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

A Kispest-Pestszenterzsébet 
Espereskerület zászlói

99. 2000 körül készült a kispesti Nagybol-
dog asszony templom, Mária Kongregáció, 
egyszínű fehér, egyoldalas, téglalap alakú se-
lyemzászlaja, amelynek mérete 104×58 cm
(99. KÉP). Középen aranyszínű téglalap ke-
retben gobelin, benne a Szűzanya a kisded 
Jézussal.1 Mária ölében fehér lepelben a 
gyermek Jézus. Fejük körül glória és szálló 
galambok. Mária fején kék fátyol, köpenye 
kék alapon virágokkal – Máriára utaló ró-
zsaszálakkal – díszített, ruhája fehér. Az áb-
rázolás felett négy sorban arany nyomással 
készült felirat: KISPESTI NAGYBOLDOG-
ASSZONY TEMPLOM MÁRIA KONGREGÁ-
CIÓ. A zászlón alul arany fémrojt. A zász -
lócsúcs sárgaréz füles latin kereszt. A keresztrúd 63 cm, két végén sárgaréz 
záróelem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem (nagyméretű 
indákból kialakított, két végén kereszttel díszített), amely sárgaréz csavarral és 
szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve.2 

1 A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
2 Saját felmérés 2005.

99. KÉP
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100. Az 1930-as években készült a Kispest-Wekerletelep – Szent József-temp-
lom sárga, hullámokban végződő selyemzászlaja, amelyet úrnapi körmenetkor 
használnak (az oltár mellett található). A zászló mérete 81×143 cm. A zász-
lólap növényi kötegelt, keresztirányba futó mintájú. Az előlapon, középen, 
mandorla keretben, olaj-vászonképen, zöld belsejű barna köpenyben és kék 
ruhában Szent József áll felhőkön. Feje körül glória, baljában, fehér lepelben 
a gyermek Jézus, akinek a fejét glória övezi. József jobbjában liliom. Az ég-
ből fénysugár hullik rájuk. Az ábrázolás felett (két sorban), illetve alatt zöld 
hímzett felirat: MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA és WEKERLE TELEP 
(100A. KÉP). A hátlapon, középen, mandorla keretben, olaj-vászonképen, a fel-

100A. KÉP 100B. KÉP

3  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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hőkön és éggömbön álló, (a szájában almát tartó) kígyóra taposó, kezeivel ke-
gyelmet árasztó Szeplőtelen Szűz, a Csodásérmű Mária,3 fején korona, felette 
12 csillag. Mária kék köpenyben és fehér ruhában, széttárt kezeivel kegyelmet 
áraszt. Az égből fénysugár hullik Máriára. Az ábrázolás alatt zöld hímzett fel-
irat: WEKERLE TELEP (100B. KÉP). A zászló szélein aranyszínű szegély, alul 
aranyszínű fémrojt, alul 3 aranyszínű fémbojt. A zászlócsúcs sárgaréz liliom-
ban végződő latin kereszt. A keresztrúd 90 cm, két végén záróelem. A kereszt-
rúd tetején díszes sárgaréz akasztóelem (középen imára kulcsolt kezű angyal), 
amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. 
A fehér farúd 3 m.4

101. XIX–XX. század fordulóján készült a Kispest-Wekerletelep – Szent 
József-templom vajszínű, hármas (csúcsban rövidített) fanon selyemzászla-
ja (használaton kívül), amelynek mérete 72×122 cm. Az előlapon, középen, 
aranyszegélyes körkeretben, selyemre festett képen, a Szűzanya a kisded 

101A. KÉP

4  Saját felmérés 2005.

101B. KÉP
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Jézussal,5 Mária feje körül glória, fején kék fátyol, ölében, vörös párnán, fehér 
ruhában a gyermek Jézus. Mária két kézzel öleli magához gyermekét. Jézus 
feje körül glória, Jézus jobbjával áldást oszt. Mária kék köpenyben és vörös 
ruhában. Az ábrázolás alatt 2 hímzett liliomszál, felette félkör alakban arany-
színű hímzett felirat: SZENTÁLDÁSÁT ADJA REÁNK KISDEDÉVEL SZŰZ 
ANYÁNK (101A. KÉP). A hátlapon, középen aranyszegélyes ovális keretben, 
selyemre festett képen, fehér köpenyben és vörös ruhában a könnyező Szent 
Teréz, fején sötét fátyol, feje körül glória, kezében feszület és rózsa. Az áb-
rázolás alatt 2 hímzett rózsaszál, míg felül félkör alakban aranyszínű hímzett 
felirat: KIS SZENT TERÉZ KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK (101B. KÉP). A zászlón 
felül 5 fémkarika, 3 szélén textilrojt, alul 2 textilbojt.6

