pest, 
1871). Karakterisztikus, hogy a szabályzatok formá
ba öntésénél a katonai szakszókincs kialakításában 
is jelentős szerepe volt. Számos cikke egybegyűjtve 
Katonai Értekezések címmel jelent meg. Értekezésein 
kívül az Állami szertartások című müvet írta (1880). 
1864-1865 között mexikói császári testőr volt; mi
vel az osztrák tüzérség állományában megmaradt, 
1866-ban részt vett az olaszországi hadjáratban is. Az 
1870—71 -iki iskolai évben a pesti egyetemen a had
tudományok rendkívüli tanára volt; továbbá, mint a 
mérnök- és építész-egyesület választmányának tagja 
több évig tevékenyen részt vett az egyesület tudomá
nyos működésében.’

4. Munkáját az állami szertartások átfogó 
tárgyalása jellemzi.

Ezt a fejezetcímek igazolják: I. A szertartásról ál
talában. II. Az államok rangfokozata. Az államok, 
államfők és családjai külső tiszteleti joga általában. 
A királyi méltóság Magyarországon és a belőle fo

lyó tiszteleti jogok. Magyarország királynéját és az 
Uralkodóház többi tagját megillető tiszteletjogok. III. 
Követségi szertartás. IV. Koronázási szertartás. V. A 
magyar országgyűlés megnyitása és berekesztése, 
s a delegátioknak fogadtatása. VI. Udvari és orszá
gos gyász. VII. Katonai szertartás és tisztelgés. VIII.

Tengerészeti szertartás és 
tisztelgés. IX. A hadizász
lók- és hadilobogóknak 
jelentősége, és a haszná
latukra vonatkozó szabá
lyok. X. A nemzeti színről 
és az ország címeréről. 
XI. A nemességről. XII. 
Az érdemjelekröl és dísz- 
jelekről. XIII. Az egyházi 
szertartásról állami szem
pontból.

Az I. fejezetben kiin
dulása: „ Szertartás oly
jelképi formaság, mellyel 
valamely cselekvénynek 

jelentőségét érzékileg fö l
foghat óvá tenni kívánjuk A tárgyra nézve a szerző 
megfogalmazza: „Az állami szertartások szükséges 
és teljes jogosultsággal bíró régi szokások, a mennyi
ben fontos és ünnepies cselekvények bizonyos külső 
jelképiséget természetszerűleg megkívánnak, mi által 
épen mivoltuk és jelentőségük előtüntetve van. " Az 
állami ceremóniák (felosztása szerint közjogiak és 
nemzetköziek) mellett az udvari szertartások közül 
csak azokat említi a szerző, melyek az állami szertar
tásokkal elválaszthatatlanul összefüggenek.

5. A dualista korszak alapozó állami szertartásai: 
a koronázások.

A kezdetet I. Ferenc József 1867. évi koronázá
sához köthetjük. Az állami szertartások között Do
maniczky tömör meghatározás után így írja le: „A 
koronázás Magyarországon az a közjogi cselekvény, 
mellyel az uralkodóháznak a pragmatica sanctio ér
telmében, az örökösödési sorrend szerint hivatott tag
ja, Magyarország törvényes királyává felavattatik.” A 
koronázási szertartás fejezete azután igen terjedel
mes leírást ad (25-75. p.), és egyenesen hat napra 
osztja a koronázás, mint közjogi ceremónia menetét.

Részletes leírás és híradófelvételek maradtak fenn 
az utolsó magyar királykoronázásról. Ennek néhány 
alapvető jelenetét részletesen közrebocsátjuk.4

„1916. december 30-án lelkes nemzeti ünnep volt 
IV. Károly király megkoronázása. [...] hetedfél óra
kor megdördült az ágyú a Gellérthegyen és e pilla
natban nyitotta meg a koronázó országgyűlést Jósika 
Samu báró, a főrendiház elnöke [...], ezután a tör
vényhozók kocsira, autóra ültek.

A koronázó templom elé rendre érkeznek a vár
megyei küldöttségek szemkápráztató pompás dísz-
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magyarban, lobogókkal.5 [...]  A palota udvaráról 
negyedkilenckor előkanyarodik József királyi herceg 
kocsija, melyen Auguszta föhercegasszony ült. [...] 
Régi mívü, nehéz veretű kocsik fehér vagy bíbor
belsejében megismerjük a királyné föudvarmesterét, 
pompás fekete lovak által vont hatalmas kocsiján 
jön Csekonics Endre gróf 
föasztalnokmester. Utána 
Esterházy Miklós hg. fölo- 
vászmester jött díszkocsi
ján, melyet apja Esterhá
zy Pál hg. a moszkvai II.
Sándor cár koronázásánál 
használt. A számos díszko
csi közül kiválik Andrássy 
Géza gróf sárgakék dísz
kocsija, melyet pompás 18 
markos pej mének vontat
nak. A főúri világ díszhin- 
tói után berobog a székes
főváros díszhintója, benne 
Bárczy István polgármes
ter. Sokszáz éves udvari 
kocsik jönnek nagy kere
keken hintáivá, az oldalu
kon régi festések, virágok, 
pásztorképek, [...] magyar 
ruhás udvari zenészek 
csoportja érkezik harso- 
natrombitaszóval. Utánuk 
egy félszáz honvédhuszár 
és a herold lóháton, végül 
a szép, festőies ruházatú 
magyar darabont gyalogos testőrök, kiket [...] 14 
párduckacagányos magyar testőr gárdista követett 
pompás szürke méneken. Majd az udvar belső embe
rei érkeznek meg [...] élén Esterházy Antal Miklósné 
hercegnő föudvarmestemövel, tizenkét palotahölgy- 
gyel [...]. Az udvarhölgyek kocsiját Tisza István gróf 
nádorhelyettes kocsija követte pompás magyar dísz
ben, melyet a királyi pár nyolc tiszta fehér mén vonta 
díszkocsija követett a barokk legvirágzóbb művészi 
pompával terhelten.

