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 Budapesti templomokban, 
 közgyűjteményekben őrzött 
 Szűz Mária-ábrázolású 
 templomi zászlók III.

A Budai-Északi Espereskerület zászlói

14. 1936. december 8-án készült a felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent 
János-templom (a főhajó jobb oldali falán) egyszínű fehér, hímzett selyemzász-
laja, amelynek mérete 90×181 cm. A zászló háromszögben végződő kereszttel 
lezárt négyes fanon. Az előlapon, középen kék ruhában, Keresztelő Szent János 
fénysugárral övezve, baljában könyv, amin egy „bárány” látható glóriával a 
feje körül. Szent János jobbjával rámutat (Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi 
el a világ bűneit. – Jn 1,29). Az ábrázolás felett, illetve alatt aranyszínű felirat: 
KERESZTELŐ SZT JÁNOS és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! A zászlólap felső 
részén aranyszínű apró betűvel az adományozók nevei: NÉMETH JÁNOS 
ÉS NEJE SZÜL. KOCSIS BORBÁLA S LEÁNYUK NÉMETH BORBÁLA 
ADOMÁNYA 1936 XII 8. (14a. kép). A hátlapon, középen a felhőkön álló Szűz 
Mária (Szalézi Társaság Segítő Szűz Máriája Don Bosco Szent János tisztelete 
szerint),1 fején korona, feje körül glória, csillagokkal. Jobbjában jogar (mint 
királynő), baljában, fehér lepelben a gyermek Jézus, aki széttárja kezét. Jézus
 fején korona, feje körül glória. Mária kék köpenyben és rózsaszínű ruhában. 
Az ábrázolás alatt aranyszínű felirat: MÁRIA SEGITS! (14b. kép). A zászló 
három szabad szélén aranyszegély, alul 4 aranyszínű fémbojt. Felül a zászló -
lap 10 fémkarikával és fémmerevítővel van a keresztrúdra erősítve. A kereszt-
rúd 92 cm.2  

1  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
2  Saját felmérés 2006.
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15. A XIX. század közepén készült a felsővízivárosi Szent Anna-temp-
lom vörös selyemzászlaja (foszlott, használaton kívül), amelynek mérete 
82×125 cm. A zászlólap virág- és stilizált növényi motívumokkal díszített. 
A zászló lekerekített hármas fanon. Az előlapon, középen, aranyszegélyes 
négyzet keretben, olaj-vászonképen a kék színű éggömbön álló Szeplőtelen 
Szűz Murillo nyomán.3 Jobb lába holdsarlón, bal lába a szájában almát tartó 
kígyóra tapos. Feje körül dicsfény, kezei a Szívére helyezve, köpenye kék, 
ruhája fehér. Mellette két angyal, a baloldali három liliommal és két rózsával, 
a jobb oldali pálmaággal. Az ábrázolás felett aranyszínű festett felirat: St: 
Maria (Szűz Mária) (15a. kép). A hátlapon, középen, aranyszegélyes négyzet 
keretben, olaj-vászonképen, Keresztelő Szent János látható, aki három ószö-
vetségi férfihoz prédikál bűnbánatért. János baljában kereszt, köpenye vörös, 
ruhája fehér. Az ábrázolás felett aranyszínű festett felirat: St: Joannes Bapt: 
(Keresztelő Szent János) (15b. kép). A zászló szélein, felül a bújtatón (mind-

3  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le. 
4  Saját felmérés 2005.

14A. KÉP 14B. KÉP
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két oldalon) és a levarrt szélén vörös textilrojtok. A keresztrúd két szélén sárga 
fa záróelem, míg tetején sárgaréz akasztóelem.4 

16. A XIX. század végén készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom kék 
selyemzászlaja (foszlott, használaton kívül), amelynek mérete 82×120 cm. 
A zászló téglalapban végződő hármas fanon. A zászlólapot virág- és stilizált 
növényi motívumok díszítik. Az előlapon, középen, aranyszegélyes téglalap 
keretben, olaj-vászonképen a felhők között a Segítő Mária,5 kezében a ruhátlan 
gyermek Jézus. Mária fején fehér fátyol, feje körül glória, köpenye kék, ruhája 
vörös színű. Jézus feje körül glória (16a. kép). A hátlapon, középen, aranysze-
gélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen, Szent Márk, aki egy könyvet tart 
az oroszlán hátán, míg baljában tollat. Szent Márk feje körül glória, köpenye 
kék színű, lábán vékony bőrszíjjal felkötött bőrszíjas saru (16b. kép). A zászló
szélein és felül a bújtatón (mindkét oldalon) hiányos kék textilrojtok. A ke -
resztrúd két szélén sárga fa záróelem, míg tetején sárgaréz akasztóelem.6

15A. KÉP 15B. KÉP

5  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
6  Saját felmérés 2005.
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17. A XIX. század végén készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom vörös 
selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 76×117 cm. A zászló 
gótikus ívelésű hármas fanon. A zászlólap ívekkel határolt rombuszelemekben 
stilizált növényi motívumokkal díszített. Az előlapon, középen, aranyszegélyes 
barokkos keretben, olaj-vászonképen Mária neveltetése (Szent Anna olvasni 
tanítja gyermekét, Szűz Máriát), előttük liliom, ami a tisztaságot jelképezi. 
Anna fején világossárga fátyol, köpenye barna, ruhája zöld színű. Mária bíbor 
köpenyben édesanyja előtt ül. Feje felett ablak, melyen keresztül dombos, 
hegyes táj képe bontakozik ki (17a. kép). A hátlapon, középen, aranyszegélyes 
barokkos keretben, olaj-vászonképen Szent József szerszámokkal, kezében 
fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, kezükben liliom. Fejük körül glória, 
József köpenye aranysárga, ruhája lila színű (17b. kép). A zászló szélein és a 
bújtatón (mindkét oldalon) aranyszínű fémrojt. A keresztrúd szélén hiányoz-
nak a sárgaréz záróelemek. A keresztrúd tetején sárgaréz akasztóelem, amely 
sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve.7