102. A XIX–XX. század fordulóján készült a Kispest-Wekerletelep – Szent 
József-templom fehér, hímzett (használaton kívüli) selyemzászlaja, amelynek 

102A. KÉP 102B. KÉP

5  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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mérete 76×138 cm. A zászló két-két lekerekített, középen csúcsosabb ívben 
végződik. A zászlólapon geometrikus mintázatban egyenlőszárú görög kereszt 
látható, melyeknek közepét kettős rombusz díszíti. Az előlapon, felül a bújta-
tón Mária monogram. Középen Szentségtartó, benne IHS, tetején füles latin 
kereszt. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: O ISTENI 
TITKOS és MÉLY SZENTSÉG. A zászlólap szélén hullámos indán futó szőlő-
levelek, szőlőfürtök és búzakalászok (102A. KÉP). A hátlapon, felül, a bújtatón 
Mária monogram. Középen felhőkön trónoló Magyarok Nagyasszonya, lába 
holdsarlón, fején fehér fátyol, Szent Korona, feje körül glória. Jobbjában jo-
gar, ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit a baljával magához 
ölel. Mária köpenye kék, ruhája vajszínű. Jézus feje körül glória, jobbjában az 
éggömb tetején kereszttel, bal mutatóujját ég felé emeli. Az ábrázolás felett, 
illetve alatt ívben aranyszínű felirat: SZŰZ MÁRIA és HAZÁNK REMÉNYE. 
A zászlólap szélén hullámos indán futó rózsavirágok, rózsabimbók és leve-
lek (102B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét oldalán arany fémrojt. 
A zászlócsúcs liliomban végződő sárgaréz kereszt. A keresztrúd 85 cm, amely-
nek két szélén hiányos sárgaréz záróelem. A keresztrúd tetején díszes sárgaréz 
akasztóelem (levéldíszes, áttört), amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával 
lett a keresztrúdhoz erősítve.7

103. A XIX–XX. század fordulóján készült a Kispest-Wekerletelep – Szent 
József-templom zöld selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 
76×116 cm. A zászló alul téglalapban végződő hármas fanon. A zászlólapot 
korábban felcserélték. A zászlólapot négyes ívvel határolt mezőben kereszt 
alakba rendezett stilizált virágok és növények díszítik. Az előlapon, középen, 
aranyszegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen, kék háttérrel a felhőkön 
trónoló, fénysugarakkal övezett Magyarok Nagyasszonya, lába holdsarlón, fe-
jén fehér fátyol, korona és feje körül glória. Jobbjában a Szent Korona, alatta 
a magyar kiscímerpajzs. Ölében, fehér lepelben a gyermek Jézus, akit baljával 
magához ölel. Mária baljában jogar, köpenye rózsaszín, ruhája fehér. Jézus feje 
körül glória (benne a keleti hagyományokat tükröző kereszt alakzat), kezével 
áldóan a Szent Kereszt felé nyúl. A holdsarlón egy angyal ül, aki megcsókolja 
Mária lábát (103A. KÉP). A hátlapon, középen, aranyszegélyes téglalap keret-
ben, olaj-vászonképen a rózsaszín köpenyben térdelő Szűz Mária, feje körül 
glória. Előtte barna köpenyben és zöld ruhában a tekercsből (Mária szüzessé-
gére utaló latin szövegrészlet) tanító Szent Anna (Mária neveltetése), feje körül 

6  Saját felmérés 2006.
7  Saját felmérés 2006.
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glória. A háttérben kietlen táj (103B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét 
oldalán aranyszínű fémrojt. A zászlócsúcs liliomban végződő sárgaréz kereszt. 
A keresztrúd 82 cm, amelynek két szélén sárgaréz záróelem. A keresztrúd te-
tején, könnyen áttört növényi ornamentális díszítésű sárgaréz akasztóelem, 
amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve.8 
A Magyarok Nagyasszonya ábrázolás megegyezik a VII. kerületi Rózsák terei 
görög katolikus templom oltárképével, amelyet 1933-ban Roskovics Ignác ké-
szített. A Magyarok Nagyasszonya a templom kegyurának kívánságára abban 
az ábrázolásban lett megfestve, ahogy annak az emlékkönyvnek a borítóján 
látható, amelyet a magyar görög katolikusok 1900-ban tartott zarándokútjuk 
alkalmával XIII. Leó pápának ajándékoztak.9  