A menet megindult. A hintóbán ül Magyarország 
királya, királynéja és trónörököse. A király a magyar 
huszártábomokok festői formaruhájában. A királyné 
a fehér koronázó ruhában, a kis szőkefürtös Ottó, 
csupa fehér selyemben, hermelinben. Pontban félki- 
lenckor megszólalt az orgona és bevonult Csemoch 
János hercegprímás. Lassan fölment az oltárhoz és 
felöltötte érseki köpenyét. Ebben a pillanatban a kó
rusból felcsendült a magyar Himnusz és megszólal
tak a harangok. Testőröktől, hírnököktől, kürtösöktől 
és dobosoktól körülvéve megjelent ekkor a templom 
ajtajában Bánfly György gróf föajtónállómester. 
Utána a zászlósurak, akik a kormány tagjai, az or
szággyűlés két házának elnökei. Lassan előrejönnek 
a zászlósurak, akik a koronázási jelvényeket hozzák. 
Legutoljára jelenik Tisza István gróf, miniszterelnök

a koronázással megbízott nádorhelyettes. Kezében a 
párnán nyugvó korona. Ekkor belép a király és király
né. Szmrecsányi egri és br. Hornig veszprémi püspök 
között. A király kucsmáját a kezében tartja.

A király után lép be a templomba a királyné, mi
után a kis kápolnában gyémántos diadémot tettek a

fejére. A király és királyné 
néhány pillanatra odamen
tek a kis trónörököshöz, 
aztán az oltárral szemben 
elhelyezett két bársony
székhez siettek. A királyi 
pár elhelyezkedése után 
újra felhangzott a magyar 
Himnusz és annak hangjai 
mellett a törvényhatósá
gok zászlóit a templom
ba vitték. A király ekkor 
előrement, a királyné a 
kezében tartott könyvből 
imádkozott. Majd a király 
az oltárhoz lépett, hogy az 
egyházi esküt elvégezze. 
Ezután következett a ko
ronázás tulajdonképpeni 
aktusa. Először a herceg- 
prímás fölkente a király 
jobbkarját. Ennek megtör
ténte után a király vissza
tért a királyné mellé, ahol 
a méltóságok vállára tet
ték Szent István palástját. 
Az ezüstfényü, régi palást 

a királyt egészen a talpáig beborította. Percekig tar
tott, amíg Esterházy Miklós herceg fökamarásmes- 
ter a palástot zsinórral a király vállához erősítette. A 
király ezután újra letérdelt az oltár legfelső fokán a 
hercegprímás előtt. Az oltár alatt állott Tisza István 
gróf nádor-helyettes. Ebben a pillanatban megindult 
a lépcsőn lefelé és a hercegprímással együtt a király 
fejére emelte a koronát.

Közvetlenül ezután adták a királynak a koronázási 
jelvényeket is, és ekkor a király lassú lépésekkel le
jött az oltár lépcsőin és a trónuson a teljes koronázási 
omátusban elfoglalta a helyét. Most a templom előtt 
gyors egymásutánban ismét két sortűz dördült el, a 
harangok zúgtak. Tisza István gróf ezután előrement 
a templomban majdnem a közepéig és harsányan ki
áltotta: Éljen a király! Egyszerre az egész templom 
visszhangzott az éljenzéstől és a zenekarból ismét 
felcsendültek a Himnusz akkordjai. Az ováció után 
Várady kalocsai érsek és Széchenyi gróf győri püs
pök a király elé léptek, átvették tőle a jogart és az or
szágalmát és a két jelvényt a főoltáron levő vánkosra 
helyezték. A király ezután feláll és a veszprémi bí
boros-püspökhöz megy, akit rövid szavakkal megkér 
arra, hogy koronázza meg a királynét.

Egyidejűleg a királynét kézen fogta Esterházy 
Sándor gróf föudvarmester, mialatt az udvari kincs-

IV. Károly. Z ita  királyné és O ttó főherceg  koronázási 
díszöltözékben (1916)



tárnok levette a fején levő diadémot. A királyné uszá
lyát herceg Esterházy Irma és gróf Apponyi Sándomé 
vitték. A királyné az oltár legalsó lépcsőjére elhelye
zett bíborvánkosra térdepelt. Mialatt ott a királyné 
mélyen elmerülve imádkozott, Tisza István gróf ná
dor-helyettes és Festetich Tasziló levették a király 
fejéről a koronát. A királyné 
a legfelső lépcsőfokon elhe
lyezett bíborvánkosra térdelt 
és Hornig veszprémi püspök 
fejére tette a házi koronát.
Csemoch hercegprímás és 
Tisza István gróf nádor
helyettes a szent koronát a 
királyné jobbvállához illesz
tették. A hercegprímás most 
átnyújtotta a királynénak a 
jogart és az országalmát s 
azután a királynét a főudvar- 
mester és a püspök a király
hoz kísérte.

A királyné felment a trón
ra és a hercegprímás elkezd
te a „Téged Isten magas
ságban" kezdetű himnuszt 
és kint eldördült a sortüz, 
dübörögtek a Gellérthegyen 
elhelyezett ágyúk és a város 
összes harangjai megkon- 
dultak. Mialatt a királyné 
kíséretével távozott, a Má
tyás-templomban lefolyt 
az aranysarkantyús vitézek 
felavatása. Az oltártól jobb 
kézre első trónuson ült a 
mise után a király. Termetét 
beborította a koronázási pa
lást, fején a korona díszlett.
Az aranysarkantyús vitézek 
közül először az igen súlyos 
sebesült Tisza Lajos gróf já 
rult a király elé. [...] A király 
a sötétre befuttatott széles 
ország kardjával megérin
tette vállát. Az új aranysar
kantyús vitézt azután ketten 
felemelték. Utána egy féllá
bú hős következett: Roszner 
István báró. [...] Azután jött 
a többi negyven sarkantyús 
vitéz [...], mikor az utolsó is meghajolva távozott, a 
király is kissé meghajolt. Azután felállt, a zászlós me
net és a király elindult a templom előtti eskütételre. A 
királyt jobbról a hercegprímás, balról a kalocsai ér
sek, előtte jobbról Hómig báró püspök az apostoli ke
reszttel, balról a fölovászmester helyettese az ország 
kivont kardjával; mögötte a magyar királyi föudvar- 
mester, a magyar királyi fökamarásmester, a magyar 
királyi testőrkapitány, a két darabont-testőrkapitány

és a két föhadsegéd, kétoldalt három-három magyar 
testőr. Végül a pápai nuncius és a püspökök haladtak. 
Amikor a király az emelvényre ért, a Mátyás-temp
lom főbejáratával szemben, kelet felé fordulva állott 
meg. A jogart átadta Apponyi Sándor gróf ország
bíró-helyettesnek, az országalmát pedig Skerlecz

Iván horvát bánnak. Ezután 
átvette az eskü-keresztet. 
Ebben a pillanatban Tisza 
István gróf nádor-helyettes 
felmutatta az eskümintát. A 
király kezével érintette az 
eskümintát, amelyet átvett 
Csemoch János hercegprí
más. A király ekkor balke
zébe vette a kettős keresz
tet, jobb kezének három 
ujját esküre emelte és ez
zel megkezdődött a királyi 
eskü. A hangja messze hal
latszott, kellemesen csen
gett, és amikor ezt mondta:
- Isten Minket úgy segéljen!
-  magasabbra emelte három 
ujját. Amikor az eskü utolsó 
szava is elhangzott, elemen
táris erővel tört ki a lelke- 
sültség. A katonai zenekar 
a Himnuszt játszotta. Min
denki énekelte [...], sőt úgy 
látszott, hogy egyes sorokat 
a király is. A király, míg a 
zászlósurak sorakoztak, ad
dig a templomba vonult egy 
pár percre, majd megalakult 
a hosszú menet, elöl a vár
megyék és városok pompás 
zászlói, utána a főrendek és 
országgyűlési képviselők.