16A. KÉP 16B. KÉP

7  Saját felmérés 2005.
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18. A XIX. század végén készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom fehér
selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 80×110 cm. A zászló há-
 romszögben végződő hármas fanon. A zászlólap ívekkel határolt rombusz alak-
zatban stilizált növényi és kereszt motívumokkal díszített. Az előlapon, középen, 
aranyszegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen Mária neveltetése (Szent 
Anna olvasni tanítja Szűz Máriát). Anna feje körül glória, fején kék fátyol, köpe-
nye kék, ruhája barna, Mária feje körül glória, köpenye rózsaszínű. Mögöttük 
alacsony kőfallal határolt liget, a háttérben tájkép (18a. kép). A hátlapon, közé-
pen, aranyszegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen az éggömbön álló 
Szeplőtelen Szűz, a Csodásérmű Mária,8 aki a szájában almát tartó kígyóra tapos. 
Fején fehér fátyol, mögötte mandorla alakzatot idéző dicsfény, széttárt kezével 
kegyelmet áraszt. Köpenye kék-sárga, ruhája fehér (18b. kép). A zászló szélein 
és a bújtatón (mindkét oldalán) aranyszínű fémrojt. A keresztrúd két szélén 
aranyozott fa záróelem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem, amely 
sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve.9

8  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
9  Saját felmérés 2005.

17A. KÉP 17B. KÉP
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19. A XIX–XX. század fordulóján készült a felsővízivárosi Szent Anna-temp-
lom zöld selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 102×132 cm. 
A zászló háromszögben végződő négyes fanon. A zászlólapot élére állított 
négyzetek és ezekkel határolt stilizált növényi és keresztmotívumok díszítik, 
sarkaiknál fekvő négyzet található. Az előlapon, középen, zöld szalagos arany 
téglalap keretben, olaj-vászonképen a trónon ülő Magyarok Nagyasszonya, 
jobb lába holdsarlón, fején korona, feje körül glória, jobbjában jogar (király-
nő), ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. 
Mária köpenye kék, ruhája vörös színű. Jézus feje körül glória, jobbjában 
a világmindenséget szimbolizáló kék színű éggömb, mutatóujját az ég felé 
emeli (én Atyám) (19a. kép). A hátlapon, középen, zöld szalagos arany tég-
lalap keretben, olaj-vászonképen barna köpenyben Páduai Szent Antal, bal 
kezével magához öleli a gyermek Jézust, míg jobbjában liliom (a szüzesség 
jelképe), övén rózsafüzér. Jézus kék öves vörös köpenyben. Szent Antal és 
Jézus feje körül glória. Mellettük olvasóasztalon nyitott könyv. A helyiség egy 
kolostorra emlékeztet, a román stílusú ablak a tájra néz (19b. kép). A zászló 
szélein és a bújtatón (mindkét oldalon) zöld textilrojt. A zászlóhoz hiányos 
keresztrúd is tartozik. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem, amely 

10  Saját felmérés 2005.

18A. KÉP 18B. KÉP
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sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. Az akasz-
tóelem két stilizált virág (rózsa?) között kezeit imára kulcsoló, nyitott szárnyú 
angyal látható, feje letört.10

20. A XX. század elején készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom hím-
zett, fehér selyemzászlaja (használaton kívül), amelyet Major G. készített. 
A téglalap alakú zászló mérete 80×120 cm. Az előlapon, középen, arany-
színű ovális keretben, festett papíron (akvarel) a felhőkön trónoló Magyarok 
Nagyasszonya, fején fehér fátyol és a Szent Korona, feje körül glória, baljában 
a magyar jogar. Ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit jobbjával 
magához ölel. Jézus feje körül glória, jobbjában országalma a kettőskereszttel. 
Mária köpenye kék, ruhája vörös színű. Mellette két angyal, jobb oldali kezé-
ben a Szent Korona nélküli magyar kiscímer, míg a bal oldali kezében pálma-
ág(?). A festmény szélén a készítő neve. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben 
aranyszínű hímzett felirat: PATRONA HUNGARIAE és ORA PRO NOBIS 
(MAGYAROK NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK) (20a. kép). 
A hátlapon, középen, aranyszegélyes kör keretben, festett papíron Alexand-
riai Szent Katalin, fején korona, feje körül glória. Jobbjában kerék, baljában 
pálmaág. Katalin köpenye vörös, ruhája kék színű. A festmény szélén a készítő 
neve. A képek és a rögzítő szalag közti mezőben két olajág. Az ábrázolás felett, 
illetve alatt ívben aranyszínű hímzett felirat: ÉLETÜNKET ÉS VÉRÜNKET és 
KATHOLIKUS HITÜNKÉRT! (20b. kép). A zászlólap felül öt fémkarikával és 

19A. KÉP 19B. KÉP
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fémmerevítővel lett a zászlórúdhoz erősítve. A zászló 3 szabad szélén arany-
színű fémrojt, alul 2 aranyszínű fémbojt. A zászló csúcsa gyertyaláng alakú 
sárgaréz, benne kereszt. A zászlóhoz egy fehér farúd is tartozik.11

21. A XX. század elején készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom fehér 
selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 60×91 cm. A zászló tég-
lalapban végződő hármas fanon. A zászlólap indás növényi motívumokkal 
díszített. Az előlapon, középen aranyszínű festett imafelirat: ÜDVÖZLÉGY 
MÁRIA (21a. kép). A hátlapon, középen aranyszínű festett felirat: SZT. 
ANNA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK (21b. kép). A zászló szélén és a bújtató 
mindkét oldalán fehér textilrojt. A keresztrúd két szélén sárgaréz záróelem. 
A keresztrúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem, amely sárgaréz csavarral 
és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. Az akasztóelem közepét 
kerubfej díszíti.12

11  Saját felmérés 2005.
12  Saját felmérés 2005.

20A. KÉP 20B. KÉP
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22. A XX. század elején készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom három-
csúcsú, egyszínű sárga selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 
49×75 cm. Az előlapon, középen téglalap keretben egy festményről készített 
monokróm fotón az álló Szűzanya (a Szeplőtelen Szűz Murillo nyomán),13 
körülötte angyalok. Mária lába holdsarlón, keze a Szívén (22a. kép). A hát-
lapon, középen téglalap keretben, papír alapon hiányos, színes olajnyomaton 
Jézus Krisztus feltámadása, mellette római katona és egy angyal (22b. kép). 
A zászlón alul három szürkés textilbojt. A keresztrúd két szélén esztergályo-
zott, ezüstözött fa záróelem. A zászlóhoz egy rúd is tartozik.14 

13  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
14  Saját felmérés 2005.