103A. KÉP 103B. KÉP

8  Saját felmérés 2006.
9  http://rozsaktere.emecclesia.hu/index.php?hely=2, 2011. május 30. 
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104. A XX. század elején készült a Kis-
pest-Wekerletelep – Szent József-templom 
Rózsafüzér Társulatának fehér moaré10 se-
lyemzászlaja (használaton kívül), amely-
nek mérete 74×122 cm. A zászló alul tég-
lalapban végződő hármas fanon. Az elő -
lapon, középen, aranyszegélyes téglalap ke-
retben, feltehetően színes papírra nyomott 
képen tengerpart szélén térdelő Szent Do-
monkos. Feje körül glória, kezeivel rózsa-
füzért tart, szerzetesi öltözékben. Az ábrá-
zolás felett, illetve alatt aranyszínű hímzett
felirat: Wekerle-telepi és Rózsafüzér Társu-
lat (104A. KÉP). A hátlapon, középen, arany-
szegélyes téglalap keretben, feltehetően 

10  Változatos fényhatású, hullámos mintázatú selyemszövet.

104A. KÉP 104B. KÉP

104C. KÉP
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színes papírra nyomott képen a felhők között íves trónszéken ülő Rózsafüzér 
Királynéja (104C. KÉP). A trón szélén egy-egy liliomcsokor. Mária feje felett 
csillag, korona, dicsfény, fején kék fátyol, ölében, fehér ruhában a gyermek 
Jézus, akit jobbjával magához ölel. Mária kék köpenyt és rózsaszín ruhát vi-
sel, baljában rózsafüzért tart. Jézus jobbjában rózsafüzér, feje felett csillag és 
korona. Mária és a gyermek Jézus felett 12 csillag. Az ábrázolás felett, illetve 
alatt aranyszínű hímzett felirat: Rózsafüzér Királynője és könyörögj érettünk! 
(104B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét oldalán aranyszínű textilrojt, 
míg felülről lelóg 2 aranyszínű textilbojt. A keresztrúd 88 cm, a két végén 
sárgaréz záróelem.11

105. 2006 körül készült a Pestszenterzsébet-
Pacsirtatelep – Magyarok Nagyasszonya-
templom sekrestyéjében található egyoldalas, 
világoskék, téglalap alakú, festett vagy nyo-
mott vászonzászló, amelynek mérete 71×105 
cm. A zászlón Mária (Szeplőtelen Szíve) alak-
ja. Fején fehér fátyol, feje körül glória, jobb-
jával fénysugarakat árasztó, rózsakoszorúval 
övezett, lángoló szívére mutat, baljával áldást 
oszt. Köpenye kék, ruhája vörös. A zászló 
adományként került a templomba, Úrnapkor 
és Feltámadáskor használják12 (105. KÉP) 

106. A XX. század első felében, a két világháború között készült a Pest szent-
erzsébet-Szabótelep – Jézus Szíve-templom csontszínű, téglalap alakú, hímzett 
selyemzászlaja, amelynek mérete 154×114 cm. A zászló anyaga rózsacsokor 
mintájú. Az előlapon, középen a felhőkön ülő, fénysugarakkal övezett Magya-
rok Nagyasszonya, lába alatt holdsarló. Mária fején fehér fátyol és korona, feje 
körül glória, ölében fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit baljával magá-
hoz ölel. Mária jobbjában a Szent Korona, baljában jogar, köpenye kék, ruhája 
rózsaszín. Mária lábánál a magyar kiscímer, amely egy vonalban helyezkedik 