Azászlósurak mindannyi
an lóháton, a koronázási je l
vényekkel. Széchenyi Emil 
gróf helyettes főpohárnok- 
mester az eskükereszttel, 
Teleki József gróf tárnok
mester-helyettes a kis ke
reszttel, Skerlecz Iván báró 
horvát bán az ország almá
jával, Andrássy Sándor gróf 
országbíró-helyettes a jo 

garral lovagolt. A koronázási jelvényeket mindegyik 
maga előtt piros párnán elhelyezve hozta. Esterházy 
Miklós herceg fölovászmester-helyettes és végül Ti
sza István gróf kezében az eskümintával. Feltűnést 
kelt lóháton Csekonics Endre gróf hatalmas, daliás 
alakja, utána viszi remek Zrínyi-zöld mente öltözet
ben Széchenyi Viktor gróf Magyarország hófehér 
Szűz Máriás, selyem címeres zászlóját. Közvetlen 
mellette lovagol Dalmácia oroszlánfejes zászlójával
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Károlyi László gróf, Bosznia-Ráma aranyos kék zász
lóját egy pompás hófehér ménlovon Andrássy Géza 
gróf huszárezredes viszi. A marcona arcú kraszna- 
horkai várűr cseresznyepiros, dús aranyozású, Mária 
Terézia korabeli magyar titkos tanácsosi cobolypré
mes mentét viselt. Oldalán a III. Károly király 1712. 
évi pozsonyi koronázásán 
báró Andrássy Péter zászló
tartó által viselt ősrégi kard.
Csodaszép Zrínyi-mentében 
vitte Batthyány Gyula gróf 
Szlavónia vörös csillagos 
kék mezőben végződő se
lyemlobogóját. Erdődy 
György gróf Horvátország 
vörös ezüstös címeres zász
lóját, Keglevich Gábor gróf 
Szerbia vadkanfejes lobo
góját vitte. Sztáray Sándor 
grófnak Galícia kék-arany 
mezős lobogója jutott. Lo- 
doméria vörös-fehér lobo
góját Esterházy László gróf 
hordozta. Kumánia, a mai 
kis Oláhország ezüst pajzs
ban oroszlán vörös csillagos 
zászlóját Zichy Rafael gróf 
vitte. Végül Bulgária régi 
címeres lobogóját Cziráky 
József gróf hordozta. A zász
lósurak után fényes katonai 
csapat lovagolt: a koronázá
son részt vett öszszes királyi 
hercegek. [...]  következik: 
a magyar testőrség. Festői, 
párduckacagányos, nemzeti 
színekből összeállított ruhá
jukat most nem takarja el a 
bő fehér gallér, mely eddig 
az eső ellen védte.

A páratlanul szép menetet 
a közös huszárok egy száza
da rekesztette be. [... ] Köz
ben megérkezik IV. Károly 
király, ki a koronázási domb 
előtt megsarkantyúzza a 
pompás, szürke bábolnai 
Krözus nevű ménlovát és 
felvágtat a dombra, fején a 
szent korona, válláról festői 
ráncokban omlik le az első magyar király palástja. A 
paripa táncol egy pillanatig, aztán a király a fölfelé  
tartott hosszú, egyenes karddal teli vágást tesz kelet 
felé. Fölhangzik az éljen. Aztán észak fe lé  sújt, majd 
megint megfordtd, és délre vág. Még egy fordulat és 
nyugatnak hasit a pallos s a következő pillanatban 
már lelovagol a dombtetőről.

A kardvágás ünnepélye után a királyi palota tánc
termében gyülekeztek a vendégek, a főméltóságok

és az országgyűlés tagjai, ahol a koronázási ebédhez 
terítettek. Egy óra felé, amikor még jóformán üres 
a terem, belép Berchtold Lipót gróf, a király udvar
mestere Burián István báróval. Mind a kettő magyar 
díszben. A korán érkezettek sorában van Walter Gyu
la püspök is, kezében az apostoli kereszt. A trón lép

csőin feküsznek az ország 
zászlói és egy széles, drága
kövekkel kirakott szablya. 
Közben népesedik a terem, 
amelynek egyszerű fehér 
keretében káprázatos színe
ivel bontakozik ki a magyar 
pompa.

[...] A terem széles szár
nyú ajtói feltárulnak. Vörös 
frakkos, fehér térdharisnyás 
lakájok futkosnak, arany- 
paszomántos udvari tiszt
viselők lázas buzgalommal 
rendezkednek, a küszöbön 
megjelenik Nepalek szer
tartásmester és kétszer hal
kan koppant a botjával.

[...] Pár perc múlva 
belépett a király, a szent 
koronával a fején, vállán 
Szent István palástja. A ki
rály mögött a magyar kirá
lyi főudvarmester, Lónyai 
Albert gróf magyar királyi 
testörkapitány, Gaudemak 
József báró darabonttest- 
őr-kapitány. Ezek után jött 
a királyné, fején gyémánt 
diadémmal, a koronázásnál 
viselt pompás ruhájában. 
[...] A kézmosás, valamint 
a hercegprímás asztali ál
dása után asztalhoz ültek. 
A király és a királyné egy
más mellett, a főhelyen. A 
királytól jobbra a hercegprí
más, majd a kalocsai érsek. 
A királynétól balra a pápai 
nuncius és a nádor-helyet
tes. Maga az ebéd, jelképes 
lévén, nagyon rövid ide
ig tartott. A föudvarmes- 
ter mindenekelőtt levette 

a király fejéről a koronát s egy kis asztalkán lévő 
aranytálcára helyezte. Majd Csekonics Endre gróf 
jelt adott s az ételhordók egymásután fölhordták az 
ételeket. Minden ételhordó meghajolt a királyi pár 
előtt, a tálat elhelyezte az asztalra és újabb meghajlás 
után hátravonult [...]. Az ételekhez senki sem nyúlt, 
ott maradtak az asztalon az ebéd befejeztéig.