21A. KÉP

21B. KÉP
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23. A XX. század elején készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom fehér 
selyemzászlaja (foszlott, használaton kívül), amelynek mérete 48×77 cm. 
A zászlólap meghatározhatatlan alakú ismétlődő mintával díszített. Az előla-
pon, középen, fehér szegélyes téglalap keretben, színes papíron az éggömbön 
álló, sugárzó mandorlával övezett Feltámadt Krisztus. Feje körül glória, 
kezén, lábán, mellkasán a stigma jelei, kezei széttárva, köpenye bíbor, ruhája 
ezüst, amelyet zöld öv fog egybe. A keret alsó részén ezüst rojt (23a. kép). 
A hátlapon, középen, ezüst szegélyes téglalap keretben, színes papíron az 
éggömbön álló, jobb lábával kígyóra (szájában alma) taposó, bal lábát hold-
sarlón nyugtató Szeplőtelen Szűz, a Csodásérmű Mária.15 Fején fehér fátyol 
és feje körül sugárkoszorús glória, 12 csillag, háta mögött sugárzó mandorla. 

15  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.

22A. KÉP 22B. KÉP
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Széttárt kezével kegyelmet áraszt, köpenye kék, ruhája fehér, amelyet ezüst 
öv fog egybe. A keret alsó részén ezüst rojt. A zászlón alul két fehér foszlott 
bojt (23b. kép).16

24. A XX. század elején készült a felsővízivárosi Szent Anna-templom zöld
selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek közepe színes papír. Három-
szögben záródó zászló. A zászlólap stilizált növényi ornamentikával díszített. 
Az előlap szélén szegély, felül nemzeti színű szegéllyel. Középen, téglalap ke-
retben, színes olajnyomott papíron, aranyszínű háttér előtt a Szenvedő Szülő, a 
Mindenkor Segítő Szűzanya, a római S. Alfonzo, a redemptoristák anyatemp-
lomának krétai eredetű XV. századi kegyképe.17 Az Istenanya megformálása 

23A. KÉP 23B. KÉP

16  Saját felmérés 2005.
17  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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a bizánci hagyományokat követi, így mind keleten, mind nyugaton népszerű. 
Mária fején csillag (ősi szíriai szüzességszimbólum), fejükön korona, fejük 
körül glória, mellettük Mihály és Gábriel arkangyal és neveiknek a rövidítései. 
A képen felül vörös görög felirat: ISTENANYA, JÉZUS KRISZTUS. Jézus 
köpenye arany, ruhája zöld színű, míg Mária köpenye zöld, ruhája bíbor. A kép
alján töredékes felirat: [SANCTA MARIA] DE PERPETUO SUCCURSU 
(SZŰZ MÁRIA MINDIG JÁRJ KÖZBEN). A bújtató alsó részén és külső 
szegélyén nemzeti színű szalag (24a. kép). A hátlap szélén nemzeti színű 
szegély, középen, téglalap keretben, színes olajnyomott papíron, fehér lovon a 
mórokat csodálatos módon legyőző id. Szent Jakab apostol.18 Ruháján ugyanis 
kagylós zarándokjelvények, kalapján pedig spanyol(?) trikolór látható, a hát-
térben keresztes zászló. Szent Jakab jobbjában kard, baljában pajzs, mögötte 
egy lovasnál lovagi zászló, előtte a menekülő mórok. A Szent Jakab ruháján 
lévő kagyló a Santiago de Compostellába, a mórölő Szent Jakab kegyhelyére 
tartó zarándokok jelvénye volt19 (24b. kép). A zászló szélén és a bújtatón nem-
zeti színű szalag. A zászlón alul 3 nemzeti színű bojt. A keresztrúd két szélén 
fa záróelem. A zászlóhoz egy keresztrúd is tartozik.20

18  Az ábrázolás típusát Terdik Szilveszter írta le.
19  SEIBERT, Jutta (szerk.), A keresztény művészet lexikona (Corvina, Budapest 1994) 160. A XII. szá-

zadban a mórok elleni küzdelemben alakult egy Szent Jakab kardjáról elnevezett lovagrend is. A 
mórokkal vívott csatában segítő Szent Jakabot ábrázolja G. B. Tiepolo budapesti képe (1767–1770, 
Szépművészeti Múzeum). Uo. 133. 

24A. KÉP 24B. KÉP
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25. A XIX–XX. század fordulóján készült a kútvölgyi Szűz Mária-kápolna 
fehér, egyoldalas, téglalap alakú vászonzászlaja, amelynek mérete 140×122 
cm. A zászlólap másodlagos és egyszínű. Középen, aranyszínű szegélyes 
téglalap keretben, olaj-vászonképen Szent István király felajánlja a koronát21 
a felhőkön trónoló Magyarok Nagyasszonyának. Szent István vörös párnán 
nyújtja át a Szent Koronát (különleges korona-ábrázolás, Ipolyi Arnold-féle 
koronarekonstrukció). Mária ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, 
akit jobbjával magához ölel. Mária balját nyújtja a korona felé. Mária fején kék 
fátyol, köpenye kék, ruhája rózsaszínű, Mária és Jézus feje körül glória, Szent 
István vörös szegélyes arany palástban, ruhája kék színű. Az ábrázolás felett, 
illetve alatt aranyszínű hímzett felirat: MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA 
és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! A zászlón felül 3 fémkarika22 (25. kép).