11  Saját felmérés 2006.
12  Saját felmérés 2011. április 5.

105. KÉP
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el a felette lévő Szent Koronával. Jézus feje körül glória, kezével megáldja a 
Szent Koronát. A holdsarlón egy angyal ül, aki Mária lábát csókolja. Az ábrázo-
lás alatt masnival átkötött liliomok. Az ábrázolás felett, illetve alatt íves felirat 
ezüstszínű fémszállal domborúan hímezve (az alátét-papír több helyen eltört): 
MAGYAROK NAGYASSZONYA és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! (106A. KÉP). 
A hátlapon középen, átlós kompozícióban Szent Ágnes álló alakja, fején ró-
zsakoszorú, feje körül glória, jobbjában liliom, balján bárányt tart, köpenye ró-
zsaszín, ruhája világoskék. Az ábrázolás alatt liliom. Az ábrázolás bal oldalától 
induló felfelé haladó felirat az előlapéhoz hasonló módon hímezve: SZŰZEK 
KISÉRIK A BÁRÁNYT, AKÁRHOVÁ MEGYEN. Középen az alakok tűfestéses 
technikával, a glóriák lefektetett és levarrott fémszállal készültek. A feliratok 
két részre osztva keretelik az ábrázolásokat, alul ezüstszínű fémszállal hímzett 
liliomok, a sarkokban stilizált szegfűk (106B. KÉP). A zászlólap három oldalát 
arany fémrojt szegélyezi, két végén arany fémbojt, felül hét fémkarika.13

13  A felmérés 2002-ben készült. A szöveg és a képek az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ 
közlése. 2014. augusztus 28. Külön köszönet dr. Erdő Péter bíboros, érsek, prímásnak és Broczky 
Istvánnak.

106A. KÉP 106B. KÉP
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A Pestszentlőrinc-Soroksári Espereskerület zászlói

107. 2000 körül készült a Pestszentimre – Szent Imre-templom (elöl, a főhajó 
jobb oldalán találahtó) egyszínű fehér, hímzett műselyem zászlaja, amely a hí-
vek adományaiból készült el. A zászló mérete 64×82 cm. A zászló lekerekített 
hármas fanon. Az előlapon, középen az éggömbön álló Szeplőtelen Szűz, a 
Csodásérmű Mária,14 fején fehér fátyol, feje körül üveggel díszített 12 csillag 
(Jel 12,1), széttárt kezeivel kegyelmet áraszt. Köpenye sárga belsejű kék, ruhá-
ja fehér színű (107A. KÉP). A hátlapon, középen MÁRIA monogram koronával 
(üveggel díszített). Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: 
Szűz Mária Egek Gyöngye és Add Áldásod Híveidre (107B. KÉP). A zászló 

14  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
15  Saját felmérés 2006.

107A. KÉP 107B. KÉP
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három szabad szélén aranyszínű fémes rojt. A fém, váza alakú zászlócsúcs te-
tejét vörös tulipán díszíti. A fa keresztrúd 81 cm, amelynek két szélén sárgaréz 
záróelem. A keresztrúd tetején áttört növényi ornamentikával díszített sárgaréz 
akasztóelem, amely sárgaréz csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz 
erősítve. Az akasztóelem és a záróelem egy korábbi zászlóé lehetett. A fehér 
farúd 255 cm. A zászlót körmenetkor és zarándoklatkor használják.15

108. Valószínűleg eltűnt a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-templom 
Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Árpád-házi Boldog Margit Kongregá-
ció asszonycsoportjának 1929-ben készült, hófehér selyemzászlaja. Az előla-
pon tűfestéssel készített rózsák között a Magyarok Nagyasszonya gobelinkép, 
Patrona Hungariae felirattal. Hátlapján Árpád-házi Boldog Margit gobelin-
képe, alatta fehér liliomok tűfestéssel, felette Árpádházi b. Margit Kongre-
gáció felirat. A fehér rúd csúcsán a Szeplőtelen Fogantatás kicsiny szobra 
áll. A hosszú fehér zászlószalag első ágán a zászlóanya, pécújfalusi Péchy 
Kálmánné neve és a szentelés dátuma (1929) olvasható, a másik ágon a jelszó: 
Nagyasszonyunk szeress, vezess! A zászlót 1929-ben szentelték fel, a gobelin-
képeket Péchy Kálmánné, míg a zászlót a Jó Pásztor Intézet apácái hímezték. 
A zászlót a Magyarok Nagyasszonyáról nevezett és Árpád-házi Boldog Margit 
pártfogása alatt működő leánykongregációval közösen használták.16 