A király pár után a királyi hercegek és a királyi 
hercegnők is kivonultak a teremből. A belső lakosz-
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tályban Csekonics Endre gróf fökamarásmester le
vette a király fejéről a koronát, leoldotta Szent István 
palástját és aztán mindenki eltávozott.

Az országgyűlés két házának küldöttsége délután 
3 órakor járult a király elé, hogy az országgyűlés ál
tal megszavazott ajándékot fölajánlja. A küldöttség 
a vörös teremben gyüle
kezett, mely a kihallga
tási teremmel határos. A 
terem közepén két díszes 
kazettában volt elhelyezve 
50-50.000 darab aranyból 
álló koronázási ajándék. A 
király a következő választ 
adta: »Az országgyűlés két 
háza részéről megajánlott 
koronázási ajándékot mint 
igaz hódolatuk és őszinte 
ragaszkodásuk jelét Ma
gunk és O Felsége a ki
rályné nevében kedvesen 
fogadván, azt hazai célra 
kívánjuk fordítani [...].« A 
jelen voltak zajos éljenzés
sel fogadták a király szava
it, aki ezután visszavonult 
lakosztályába.”

6. Az állami ceremóniák a végső tisztesség meg
adásához is szorosan kapcsolódtak.

A hivatalos szertartásokat összefoglaló „útiköny
vünk” az udvari és országos gyász idejére nézve is 
rendel hivatalos ceremóniákat.6

„A királynak, királynénak (királyi özvegynek) 
elhalálozását, a »Budapesti Közlöny« hivatalosan 
köztudomásra hozván, a 
belügyminister a hatósági 
vezetés alatt levő (udva
ri stb.) színházakban, az 
előadásokat, a haláleset 
napjától a virrasztási előes
téig, esetleg az illető hely
ről vett külön értesítéshez 
képest, kisebb-nagyobb 
időre, megszünteti. A ma
gán színházak vezetőinek 
hazafiúi tapintatára bízza, 
hogy a közhazát gyászba 
ejtő ez esetben, mitévők 
legyenek.

Megfelelő hatósági fi
gyelmeztetésekkel, egyéb 
zajos nyilvános mulatsá
gok is kellőleg korlátoztatnak.

A katonaságra a következők érvényesek: Az ud
vari gyásznak két osztálya van, melynek elseje: a 
föudvari s országos gyász, két időszakra oszlik. A

főudvari s országos gyász első szakában (vagyis az 
első osztályúnál két havon át, a második osztályúnál 
egy havon át) minden tiszt, katonai lelkész, katonai 
(honvéd-) hivatalnok, köteles balkarján rövid fá- 
tyolt és a kardbojtot (kardmarkolatot) fátyollal borít
va viselni: Azonképpen a tábornok öve is feketével

vonandó be. A csapatok 
zászlóira ez időszakban 
gyászfátyolok köttetnek. E 
gyász második szakában, 
valamint az udvari gyász 
több osztályában, csupán 
a balkar köttetik át rövid 
gyász-fályollal. E gyászje
lek, az udvari gyász 1. és 2. 
osztályánál, továbbá ha fő
hercegek- vagy főherceg
nőkért rendeltetik el az ud
vari gyász, szolgálatban és 
azon kívül, minden többi 
osztálynál azonban, a kato
nai állomány tisztjei által, 
csupán akkor veendők fel, 
ha szolgálati jelvény nélkül 
jelennek meg.

A fönnebbi gyász-idő
szakok tartalma esetenként határoztatik meg, és a 
gyásznak minden fokozatában, az összes csapatoknál 
ugyanazon napon szűnik meg, melyen az a legfelső 
udvariakban véget ér. Országos gyász eseteiben a 
közhatóságok 12 hétig fekete pecsétviaszt használ
nak, az udvarnál megjelenők pedig gyászba öltöz
ködnek. A gyász idejét, mindig a halálozás napjától 
számítjuk.”

I. Ferenc József temetésének rituáléjára hadvé
szes időben, 1916 végén került sor. A bécsi gyász- 
szertartásról a korabeli sajtó a legaprólékosabban

számolt be.7 A leginkább 
megragadó ceremóniarész 
éppen a Kapucinus kripta 
előtt zajlott: „és mennek a 
kapucinus barátok szerény 
temploma elé. És a császári 
főudvarmester megkopog
tatja a templom ajtaját, s a 
rendfönök megszólal a csu
kott ajtó mögött: Ki kopog? 
/  - Ausztria császárja, fele
li a föudvarmester. - Nem 
ismerem, mondja az ajtón 
belül a barát. / - Ausztria 
császárja, Magyarország 
apostoli királya, ismétli az 
udvaronc. - Nem ismerem, 
ismétli a szegénységi foga

dalmán s alázatosságban élő szerzetes. / Egy szegény 
bűnös lélek, Ferenc József testvérünk, mondja tompa 
megadással az udvarbeli és a templom ajtaja fölpat
tan, a néma jövevény bevonul, szíve ezüst edénybe

Ferenc J ó z se f tem etési m enete 1916-ban, Bécsben

Ferenc József, Erzsébet királyné és R u d o lf főherceg  
sírja  a  bécsi kapucinus templom kriptájában
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lörténeü szemle

jut, teste az ott pihenő Habsburgokkal egy sorba állí
tódik, felesége koporsója mellé.”

A magyar királyt a hivatalos szervek mellett a 
nemzet civil közösségei gyászolták.8

7. A dualista időszak állami szertartásai különbö
ző történeti forrásokból táplálkoztak.

Természetesen a dua
lizmus korának szertartá
sai sokszorosan épültek 
a kiegyezés hatalompo
litikájára, azok alapján 
értelmezhetők, ennek 
a politikai rendszernek 
ünnepeiként ékesítették 
azokat. Meg kell azon
banjegyezni, hogy a kor 
ceremóniái nem egyszer 
mélyebb történeti gyöke
rekre vezethetők vissza.
A fogadás, kihallgatás, 
bál, ebéd a bécsi/budai 
udvarnál a merev spa
nyol etikettre volt visz- 
szavezethető, a magyar 
királykoronázás évszázados ordót követett, számos 
állami szertartás szakrális elemekkel fonódott össze, 
a vármegyék ceremóniái is megértek jó  néhány év
századot, és a cs. és kir. haditengerészet rítusai sok 
nemzedékre visszamenő nemzetközi szokásjogot, 
udvariasságot követtek, kínos szertartásossággal. A 
korszak rituáléjának tehát kiterjedt történeti előzmé
nyei voltak. Ugyanakkor a ceremóniák ikonográfiái 
ábrázolást is nyerhettek, a rítus tárgyak felhasználá
sával zajlott, azt „szakrális szövegek”, zene és a jogi 
kultúrtörténet teljes eszköztárát felvonultatták. A ce
remóniákban a vallási elem is keveredhetett a szeku
larizált elemekkel.