26. A XX. század első felében készült a kútvölgyi Szűz Mária-kápolna egy-
színű fehér, egyoldalas, hímzett, téglalap alakú selyemzászlaja, amelynek
mérete 134×114 cm. Középen a fénysugarakat árasztó, felhőkön álló Szűz-
anya a kisded Jézussal Raffaello Sixtusi Madonnája nyomán.23 Mária fején 

20  Saját felmérés 2005.
21  A felajánlás a fehérvári Nagyboldogasszony-templomban történt. 
22  Saját felmérés 2005.
23  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.

25. KÉP



� � � B I R Ó  A U R É L  –  S E R E M E T Y E F F - P A P P  J Á N O S

256

rózsaszín fátyol, feje körül glória. Mária köpenye kék, ruhája zöld színű. 
Mária karjában a ruhátlan gyermek Jézus, akinek feje körül glória. Az ábrá-
zolás alatt ívben aranybarna felirat: ISTENNEL A HAZÁÉRT és vörös színnel 
írt dátum: 1848, amit később tettek rá. Felül 12 fémkarika, a zászlólap négy 
szélén végig a magyar címer két eleme váltakozik (külön-külön a vágásos és a 
kettőskeresztes), amit ősi magyar életfa-motívumok egészítenek ki24 (26. kép).

27. A XX. század végén készült a kútvölgyi Szűz Mária-kápolna világoskék, 
egyoldalas, téglalap alakú, hímzett selyemzászlaja, amelynek mérete 90×146 
cm. A zászlólap pöttyös díszítésű. Középen mandorla keretben, aranyszínű 
sugárzó háttérrel a felhőkön álló, kígyóra taposó Szeplőtelen Szűz.25 Lábával 
a holdsarlóra tekeredő kígyóra tapos, fején fehér fátyol virágkoszorúval, feje 
körül glória, köpenye kék, ruhája rózsaszín, kezei imára kulcsolva. A zászlón 
alul két bojt, a zászlóhoz egy rúd is tartozik26 (27a. és 27b. képek).

26. KÉP

24  Saját felmérés 2005.
25  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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28. A XX. század végén készült a kútvölgyi Szűz Mária-kápolna egyszínű 
fehér, téglalap alakú, hímzett műselyem zászlaja, amelynek mérete 71×91 cm.
Az előlapon a felhőkön ülő, 12 csillaggal övezett, naiv megfogalmazású Ma -
gyarok Nagyasszonya, fején zöld fátyol és a Szent Korona, feje körül glória.
Jobbjában a magyar jogar, ölében a gyermek Jézus. Mária köpenye vörös, 
ruhája fehér színű. Jézus feje körül glória, baljában az országalma a kettős 
kereszttel, köpenye zöld színű. A hangsúly a nemzeti színeken van. Az ábrá -
zolás felett ívben aranyszínű felirat: patrona hungariae (Magyarok Nagy-
asszonya) (28a. kép). A hátlapon, középen ezüst kettőskereszt, alatta hármas 
halom, és aranyszínnel osztott évszám: 1038 (Szent István halála és a korona 
felajánlásának éve). Az ábrázolás felett ívben aranyszínű felirat: Regnum 
Marianum (Mária Országa) (28b. kép). A zászló mindkét lapján, három 
szabad szélén aranyszínű szegély. A zászlón felül 2 lelógó textilbojt, alul 26 
barna textilbojt, felül 9 aranyszínű bujtató. A zászlóhoz egy rúd is tartozik.27 

27A. KÉP 27B. KÉP

26  Saját felmérés 2005.
27  Saját felmérés 2005.
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29. 1999-ben készült a máriaremetei Kisboldogasszony-bazilika (sekrestye) 
fehér, egyoldalas, téglalap alakú, selyembrokát zászlaja, amelyet Vida Zoltán 
készített. A zászló mérete 87×145 cm. A zászlólap növényi ornamentikával 
díszített. Középen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, festett vásznon a 
híres kegykép másolata. Ebben az einsiedelni Mária-kegyszobor28 látható a 
gyermek Jézussal, mellettük két angyal. Szűz Mária és Jézus fején hagyma 
alakú uralkodói korona, Mária jobb kezében jogar, míg bal kezében Jézus. 
A gyermek Jézus fehér ágyékkötőben, jobb kezét áldásra emeli, a bal kezében 
tengelice, amely az eljövendő szenvedésére utal. A háttérben fatörzs, a kegy-
kép felett falevelek vannak. Ez látható a templom oltáránál is. A kép felső 
(ívben), illetve alsó részén vörös-bordó felirat: REMETEI SZŰZANYA és 
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. A zászlót Úrnapján, Kis- és Nagyboldogasszony 
napján használják. A zászlón alul aranyszínű fémrojt, a három szabad szélén 
fémmel átszőtt arany szegély. A keresztrúd 101 cm, két szélén sárgaréz záró -
elem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem, amely sárgaréz csa-
varral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve29 (29. kép).

28A. KÉP 28B. KÉP

28  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
29  Saját felmérés 2005.
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30. A XIX. század végén készült a 
rózsadombi Krisztus Király-templom 
(bal oldali karzat, üvegszekrény) fehér
selyem, kongregációs zászlaja (hasz-
nálaton kívül), amelyet apácák készí-
tettek. A zászló mérete 142×106 cm. 
A zászlólap geometrikus alakzatban 
kereszttel és növényi motívumokkal 
díszített. Az előlapon, középen hím-
zett liliomra utaló, zöld és arany kör 
ke -retben, festett Szeplőtelen Szűz, a 

Cso dásérmű Mária30 kék köpenyben, fehér ruhában, jobb lába holdsarlón, bal
lába kígyóra tapos. Felhőn és kék éggömbön áll. Fején fehér fátyol, szét tárt
kezével kegyelmet sugároz. A zászló négy sarkát hímzett stilizált aranykorona, 
valamint két oldalra tekergőző liliom szárak díszítik. A zászlón felül 7 fém -
karika, 3 szélén aranyszínű fémrojt, alul 2 aranyszínű fémbojt (30. kép). 
A hátlapjáról nem készült fotó.31 A Budapesti II. Kerületi Érseki Katolikus 
Főgimnázium (Rákóczi-Kollégium) Fiúnevelőintézet 1909–1910-es sport ver-
senyén már használták a Mária-kongregációs zászlót.32 