109. 1936-ban készült a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve-templom 
Rózsafüzér Társulatának vajszínű, hímzett selyemzászlaja (használaton kívül), 
amely a hívek adományaiból készült. A zászló mérete 89×122 cm. A zászló le-
kerekített hármas fanon. Az előlapon, felül, a bújtatón kanyargó indás növényi 
díszítések között egyenlőszárú kereszt. Középen aranyszínű szegéllyel, ovális 
keretben, gobelin, benne világosbarna háttérrel, rózsaszín köpenyben a gyer-
mek Jézus, feje körül dicsfény, jobbjával megáldja az előtte térdelő Szent Józse-
fet. Szent József feje körül glória, kezeit imára kulcsolja, köpenye kék, ruhája 
fehér. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: PESTSZENT-
LŐRINCI és RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT valamint évszám: 1936. A zászló
két szélén egy-egy dús virágú liliomszál (109A. KÉP). A hátlapon, felül, a búj-
tatón kanyargó indás növényi díszítések között egyenlőszárú kereszt. Közé-
pen, ovális keretben, aranyszínű szegéllyel gobelinkép. Benne világoskék 
háttérrel Rózsafüzér Királynéja, fején fehér fátyol, korona, felette hat csillag, 

16  KUBINYI Vilmos, A Pestszentlőrinci Római Katolikus Egyházközség története 1935-ig (az Egy-
háztanács kiadása, Budapest 1935) 117-120. 
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köpenye rózsaszín, ruhája kék színű. Jobbjában rózsafüzér, ölében, fehér le-
pelben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. Jézus feje körül dicsfény, 
baljában rózsafüzér. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: 
ROZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. A zászlón alul 
két dús virágú rózsaszál (109B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét ol-
dalán aranyszínű fémrojt, a zászló két szélén hosszú zsinóron egy-egy fémbojt 
függ, alul 2 aranyszínű fémbojt, felül 9 fémkarika.17

110. 1938-ban készült a hívek adományaiból a pestszentlőrinci Mária Szeplő-
telen Szíve-templom Szívgárda Gyermekszövetségének egyszínű világossár-
ga, hímzett selyemzászlaja (használaton kívül), amelynek mérete 77×92 cm. 
A zászló két szélén fél ívben, középen teljes ívben végződő fanon. Az előla-
pon, felül, a bújtatón hullámos indán szőlőlevél, szőlőfürt, közepén két egy-
másra helyezett búzaszál. Középen az Oltáriszentség, benne IHS felirat, és fe-
hér ágyékkötőben a széttárt kezű gyermek Jézus, feje felett glória (benne keleti 
hatásokat mutató kereszt). Körülötte imádkozó fiatalok, illetve két égő gyertya 
és két cserepes virág. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: 
MINDENT ÉRTED JÉZUSOM. és SZÍVGÁRDÁK GYERMEKSZÖVETSÉG. 

109A. KÉP 109B. KÉP

17  Saját felmérés 2006.
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Alatta a fanonokon szőlőlevelek, szőlőfürtök és búzakalászok (110A. KÉP). 
A hátlapon, felül, a bújtatón hullámos indán rózsák és levelek, a bújtató alatt 
aranyszínű felirat: AZ 1937–38. EUCH. SZENTÉV ÉS SZT. ISTVÁN HALÁLA 
900 ÉVES JUBILEUMÁRA. Középen a Szűzanya a kisded Jézussal a gyerekek 
körében.18 Mária fején kék fátyol, köpenye kék színű. Ölében, fehér lepelben a 
gyermek Jézus, feje körül flitterekből glória. Jézus Szíve fénysugarakat áraszt, 
tövissel koszorúzott, tetején kereszt. Körülöttük gyerekek és két rózsaszál. Az 
ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: JÉZUS SZENTSÉGES 
SZÍVE és JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! Alatta a fanonokon rózsaszálak 
(110B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét oldalán aranyszínű fémrojt, 
alul egy aranyszínű fémbojt, míg a másik elveszett.19 

111. A két világháború között készült a Pestszentlőrinc-Szemeretelep – Szent 
István-templom egyszínű ezüst, hímzett selyemzászlaja (hátul, a főhajóban, 
használaton kívül), amelynek mérete 85×130 cm. A zászló hármas hullámos 
vonalban végződik. Az előlapon, felül, a bújtatón egy-egy fémbojt. Ennek vo-
nalában alul egy-egy fémbojt. Középen a felhőkön álló Mária (Szeplőtelen 
Szíve) vajszínű köpenyben, feje körül glória, fején fehér fátyol. Kezeivel a 