8. A „Szent Jobb” körmenet alapvetően vallási 
szertartás, egyben nemzeti jellegű is.

Ugyanakkor bizonyos fokig állami jellege is volt, 
mert állami szertartási elemek épültek be rendjébe.9 
„Az államunkat szervező nagy királynak jobb keze, 
az úgy nevezett »Szent Jobb«, a szent Zsigmondról 
nevezett budavári templomban őriztetvén, minden év 
augusztus havának 20. napján, vagyis Szent-lstván 
ünnepén, fényes körmenetben körülvitetik, mi a kö
vetkező sorrendben történik.

Reggeli 7 óra előtt a miniszterek, zászlósurak, tit
kos tanácsosok és a menethez csatlakozásra hivatott 
egyéb méltóságok és tisztviselők, részint az említett 
templomban, részint ennek korlátolt térfogata miatt, 
a templom előtt a menet útján gyűljenek össze.

A zsoltárok éneklése után a menet következő rend
ben indul meg:

1. Az iparos-szövetkezetek a szokásos sorban. 2. 
Az iskolai tanulók. 3. A szerzetesek.

4. Az összes budapesti plébániák. 5. Egy sorgya
logsági csapatosztag, melynek élén katonai zenekar 
játszik. 6. Az állami hivatalnokok. 7. A papság kar
ingekben, stólákban és papi süvegekkel.

Oldalt mennek a budapesti tudományos egyetem
dékánjai és rectora, az 
előttük lépdelő pedellu
sokkal.

8. A Szent Zsigmond
ról nevezett prépost, 
mint a »Szent Jobb« őre.
9. A »Szent Jobb«, négy 
diaconus által vitetve.

Oldalt hat fővárosi 
alantos tisztviselő égő 
fáklyákat visz. Mögöttük 
a fővárosi tisztviselők 
lépdelnek.

10. A pontificans a 
segédlettel. 11. A minisz
terek.

A  »Szent Jobb« őré
től fogva a menetet, 

mindkét oldalról, a m. kir 
koronaőr-legénység sorfal -  élén tisztjeivel -  kíséri.

12. A zászlósurak. 13. A titkos tanácsosok. 14. A 
kamarások. 15. Az asztalnokok. 16. A nemesség. 17. 
Egy honvéd-gyalogsági csapatosztag. 18. A hadas- 
tyán-egyesületek, élükön játszó zenekarokkal.

A menet a Szent-György- és dísztéren, az úri- 
utczán a főplébánia templomba vonul, hol a »Szent 
Jobb« egy oldal-oltárnál letétetik. Erre a pontificans, 
segédletével együtt, a főoltárhoz megy és a különbö
ző méltóságok, a számukra kijelölt helyeket elfoglal
ják. Erre következik az ünnepi nagy mise s az egyhá
zi dicsöitő beszéd.

A megfelelő helyen fölállított honvéd-zászlóalj, 
mise közben 3 díszlövést tesz, melyek mindegyikére a 
gellérthegyi erőd ágyúi válaszolnak.

A  mise és beszéd után, és az oldaloltároknál a zsol
tároknak és énekeknek befejeztével, a nagy király 
ereklyéje fölemeltetik, és a menet az előbbi rendbe 
visszamegy a Szent Zsigmondról nevezett templom
ba, mire az ünnepet Te Deum záija be.”

9. A hadsereg világa szinte kimeríthetetlen forrá
sa a ceremóniáknak.

Elég ha az eskütételre, zenés őrségváltásokra, dísz
menetekre gondolunk. Példánknál az Állami szertar
tások kézikönyv a zászlószentelés ceremoniáléját 
plasztikusan rögzíti.10

„Zászló-szentelésnek, azt a régtől-szokásos ünne- 
pies cselekvényt nevezzük, midőn a zászló különféle 
szertartásokkal (szegverés stb.) egyházilag megáldva 
s az úgynevezett »zászlóanya« ajándékozta fényes

Szent Jobb  körm enet a  várban (fotó, 1910)



hímzésű és jelentős jeligéjű »zászlószalcig«-gal dí
szítve, lelkesítő beszédek között, az illető csapatnak 
átadatik.

A zászlószenteléshez, - melyet katonai vagy más 
lelkész teljesít, - az ezred (honvéd-zászlóalj), dísz
ben, hadijellel, esetleg a régi zászlóval, az e szertar
tás helyéül kijelölt templom, vagy az e célra emelt 
kápolnasátor elé vonul, a hol két díszőrt állítanak fel. 
A néhány helyen nyeléhez szegeit, rája göngyölt és 
altiszt vitte új zászlót egy század csendben elhozza s 
a már fejlődött ezred arcvonala előtt, a templomhoz 
(kápolnasátorhoz) viszi.

A század az egyház (kápolnasátor) előtt fejlődik, 
és a zászlót a századparancsnok egy tiszttel, a temp
lom (kápolnasátor) belsejébe kíséri. A zászlótartó az 
oltárral szemben feláll, mire a század beosztási he
lyére visszavezettetik.

Az ezred a fegyvereket lábhoz veszi és valameny- 
nyi dobos templomba-hívót ver.

Ezután az összes törzs- és főtisztek, kivéve a rang
ban legidősb századost, ki az ezredparancsnokságot, 
és minden zászlóalj rangban legidősebb század-pa
rancsnokának kivételével, ki a zászlóalj vezényletét 
átveszi, a templomba (kápolnasátorba) lépnek.

A tisztek rendfokozat és rang szerint sorakozottan, 
félkörben az oltár körül foglalnak állást.

A zászlószalagok a zászlóra felkötendök.
A fölszentelés kezdetén a zászlótartó letérdel és az 

ezred tisztelkedésre vezényeltetik, miközben egyide
jűleg a templomban (kápolnasátorban) lévő tisztek, 
annak jeléül, hogy zászlót védelmezni és oltalmazni 
kötelesek, kardot rántanak.