29. KÉP

30. KÉP

30  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
31  Saját felmérés 2006.
32  A Budapesti II. Kerületi Érseki Katholikus Főgimnázium és a vele kapcsolatos Rákóczi-Kollégium 

Fiúnevelőintézet értesítője az 1909–1910. iskolai évről (Buschmann F. Utódai Könyvnyomdája, 
Budapest 1910) 31. 
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31. 2005-ben készült a Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony-templom 
(főhajó, baloldali padsor) egyszínű fehér, hímzett, téglalap alakú, műselyem 
zászlaja, amelynek mérete 74×116 cm. Az előlapon, középen, aranyszínű 
mandorla keretben, világoskék mezőben Sarlós Boldogasszony33 (Szűz Mária 
és Szent Erzsébet kezüket egymás vállára teszik, fejük körül glória). Középen 
ősi magyar életfa. Az ábrázolás szélén, a keretben felül, illetve alul aranyszí-
nű felirat: Róm. kat. Plébánia és Pesthidegkút Ófalú, valamint évszám: 1736
(a plébánia régi pecsétje alapján a dátum a templom felszentelését jelöli) 
(31a. kép). A hátlapon, középen három sorban aranyszínű felirat: Mária, 
keresztények segítsége Könyörögj érettünk! (31b. kép). A zászlón alul arany-
színű rojt. A fa zászlócsúcs gyertyaláng alakú. A zászlót az úrnapi és a húsvéti 
körmenetkor, illetve a csíksomlyói zarándoklatkor használják. A keresztrúd 
94 cm, két szélén fa záróelem, a farúd 261 cm.34

31A. KÉP 31B. KÉP

33  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
34  Saját felmérés 2005.
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A Budai-Középső Espereskerület zászlói

32. 1941. június 15-én Hamvas Endre általános érseki helytartó szentelte fel az 
Érdi úti iskolában az egykori farkasréti Keresztes Szent János-temetőkápolna 
(jelenleg a farkasréti Mindenszentek Plébánia templomterének hátsó részén) 
egyszínű fehér, hímzett, téglalap alakú selyemzászlaját, amelynek mérete 
83×124 cm. Az előlapon, középen a felhőkön, kék éggömbön álló Magyarok 
Nagyasszonya. Jobbjában a magyar jogar, baljában, fehér lepelben a gyermek 
Jézus. Mária fején fehér fátyol és a Szent Korona, feje körül glória. Mária 
köpenye kék, ruhája rózsaszín. Jézus feje körül arany hátterű glória, baljában a 
világmindenséget szimbolizáló éggömböt (kereszttel) tart, jobbjával áldást ad. 
A tervezőnek itt a gömb helyett a magyar országalmát kellett volna ábrázolnia. 
Az ábrázolás alatt ívben (két sorban) aranyszínű felirat: MAGYARORSZÁG 
NAGYASSZONYA VÉDD MEG HAZÁNKAT! (32a. kép). A hátlapon, közé-
pen a magyar kiscímer a Szent Koronával, amelyet cserfaág és olajág övez. 
A címer alatt aranyszínű felirat: ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART (32b. kép). 
A zászló helyenként foltos, a koronából öt gyöngydarab hiányzik. A zászló 
három szabad szélén aranyszínű fémrojt (4 cm), alul 2 aranyszínű fémbojt 
(25 cm), felül 9 fémkarika. A zászlólap fémmerevítővel van a keresztrúdhoz 
erősítve. A keresztrúd (nem eredeti) tetején díszes sárgaréz akasztóelem, 

32A. KÉP 32B. KÉP
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amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. 
A zászlóanya vitéz Bárány Lászlóné volt.35 Az eredeti rúd elveszett. Többek 
között ehhez a zászlóhoz is íródott egy vers: 

Párkányi Norbert: Zászlószentelésre 
(A farkasréti templomban. 1941. június 15-én)

Zendülj az égig szép harangszó, A második is szeplőtlen fehér szín
hívd Farkasrét fiait, lányait!      Patrona Hungariae dicső képe rajt,
Kis templomunk ma szent örömnek   hozzá sír lelkünk évszázadok óta: 
gyujtja ki fénylő gyertyalángjait.  Védd meg hazánkat s békességet adj!
Vártunk szép ünnep! S hogy megjöttél,  A Kárpátok megtépett koszorúját
szívünk az üdv szent lázában lobog,   friss hajtásokkal ékesítsd s takard 
s tán a köröttünk álmodó halottak   be palástoddal régi nagy hazánkat: 
porló szive is titkon földobog.    Isten áldd meg a magyart!

Három megszentelt zászló immár   A harmadikon vértanuk színével   
szárnyát kibontva boldogan lebeg,   játszik pünkösdi tűzfény-csillogás,
három szent jelkép hirdeti hitünknek   Szent János képe ragyog a szemünkbe,
győzelmét Élet és Halál felett.   ki anyaszentegyházunkra vigyáz,
Buzgó hívek! Boruljunk térdre  És Szent József a kis Jézussal karján
s hajtsunk fejet e szent zászlok előtt,   Szelíd mosollyal értünk könyörög,
hogy megértsük a jelkép égi titkát    hogy a világ s a népek viharában
s adjon lelkünknek áldást és erőt.   győzzön Egyházunk s hitünk, mely örök.