110A. KÉP 110B. KÉP

18  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
19  Saját felmérés 2006.
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fénysugarakat árasztó, tövissel koszorúzott, lángoló Szívére mutat. Mária mel-
lett kétoldalt egy-egy tölgyfaág. Az ábrázolás alatt ívben barna felirat: AVE 
MÁRIA (111A. KÉP). A hátlapon, középen, töviskoszorúban Jézus Szentséges 
Szíve felül lánggal és kereszttel és Mária Szeplőtelen Szíve lánggal. Jézus Szí-
ve vérzik. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben barna felirat: ENGESZTELÉS 
és MŰVE (111B. KÉP). A zászlón alul és felül a bújtató mindkét oldalán kifakult 
fémrojt. A keresztrúd 102 cm, amelynek két szélén sárgaréz záróelem.20

112. 1925-ben készült a Soroksári Gazdakör zöld, hímzett, téglalap alakú se-
lyemzászlaja, amely a soroksári Nagyboldogasszony-nagytemplom főhajójá-
ban található. Mérete 109×156 cm. A zászlólap gránátalmára utaló ornamenti-
kával díszített. Az előlapon, középen a felhőkön trónoló, fénysugarakat árasztó 
Magyarok Nagyasszonya, lába alatt holdsarló, fején fehér fátyol, korona, feje 
körül glória. Jobbjában a Szent Korona, baljában a jogar, ölében, fehér ágyék-
kötőben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. Mária köpenye kék, 

20  Saját felmérés 2006.

111A. KÉP 111B. KÉP
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ruhája vörös. Jézus feje körül dicsfény, kezeivel megáldja a Szent Koronát. 
Mária lábánál a magyar kiscímer, míg a holdsarlón egy angyal ül, aki meg-
csókolja Mária lábát. Az ábrázolás felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: 
HAZÁNK NAGYPATRÓNÁJA és LÉGY OLTALMAZÓNK! Az ábrázolást két 
összekötött aranyszínű szőlővessző , szőlőfürtök, levél és búza veszi körbe 
(112A. KÉP). A hátlapon, középen egy imádkozó férfi kék köpenyben és barna 
nadrágban. Az ábrázolást két összekötött szőlő és búzaszál (az előlapéval 
megegyező) veszi körbe. Az ábrázolás felett ívben aranyszínű felirat: GAZ-
DAKÖR SOROKSÁR, alatta évszám: 1925 (112B. KÉP). A zászló három szabad 
szélén aranyszínű fémrojt, alul 2 aranyszínű bojt, felül 9 fémkarika, amely 
a zászlólapot a rúdra erősíti. A zászlócsúcs liliomban végződő sárgaréz latin 
kereszt. A zöld farúd 342 cm. A zöld-sárga zászlószalagon aranyszínű felirat: 
SOROKSÁRI GAZDAKÖR. A zászlót körmenetkor használják.21 A Magyarok 
Nagyasszonya ábrázolás megegyezik a VII. kerületi Rózsák terei görög ka-
tolikus templom oltárképével, amelyet 1933-ban Roskovics Ignác készített. 

21  Saját felmérés 2006.

112A. KÉP 112B. KÉP
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A Magyarok Nagyasszonya a templom kegyurának kívánságára abban az áb-
rázolásban lett megfestve, ahogy annak az emlékkönyvnek a borítóján látható, 
amelyet a magyar görög katolikusok 1900-ban tartott zarándokútjuk alkalmá-
val XIII. Leó pápának ajándékoztak.22  

113. 1928-ban készült az Országos Katolikus Nővédő Egyesület Soroksári 
Anyák Köre fehér, hímzett, téglalap alakú selyemzászlaja, amely a soroksá-
ri Nagyboldogasszony-nagytemplom főhajójában található. Mérete 104×138 
cm. A zászlólap kereszt alakban rendezett stilizált növényi díszítésű. Az előla-
pon, középen gobelinen a Szűzanya a kisded Jézussal,23 Mária fején fehér és 
világoszöld fátyol, feje körül glória, kezeiben, fehér lepelben a gyermek Jézus. 
Mária kék köpenyben, Jézus feje körül glória. Az ábrázolás körül rózsavessző 
fut, melyek hegye a zászlólapon lévő feliratok közé fut be. Az ábrázolás alatt 