A fölszentelés bevégzése után az ezredet vezény
lő százados vállaztat, a kilépett tisztek kardjaikat 
hüvelybe rejtik, az altiszt a zászlóval a lelkésztől 
követve és tisztektől kisérve, az ezred közepe előtt 
felállított asztalhoz megy, melyen a zászlólap föl- 
szegezéséhez szükséges műszerek vannak, és az új 
zászlót arra leteszi. Egyidejűleg minden századtól a 
tiszthelyettes, egy őrmester, egy szakaszvezető, egy 
tizedes, egy őrvezető és két honvéd, századonként 
sorakozottan az említett asztalnál összegyűl. A lel
kész a zászlóba három szeget ver az Isten dicsőségé
re, az ezredparancsnok egyet ö Felsége, egyet a had
seregparancsnok (parancsnokló tábornok) nevében, 
a polgári hatóság főnöke egyet ö Felsége nevében, 
a parancsnok egyet a honvéd főparancsnok és egyet 
az ezred (zászlóalj) nevében, mire a többi törzs- és 
főtiszt egy-egy szeget, azután a tiszthelyettesek, al
tisztek és honvédek, a századok sorrendje szerint a 
többi szeget verik be.

Magas rangú személyiségeket, kik az ünnepen 
részt vesznek, az ezred-parancsnok megkínálja, hogy 
ö utána szintén egy szeget veijenek a zászlóba. Az 
asztal közelében fölállított zenekar, a zászló felsze- 
gezése közben, az ünnepnek megfelelő darabokat 
játszik.

Mihelyt a szegek beverettek, tisztek és legénység 
előbbi helyeikre visszatérnek.

Az altiszt magasra emeli a zászlót és a parancsnok 
rendeletére, a segédtiszt által 10 lépésnyire, a csapat 
középosztaga elé kísérteti; a parancsnok e közben 
tisztelkedtet és a díszjelet vereti, azután vállaztat és 
négyszöget képeztet, melynek közepében a hadapród 
a régi zászlóval, az új zászló tartójának jobb oldalára 
áll.

A parancsnok most átadja a régi zászlót az altiszt
nek, ki azt lefelé fordított heggyel jobb karja alá ve
szi, és erre az új zászlót ő császári és apostoli királyi 
Felsége nevében, az alkalomhoz illő beszéddel a had
apródnak átnyújtja.

Ezután az altiszt a régi zászlóval a négyszög hát
só része mögé megy, az ez oldali dobosok levernek, 
és egy időköz után az összes dobosok a gyülekezőt 
hangoztatják.

A zászlóalj kürtös ezután háromszor a »vigyázz« 
jelet fújja.

Erre a parancsnok az új zászlót a csapatnak fel
mutatja, inti, hogy azt, a dicsőség jelképéül, nagy 
tiszteletben tartsa és gondosan őrizze, a harc legko
molyabb perceiben körűié gyülekezzék, a legvégsőig 
védelmezze és semmi esetben se hagyja el. Ezután 
»eskühőz«-\ vezényel, és a csapat fölesküszik az új 
zászlóra, mely magasra emeltetik.

Végre ismét az eredeti állást veszik föl, mire a 
hadapród a zászlóval a gyakorlati szabályzatban ki
jelölt helyére megy, a csapat egy díszlövést tesz, a 
parancsnok tisztelkedtet és a néphimnusz első részét 
játszatja.

S ezzel, miután a jelenlévő legmagasabb föllebb- 
valót illető tisztelgés megtörtént és ennek parancsai 
kikérettek, következik a bevonulás.”

10. Az önkormányzati élet a vármegyeházak és a 
városházak „megszentelt” termeiben összponto
sult.

A megyét, a várost megjelenítette címere és lobo
gója, a tradicionális fordulatokat őriző hivatali eskük, 
a közgyűléseken az érvelések ünnepélyes szónokla
tok cizellált fordulataival felépesítve jelentek meg." 
A rituálék között kétségtelenül kiemelkedő helyet 
foglaltak el a főispáni beiktatások.12 Ennek például 
Baranyában a következő rendje alakult ki a 19. szá
zad végére: a vonaton érkező főispánt a fontosabb 
vasútállomásokon üdvözlő küldöttségek fogadták, a 
járási főszolgabírók pedig lejelentkeztek nála. A pé
csi főpályaudvaron, az oda vezető utcákon tízezrek 
várakoztak, üdvözlőbeszéd hangzott el. A menet élén 
bandérium lovagolt, este fáklyás-menetre és kivilágí
tásra, színházi díszelőadásra került sor. A tulajdonkép
peni installációra, istentisztelet után a vármegyeház 
dísztermében került sor, csúcspontjaként, ősi szokás 
alapján a vármegye négy legidősebb főszolgabírója 
megragadta a főispáni szék négy lábát és a rajta ülő 
főispánnal együtt háromszor a magasba emelte.13

A ceremónia ünnepélyességet fokozta a főispáni 
eskütétel:14 „Én... esküszöm az egy élő Istenre bol-
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történeti szemle

dogságos szűz Máriára és Istennek minden szentéi
re s örökös földi fejedelmemnek, legkegyelmesebb 
Uramnak Első Ferenc József ausztriai Császár, Cseh
ország Királya s.a.t. és Magyarország apostoli Kirá
lyának hitemre fogadom és ígérem, hogy ő Császári 
és apostoli Királyi Felségéhez örökké hű, engedel
mes és hódoló leszek, ö 
Felségének örököseinek 
és utódjainak dicsősé
gét, méltóságát, hatalmát 
mindenkor fenntartani s 
előmozdítani igyekezem, 
kárát pedig erőm szerint 
elhárítom. Esküszöm, 
hogy Magyarország tör
vényeit megtartom, hogy 
minden nemű hivatalos 
körömhöz tartozó ügyek
ben legkisebb személy 
-  tehát gazdag és szegény 
válogatása nélkül, kérel
met, jutalmat, kedvezést, 
félelmet, gyülöltséget, szeretetet és kedveskedést 
félre téve, mint Isten, és az Ő szent igazsága szerint 
meggyőződve leszek, minden dolog iránt tehetségem 
és a törvényhez képest jogot, igazságot, és végrehaj
tást szolgáltatok. Isten engem úgy segéljen, a boldog- 
ságos Szűz és Isten minden Szentéi.”