Az első zászló azt jelenti nékünk,   Jertek hívők, földi zarándok-lelkek!
a szine is azért oly tündöklőn fehér:   legyen utunk állandó körmenet, 
A legméltóságosabb Oltáriszentség    lengjen előttünk ez a három zászló
áldassék, ez az égből szállt Kenyér!    s hirdessen igaz, égi örömet!
Szentségi háza nyíljék meg szívünknek,  Élők imáját, holtak néma vágyát
ha elfáradunk a keresztuton,   buzgó lélekkel zengje-zugja szánk:
Isten Báránya! Hadd rebegje ajkunk:  hogy meghallgassa Isten könyörgésünk
Mindent Teérted, édes Jézusom!    és áldja, védje Egyházunk, Hazánk!36 

33. A két világháború között készült az egykori kelenföldi Szent Gellért-temp-
lom (jelenleg az új templomban, fent az orgona mellett) fehér selyemzászla-
ja, amelynek mérete 69×21 cm. A zászló háromszögben végződő hármas 
fanon. A zászlólap fekvő rombusz alakzatban margarétára emlékeztető virág 

35  Saját felmérés 2005. Lásd még: BIRÓ Aurél, A farkasréti római katolikus egyházközség története, in 
Hegyvidéki históriák (Tarsoly Kiadó, Budapest 2009) 17. 



263

Budapesti templomokban, közgyűjteményekben őrzött Szűz Mária-ábrázolású templomi… � � �

motívumokkal díszített. Az előlapon, középen, aranyszínű szegélyes téglalap 
keretben, olaj-vászonképen, nemzeti színű virágokkal keretelt aranysárga hát -
térrel Mária rózsakoszorúval övezett, tőrrel átdöfött, lángoló Szeplőtelen Szíve.
Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű, hímzett felirat: SZŰZ 
MÁRIA és BŰNÖSÖK OLTALMA (33a. kép). A hátlapon, középen, aranyszínű 
szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen a Szeplőtelen Fogantatás, a 
Lourdes-i Mária.37 Itt Bernadett rózsafüzérrel a kezében imádkozik a forrásnál, 
és megjelenik neki Szűz Mária. Bernadett fején fehér fátyol, köpenye vörös 
színű. Mária feje körül glória, jobbján rózsafüzér, köpenye fehér, amelyet kék
szalag fog egybe. Bernadett levett cipője az első csodára utal, mellette rőzse.
Ruhája a későbbi életére utal. A háttérben a Lourdes-i templom képe is látható.
Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű, hímzett felirat: RÓZSAFÜ-
ZÉR KIRÁLYNŐJE és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK (33b. kép). A zászló szé-
lein és a bújtató mindkét oldalán aranyszínű fémrojt. A zászló csúcsa kereszt 
alakú, a rúd 270 cm.38

36  Budapest–Farkasrét – Mindenszentek Plébánia Levéltára. Levelezések. 1. doboz. 1941.
37  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
38  Saját felmérés 2005.

33A. KÉP 33B. KÉP
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34. A két világháború között készült a lágymányosi Szent Adalbert-templom 
(hátsó folyosón) fehér selyemzászlaja, amelynek mérete 88×130 cm. A zászló 
lekerekített hármas fanon. A zászlólapot Krisztus-monogram, illetve stilizált 
virágokkal határolt kereszt motívumok díszítik. Az előlapon, középen, arany-
színű szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen, El Greco alapján Szent 
József, jobbjában vándorbot, lábánál a gyermek Jézus. József köpenye sárga, 
ruhája zöld színű. Az ábrázolás felett, illetve alatt aranyszínű hímzett felirat: 
SZENT JÓZSEF és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK (34a. kép). A hátlapon, közé -
pen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen az álló Szep-
lőtelen Szűz, feje körül glória, lábánál Szent Mihály és felette egy angyal. 
Mária köpenye kék, ruhája rózsaszínű. Feltehetően ennek a légies ábrázolásnak 
is egy El Greco-festmény volt az előképe. Az aranyszegéllyel keretezett kép -
mező felett, illetve alatt aranyszínű hímzett felirat: SZEPLŐTELEN 
FOGANTATÁS és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK (34b. kép). A zászló szélén és 
a bújtató mindkét oldalán aranyszínű fémrojt. A keresztrúd 107 cm, amelynek 
két szélén sárgaréz záróelem.39

39  Saját felmérés 2006. 

34A. KÉP 34B. KÉP
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35. A XX. század első felében készült a tabáni Alexandriai Szent Katalin-
templom (a főhajóban, a jobb oldali padoknál) fehér selyemzászlaja, amelynek 
mérete 68×140 cm. A zászló háromszögben végződő hármas fanon. A középső 
fanon hosszabb és dupla szélességű. A zászlólap stilizált virágos és geometri-
kus elemekből áll. Az előlapon, középen aranyszegélyes ovális keretben, olaj-
vászonképen a felhőkön ülő Magyarok Nagyasszonya, fején fehér fátyol és a 
Szent Korona, feje körül glória, lába holdsarlón, köpenye kék, ruhája vörös. 
Jobbjában a magyar jogar, ölében, fehér-vörös ruhában a gyermek Jézus, akit 
baljával magához ölel. Jézus feje körül glória, jobbjával áldást ad, baljában az 
országalma a kettőskereszttel (35a. kép). A hátlapon, középen aranyszegélyes 
ovális keretben, olaj-vászonképen a magyar kiscímer a Szent Koronával, olaj -
ággal és cserfaággal övezve. Alul a fanonokon és a bújtató mindkét oldalán 
ezüst fémrojt, alul a középső fanonon ezüst fémbojt. A zászlócsúcs sárgaréz 
kereszt. A keresztrúd 88 cm, amelynek két szélén sárgaréz záróelem. A ke reszt-
rúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem, amely sárgaréz csavarral és szár nyas
anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. A fehér farúd 310 cm.40

40  Saját felmérés 2006.

35A. KÉP 35B. KÉP
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36. A XIX–XX. század fordulóján készült a tabáni Alexandriai Szent Katalin-
templom (a főhajóban, a bal oldali padoknál) fehér selyemzászlaja, amelynek 
mérete 71×148 cm. A zászló háromszögben végződő hármas fanon, a közép-
ső fanon hosszabb és dupla széles. A zászlólap virágcsokor mintás. Bár a 
temp lom titulusa miatt Szent Katalint illetné meg az előlap, időközben – téves 
értelmezés következtében – a zászlólapot megfordították. A helyes értelmezés 
szerinti előlapon, középen, aranyszegélyes mandorla alakú keretben, olaj-
vászonképen tájkép előtt álló Alexandriai Szent Katalin, fején korona, feje 
körül glória, jobbja a szívén (kéztartása hasonló Máriáéhoz), baljában kard, 
mögötte törött kerék. Köpenye vértanúságára utaló vörös, ruhája fehér színű. 
A kép hátterében nagyobb méretű épületábrázolás, amely az egyiptomi 
Alexandria városát sejteti (36a. kép). A hátlapon, középen, aranyszegélyes 
mandorla alakú keretben, olaj-vászonképen a felhőkön és éggömbön álló 
Mária, jobbjával a fénysugarakat árasztó, rózsakoszorúval övezett, lángoló 