A pécsi városi beiktatás a következő napon történt, 
mindkét este több száz fős bankettet rendeztek, ahol a 
helyőrség zenekara szolgáltatta a kíséretet.15

Az önkormányzati szertartások része volt a főtiszt
viselő arcképének megfestése, elhunytuk alkalmából 
a dísztemetés. A példánk gyászmenete közjogias vo
násokat tartalmazott, a gyászban az önkormányzati 
és állam elem egybefonódását, egyben hangsúlyoz
za az igen kiterjedt civilszférának a törvényhatósági 
szertartásrendbe való természetes beilleszkedését.

Lestár Péter kecskeméti polgármester temetésén16 
gyászlobogóval vagy gyászfátyollal bevont testületi 
zászlóval jelentek meg a tanintézetek, a városi dalár
da, az 1848-as kör, a kecskeméti ipartestület, a polgá
ri dalkör, a kecskeméti 1848-as öreghonvédek. Részt 
vett a temetésen a földművelésügyi miniszter képvi
selője, Nagykörös küldöttsége, a főispán, a törvény
hatóságijogú város th. bizottsága, a tanács, a tisztvise
lői kar. A katonaság is képviseltette magát, ott voltak 
a helybeli vallásfelekezetek, a bírói és ügyészi kar, az 
ügyvédi kamara kiküldötte, a jogakadémiai tanárok, 
a helybéli tanítótestület, számos közhivatal, valamint 
a társadalmi és gazdasági élet reprezentánsai. 11

11. A hivatalos állami szertartásrenddel ellentétes 
rituálékkal is találkozhatunk.

Ilyen mindjárt az első, a koronázás napján, 1867 
nyarán történt eset, amikor hét ellenzéki képviselő 
a szertartásokról tüntetőén távol maradt, kivonult

Cinkotára a „Cinkotai nagyiccéhez” címzett fogadó
ba, és ott múlatták az időt ezen a nevezetes napon.17 
A dualizmus ellenkultuszának kell minősítenünk a 
„Kos-suth-kultuszt” .18 A magyar nép nagy fiáról ut
cákat neveznek el, szobrai állnak a magyar közte
reken.19 Az 1894. április 2-i temetést a főváros ren

dezi, a hivatalos hatalom 
nem vesz tudomást róla, 
köztisztviselők, katonai 
személyek nem vehetnek 
azon részt. Mégis tíz-meg 
tízezrek éneklik a Him
nuszt, a Kossuth-nótát. 
„A »Károly-kaszárnya«, 
ahol Budapest katonai 
központja van, lezárt ka
pujával, lefüggönyözött 
ablakaival némán mered 
a gyászmenetre. De a 
padlásablakokból huszá
rok és bakák fejei kandi
kálnak ki. Itt zúg legin

kább a Kossuth-nóta”.20

12. 1916. elején Pólában dualista „kamaradarab
ra” került sor.

Az események jogi-hatalmi kultúrtörténetileg is 
releváns mozzanatai mögött a 20. század elején je 
lentkező, azaz a nemzetközi szintéren felértékelődő 
tengeri hatalmi törekvésekkel kapcsolatban a magyar 
nagyipari és politikai elitnek az Adria iránt megerő
södő érdeklődése állott.21 A tengeri érvényesüléssel, 
a haditengerészeti fejlesztéssel kapcsolatos magyar 
törekvések központi orgánuma a Magyar Adria 
Egyesület volt, amely kitüntetett figyelmet fordított 
a fiumei magyar hajógyárban épített „Szent István” 
csatahajóra.22

Ennek jegyében23 adományozták a hajónak a Szent 
István bronzplakettet a következő felirattal: „Ami
lyen szerencsével indította Szent István hazánk ha
jóját a történelem tengerére, az a szerencse kísérje Ő 
Felsége e hajójának minden útját. A Magyar Adria 
Egyesület”. A másik jelképes tárgy, az ugyancsak 
1916. január 6-án, vízkereszt napján a csatahajónak 
átadott ereklyezászló volt. Ebbe történelmi ereklye
ként honleányok egy 1848-as komáromi zászlóda
rabot dolgoztak bele,24 egyik oldalán Magyarország 
Patrónáját ábrázolták a kis Jézussal, Magyarország 
Védöasszonya felirattal, a másik oldalon Magyar- 
ország címerét helyezték el, „Hazáért és Királyért” 
fölírással. Az ünnepségen Haus admirális, flottapa
rancsnok is jelen volt. A magyar küldöttség beszéde 
után a csatahajó parancsnoka „német, de ízig-vérig 
hazafias magyar érzésű beszéddel vette át a plaket
tet és a dísz-zászlót”.25 Az ünnepség során a zenekar 
keretként, ismételten játszotta a „császárhimnusz ün
nepélyes akkordjait”, és „felhangzott a hajó magyar 
legénységének az ajkáról a magyar Himnusz, mely

Kossuth Lajos temetése 1894-ben, Budapesten



Jog
szent zsolozsma legyen a magyarság itteni térfogla
lásának, a 'Tengerre magyar' megvalósulásának biz
tató előhírnöke.”

A szentmisét celebráló, a kegyeletes ajándékok 
beszentelését végző lelkész rövid buzdító beszédet 
intézett a hajó egész legénységéhez magyar, német, 
majd szerb, horvát és olasz 
nyelven.

13. A korszak végét az 
osztrák-magyar hadiflot
ta utolsó lobogóbevonása 
jellemezheti.

Az uralkodó 1918. ok
tóber végén, a hadiesemé
nyek kényszere alatt adta ki 
a flottaátadási parancsot.26 
„A hajóhadat, a tengerészeti 
intézeteket és más tengeré
szeti tulajdont a polai helyi bizottság útján kell adni a 
zágrábi Délszláv Nemzeti Tanácsnak...”. A tárgyalás 
rövid és fagyos volt. Az aláírást követően az átvevők 
azonnali lobogóváltást követeltek. „Míg én el nem 
távozom, a parancsnoki lo
bogó és a piros - fehér - pi
ros hadilobogó fent marad 
a helyén”, mondta Horthy.
A had dobogó bevonását, a 
hajóhad formális átadását 
a lobogóbevonás szokásos 
időpontjára, napnyugtára 
tűzte ki, s ehhez a hivatalos 
és a haditengerészetek év
századok óta tradicionális 
aktushoz szigorúan ragasz
kodott. A ceremónia szinte 
ütemezhető módon zajlott:

1. 16 órakor, még egy
szer utoljára, fegyelmezetten felsorakozott minden 
Polában horgonyzó cs. és kir. hadihajón a legénység. 
2. A VIRIBUS UNITIS csatahajó árbocára felkúszott 
a lobogóbevonásra felszólító kék-sárga jelzőlobo
gó. 3. Azután felhangzott a kürtjei, amely fegyver

be szólította az őrséget. 4. Ugyanekkor a VIRIBUS 
UNITIS hátsó fedélzetén felsorakozott a zenekar. 5. 
A kormányos altisztek minden hajón és naszádon a 
lobogókötelekhez léptek, és levették sapkájukat. 6. 
Akkor az örtisztek vezényszavára a zászlóshajón be
vonták a kék-sárga jelzőlobogót. 7. A kürtök jelére az

őrség matrózai fegyverei
ket csőre töltötték. 8. A je l
zőim  trózok a parancsnoki 
hidakról a „lobogót bevon
ni!” vezényszót kiáltották, 
az örtisztek tüzet vezényel
tek. 9. Az őrség össztüzére 
a kürtösök fújni kezdték a 
díszjelet, 10. majd a zene
kar rázendített a himnusz
ra. 11. Mindenki a lobogó 
felé fordult és tisztelgett. 
12. Ekkor eldördült az első 
ágyúlövés, amelyet szabá

lyos időközökben követett a többi, összesen huszon
egy. 13. Ugyanekkor a kormányos altisztek lassú ün
nepélyességgel megkezdték a lobogó bevonását. 16 
óra 45 perc. 14. A himnusz és a díszjel elhangzása

után, de még a lobogó be
vonása alatt a kürtösök az 
„Imához!” jelet fújták, 15. 
ezt követően a zenekar 
rázendített az „Ima csata 
elött”-re.

A cs. és kir. hajóhad 
utolsó parancsnoka, Hor
thy Miklós ellentengernagy
-  akit az uralkodó másnap 
előléptetett altengemaggyá
-  ezután, meghatottságá
val küzdve, elbúcsúzott 
tisztjeitől, a legénységtől. 
Magához vette a hajó se

lyem díszlobogóját, parancsnoki lobogóját és 1. Fe
renc József arcképét (ezt az uralkodó ajándékozta a 
hajónak), majd törzsével és nem szláv nemzetiségű 
tisztjeivel elhagyta a flotta vezérhajóját, a VIRIBUS 
UNITIS-t.

A Szent István csatahajó

A Viribus Unitis csatahajó
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te (kézirat, Pécs, 2001); Freivogel, Z.: Tauchgang unt das k.u.k. 
Schlachtschiff SZENT ISTVÁN (Marine-Arsenal. Spezialband. 8. 
Wölfersheim-Bemstadt, 1998).
23 A Tenger 1916-os évfolyamában (49-59. p.) riportszerü ele
venséggel számolt be az ünnepségről.
24 Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap főszerkesztője, a zászló ado
mányozója a bécsi hadügyminisztérium tengerészeti osztálya fő
nök-helyettesének a zászlóátadás ceremóniáját előkészítve diplo
matikusan azt írta: „a zászlóba bele van dolgozva egy régi zászló- 
szalag darabja, melyhez történeti emlék fűződik (uo., 53. p.).
25 A szolgálati nyelv német, az udvarias sorhajókapitány beszé
dében több magyar betét van! (uo., 55-56. p.).
26 A flottaátadási ceremónia leírását lásd: Csonkaréti Károly: 
Horthy, a tengerész (Budapest, 1993, 134-136. p.)

Hogy a „mi az idő?” kérdésére választ leljünk, 
érdemes Szent Ágostonhoz fordulni, aki pon
tos és -  hozzátehetjük -  egyúttal homályos 

útmutatást adott számunkra. Ágostonnál ezt olvashat
juk: „Ha senki nem kérdezi tőlem, akkor tudom. Ha 
azonban kérdezőnek kell megmagyaráznom, akkor 
nem tudom”.1 Az időben tehát van valami megragad
hatatlan, legalábbis valami olyan, amire nem tudunk 
rámutatni, amit nem tudunk megérinteni. Szerencsére 
nemcsak kézzel, hanem az értelemmel is megragad
hatunk valamit -  és az idő efféle természetű. Az idő 
mint szimbolikus kifejezőeszköz hasonlatos azokhoz 
a szimbólumokhoz, amelyekről a mai konferencián 
hallani fogunk (mint pl. a zászló, a címer, vagy éppen 
egy börtönépület), azaz jelentéstartománya kapcso
lódik a fizikai létezők világához. Azt könnyű belát
nunk, hogy pl. egy meghatározott címer, ha fizikai 
mivoltában nem létezne, vagy ha nem is létezik, de 
egykori fizikai létezéséről ne lenne leírásunk, akkor a 
hozzátapadó szimbolikus jelentésvilága sem létezne. 
Az idő esetében nehéz egy-egy konkrét létezőt meg
jelölni, amihez a szimbólum tapad, inkább az idő mé
réséhez kapcsolható fizikai létezőkről beszélhetünk, 
pl. óra, naptár. Ezek által már közvetlenül érzékelhe
tő hatása van az időfogalmaknak a társadalmi világ
ban. Ezzel, gondolom, egyetértene az az adóbevalló, 
aki elhallgatott egy adóköteles jövedelmet, ám öt év 
eltelte után -  mivel büntethetősége elévült -  felléle
gezhet.

Karácsony András

Az idő problémája a 
jogi szimbólumkutatás 
összefüggésében

Miként kapcsolódik az idő kérdése a szimbólu
mokhoz és persze a joghoz? Hogy mit is nevezhetünk 
szimbólumnak, szimbolikusnak -  erről nagyon kü
lönböző elméleteket alakítottak ki. Én ebből az esz
mekincsből arra a meglátásra támaszkodnék, hogy a 
szimbólumok tartós, stabil értelmi képződmények, 
amelyek a világ sokféleségében valamilyen rendet 
teremtenek, amelyek a cselekvő ember számára egy
értelmű orientációt adnak. Értelmünk világa ugyanis 
nagyon sokféle jelentést adhat a dolgoknak, és ebben 
a jelentésgazdagságban szükségesek a világos, egy
értelmű orientációk. Egy-egy államot sokféleképp 
jellemezhetünk, és ezeket a leírásokat vitathatjuk, 
de pl. a zászló vagy a címer mint szimbólum egyér
telműen, mindenki számára világosan (tartósan) ki
fejezi, hogy mely államról akarunk éppen beszélni. 
A szimbólumok felerősítik a kommunikált tartalmak
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