36A. KÉP 36B. KÉP
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Szeplőtelen Szívére mutat, baljában liliom, mögötte a mandorla alakját követő 
fény. Mária fején zöld fátyol, feje körül befelé forduló liliomokkal díszített 
glória, köpenye kék, ruhája vörös színű (36b. kép). A zászló fanonvégeit és 
a bújtató mindkét oldalát ezüstözött fémrojt díszíti, a középső fanon végén 
egy ezüstözött fémbojt. A zászlócsúcs sárgaréz latin kereszt. A keresztrúd 
90 cm, amelynek két szélén réz záróelem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz 
akasztóelem, amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz 
erősítve. A fehér farúd 320 cm.41

37. A XIX–XX. század fordulóján készült a tabáni Alexandriai Szent Katalin-
templom (a főhajóban, a bal oldali padoknál) fehér selyemzászlaja, amelynek 
mérete 75×126 cm. A zászló téglalapban végződő hármas fanon. A zászlólap 
virágcsokor mintás. Valószínűleg egy műhelyben készült az előző zászlóval. 
Az előlapon, középen, aranyszegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen 
a Segítő Mária,42 kezében a ruhátlan gyermek Jézussal. Mária fején fehér 
fátyol, köpenye vörös, ruhája kék-zöld-sárga színű. A felső ruházat alatt fehér

37A. KÉP 37B. KÉP

41  Saját felmérés 2006.
42  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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ruha tűnik elő, amely a karnál jobban látható. Mária és Jézus feje egymás -
hoz ér, míg Jézus jobbjával megérinti Édesanyja állát (37a. kép). A hát lapon,
középen, aranyszegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen Szent Flórián 
római katonatiszti öltözetben, jobbjában vizesvödör, amivel tüzet olt. Baljá-
ban fehér zászló, fején sisak, öltözetét vörös palást fedi. A botján közép tájt 
induló, a földön többször megtekeredő gyöngysor függ (37b. kép). A zászló 
szélein és a bújtatók hátlapján aranyszínű fémrojt. A zászlócsúcs sárgaréz 
füles latin kereszt. A keresztrúd 95 cm, amelynek két szélén sárgaréz záró-
elem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem, amely sárgaréz csa -
varral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. Az akasztóelem indás-
geometrikus elemekkel díszített. A fehér farúd 322 cm.43

38. A XIX–XX. század fordulóján készült a tabáni Alexandriai Szent 
Katalin-templom (a főhajóban, a bal oldali padoknál) fehér selyemzászlaja, 
amelynek mérete 66×136 cm. A zászló háromszögben végződő hármas fanon. 

38A. KÉP 38B. KÉP

43  Saját felmérés 2006.
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A középső fanon dupla széles és hosszabb. A zászlólap virágcsokor mintás. 
Szakrális szempontból Jézus kerül az előlapra, míg a keresztrúdon lévő szár-
nyas anya szerint ez lenne a hátlap. A hátlapon, középen, aranyszegélyes 
mandorla keretben, olaj-vászonképen Mária neveltetése. Szent Anna feje 
körül glória, fején fehér fátyol, köpenye barna, ruhája zöld színű. Mellette 
a gyermek Mária, feje körül glória, köpenye rózsaszínű, a zöld füvön álló 
Anna és Mária kezében széthajtott irattekercs, a háttérben alacsony fal (38b. 
kép). Az előlapon, középen, aranyszegélyes mandorla keretben, olaj-vászon-
képen a felhőkön álló Jézus Krisztus (Szentséges Szíve), feje körül glória 
(benne kereszt), jobbját a fénysugarakat árasztó, tövissel koszorúzott, lángoló 
Szentséges Szívére emeli, baljával a sebét mutatja, amely Jézus szenvedésére 
és megdicsőülésére utal. A kézfején és tenyerén felszegelés következtében 
létrejött sebek, vagyis a Feltámadt Krisztus. Köpenye kék, ruhája vörös színű 
(38a. kép). A zászlón alul és a bújtató mindkét oldalán ezüst fémrojt, alul 1 
ezüst fémbojt. A zászlócsúcs sárgaréz füles latin kereszt. A keresztrúd 91 cm, 
amelynek két szélén sárgaréz záróelem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz 
akasztóelem, amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúd-
hoz erősítve. A fehér farúd 314 cm.44

39. A XX. század végén készült a
Magyarok Nagyasszonya Szikla temp-
lom (Pálos Rend kolostora) nemzeti 
színű zászlaja, amelyet Csirszka Já-
nosné készített. Dupla anyagból var-
rott, egyoldalas, sziklába sze gelt, tég-
lalap alakú zászló, amelynek mérete
90×120 cm. Középen fénysugarakkal 
övezve Jézus lángoló Szentséges Szíve
(tetején kereszt) és Mária fény su ga-
ra kat árasztó, tőrrel átdöfött, lángoló 
Szeplőtelen Szíve. A két szívet tövisek 
kötik össze. Ez utalás Mária és Jézus 
szenvedésére. A két Szív között a ket- 
őskereszt, amely a pálos rend kariz-
mája. A zászló szélei dísztelenek45 
(39. kép). 39. KÉP

44  Saját felmérés 2006.
45  Saját felmérés 2006.
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40. 1896-ban készült a a Magyarországi Katolikus Tanítók Ezredéves Foga-
dalmi zászlaja, amelyet a budavári Nagyboldogasszony-templomban őriznek 
(használaton kívül, a Szent László-kápolnában, egy üveges faszekrényben, 
valószínűleg nagy mérete miatt óvják). Egyszínű fehér, hímzett, téglalap alakú, 
selyembrokát zászló, mérete 130×196 cm. Mindkét zászlólapon, a széleken késő 
barokk kori stílusú díszítések. Az előlapon, középen, aranyszegélyes barokkos 
motívumokkal, barokkos keretben a felhőkön trónoló, fénysugarakkal övezett 
Magyarok Nagyasszonya. Jobb lába holdsarlón, fején a Szent Korona, jobb-
jában jogar, ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit baljával magá-
hoz ölel. Mária köpenye rózsaszínű, ruhája kék. Jézus jobbjában a világ min-
denséget szimbolizáló kék éggömb (kereszttel), baljával az ég felé mutat. 
Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: Magyarország Nagy-
asszonya védd és oltalmazd hű népedet az uj ezredévben (40a. és 40b. képek). 
A hátlapon, középen aranyszínű szegélyes késő barokkos keretben Szent István
király felajánlja a Szent Koronát Magyarok Nagyasszonyának. A zöld sző-

40B. KÉP

40A. KÉP
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nyegen térdelő Szent István feje körül glória, köpenye vörös, ruhája kék 
színű. Kezében vörös párnán a Szent Korona (országalma és jogar), amelyet 
fehér terítős (fehérvári Nagyboldogasszony-templom) oltárasztalra helyez. 
Az asztalon feszület, két gyertyatartó, alul felirat: IHS. Az asztal mellett, 
arany, barokkos kartusban a magyar kiscímer. A földön egy zárt könyv (István 
törvényei vagy az Intelmek, mert a Bibliának az oltárasztalon lenne a helye). 
Felül a felhőkön trónoló Magyarok Nagyasszonya. Fején korona, jobbjában 
jogar, ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit baljával magához 
ölel. Mária köpenye rózsaszínű, ruhája kék. Jézus jobbjában a világminden-
séget szimbolizáló éggömb (kereszttel), a balját az ég felé emeli. Mária és 
Jézus testtartása megegyezik az előlapéval. Az ábrázolás felett, illetve alatt 
ívben aranyszínű felirat: Magyarországi kath. tanítók és ezredéves fogadal-
mi zászlója, az ábrázolás két oldalán évszámok: 896 és 1896 (40c. és 40d. 
képek). A zászló három szabad szélén aranyszínű fémrojt, alul két aranyszínű 
fémbojt.46

46  Vár-Nagyboldogasszony Plébánia. Leltári szám: 180.

40D. KÉP

40C. KÉP
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41. A XIX–XX. század fordulóján készült a budavári Nagyboldogasszony-
templom fehér, egyoldalas, hímzett, téglalap alakú, csonkított vagy visszahajtott 
selyembrokát zászlaja (használaton kívül, a Szent László-kápolnában egy üve-
ges faszekrényben őrzik), amelynek mérete 130×180 cm. A zászlólap stilizált 
növényi ornamentikával díszített. Középen, aranyszegélyes ovális keretben, a 
templomban térdelő Szent István király, feje körül glória, kezében sötétvörös 
párnán a Szent Korona (felajánlja a Magyarok Nagyasszonyának), jogar és az 
országalma, amelyet fehér terítős (fehérvári Nagyboldogasszony-temp lom)
oltárasztalra helyez. Az asztalon feszület, két gyertyatartó. Az asztal előtt ba -
rokkos kartusban a magyar kiscímer. István király kék palástban és vörös ruhá-
ban. Felül a felhőkön trónoló Magyarok Nagyasszonya, ölében, fehér ágyék-
kötőben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. Mária fején ko ro na, feje 
körül glória, köpenye kék, ruhája rózsaszín. Jézus jobbjában a világmindenséget 
szimbolizáló kék éggömb, balját az ég felé emeli. Az ábrázolást cserfaág és 
olajág övezi. A zászlólap stilizált növényi ornamentikával díszített. A zászló-
lap alján ismétlődő és egyik szélén kereszt alakban elhelyezett levelek és stili-
zált növényi indás díszítések47 (41. kép).

41. KÉP

47  Vár-Nagyboldogasszony Plébánia. Leltári szám: 184.
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42. A II. világháború előtt készült az örmény katolikus Fogolykiváltó Boldog-
asszony és Világosító Szent Gergely Lelkészség egyszínű fehér, egyoldalas, 
hímzett, téglalap alakú selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 
86×128 cm. Középen a felhőkön álló Szűzanya a kisded Jézussal.48 Mária 
fején zöld fátyol, feje körül glória, míg baljában, zöld lepelben a gyermek 
Jézus. Mária barna köpenyben és kék ruhában, Jézus, feje körül glória, kezében 
kereszt. Mária előtt egy széttárt kezű, sötét barna kapucnis köpenyben térdelő 
örmény, Mechitár49 (1676–1749) pap, rendalapító.50 Az ábrázolás felett arany-
színű magyar felirat: IFJUSÁG KIRÁLYNŐJE OLTALMAZZ ÉRETTÜNK! 
Az ábrázolás alatti örmény 
szöveg magyar fordítása kicsit 
más: FIATALOK KI RÁLYNŐ-
JE HOZZÁD MENE KÜLÜNK. 
A zász lólap négy szélén virág-
és gránátalma-motívumos dí-
szítés. A zászló alján arany-
színű fémrojt. A zászlón felül 
nyolc bujtató (42. kép). A ko-
rabeli fotók alapján kiderül, 
hogy a zászló részt vett az 
1947–1948-as körmenetben 
(Mária-év). A zászlórúd elve-
szett.51

48  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
49  Az ábrázolást Terdik Szilveszter írta le. A Mária-kép valószínűleg a velencei San Lazzaro mechi-

tarista kolostor kegyképére utalhat, amely a főoltáron van.
50  Vö. Mechitaristák, in DIÓS István (szerk.), Magyar Katolikus Lexikon (Szent István Társulat, 

Budapest 2003) VIII, 850–851. 
51 Saját felmérés 2006. 
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