113A. KÉP 113B. KÉP

22  http://rozsaktere.emecclesia.hu/index.php?hely=2, 2011. május 30. 
23  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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három sorban aranyszínű, íves felirat: AZ ORSZ. KATH. NŐVÉDŐ EGYESÜ-
LET SOROKSÁRI ANYÁK KÖRE (113A. KÉP). A hátlapon, középen a Hazatérő 
Szent Család,24 a bal oldalon Szűz Mária, fején fehér fátyol, feje körül glória, 
kezei a Szívén, köpenye kék, ruhája vörös. Középen, fehér lepelben a gyermek 
Jézus, feje körül glória (kereszt alakban áradó dicsfény), kezei széttárva. Jobb 
oldalon Szent József, feje körül glória, jobbjában vándorbot, baljában liliom, 
köpenye barna, ruhája lila színű. Felettük a Szentlélek és a Szentháromságot 
jelképező háromszög, amely a kegyelem fényét árasztja rájuk. Az ábrázolás 
körül a díszítés az előlapéval megegyezik. Az ábrázolás alatt évszám: 1928 
(113B. KÉP). A zászló három szabad szélén aranyszínű fémrojt, alul 2 arany-
színű fémbojt, felül a zászlólapot 9 fémkarika és fémmerevítő erősíti a rúdra. 
A zászlócsúcs Krisztus-monogramra emlékeztető sárgaréz kereszt. A fehér 
farúd 373 cm. A fehér-kék színű selyem zászlószalag felirata: Gróf Zichy 
Rafaelné Pallavicini Edina őrgrófnő, Boldogasszony Anyánk óvd meg gyer-
mekeinket. A zászlót körmenetkor használják.25

114. A két világháború között ké-
szült a soroksári Nagyboldogasz-
szony-nagytemplom fehér, hím-
zett, téglalap alakú selyemzászlaja 
(a főhajóban), amelynek mérete 
130×113 cm. A zászlólapot stili-
zált erdő és szarvasmotívum díszíti, 
amely ritka ábrázolás. A szarvas a 
keresztelésre várót, a hívőt jeleníti 
meg, de az ősi magyar hitvilágban 
is ismert szimbólum volt. Az előlap 
közepe üres, a zászlólap négy szélén 
stilizált növényi (tulipán) díszítés. 
A központi kép valószínűleg pénz 
hiányában nem készült el (114A. 
KÉP). A hátlapon, középen, barna 
szegélyes, ovális keretben gobe-
linképen a Liliomos Szent Szűz,26 114A. KÉP

24  Az ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
25  Saját felmérés 2006.
26  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
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fején kékkel árnyékolt fehér fátyol, feje körül glória. Köpenye kékkel árnyékolt 
fehér színű, mellette nyíló liliomok. Az ábrázolást két egymásra félkörívben 
rendezett liliomszál díszíti. A négy sarokban virág- és indamotívumok (114B. 
KÉP). A zászló három szabad szélén aranyszínű fémrojt, felül 12 fémkarika és 
fémmerevítő, amely a zászlólapot a rúdra erősíti. A sárgaréz zászlócsúcs gyer-
tyaláng alakú MARIA monogram és áttört kereszt (114C. KÉP). A fehér farúd 
308 cm. A zászlót körmenetkor használják.27

A Duna menti terület (Székesfehérvári Egyházmegye) zászlói

115. 1940-ben készült a Csepel-Királyerdő – Szűz Mária Szeplőtelen Szí-
ve-templomban, a főhajó jobb oldalán található a Credo Egyesület vajszínű, 
hímzett, kétlapos, téglalap alakú selyemzászlaja, amelynek mérete 114×154 
cm. Az előlapon, középen egy címer, felette szalagon nemzetiszínű CREDO 
(Hiszekegy) felirat. A címerpajzs körül félkörívben virág- és levélmotívumok. 

114B. KÉP

114C. KÉP

27  Saját felmérés 2006.
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A címer felett, illetve alatt ívben aranyszínű felirat: CREDO EGYESÜLET és 
CSEPEL KIRÁLYERDŐ, valamint évszám: 1940. A zászló két alsó sarkában 
dús virágok és levelek (115A. KÉP). A hátlapon, középen a felhőkkel övezett, 
éggömbön álló, kígyóra taposó (szájában alma) Szeplőtelen Szűz, a Csodás-
érmű Mária,28 akinek feje körül 12 csillag (Jel 12,1). Széttárt kezeivel kegyelmet 
áraszt. Köpenye kék, ruhája fehér arany szegéllyel és övvel. Az ábrázolás felett, 
illetve alatt ívben aranyszínű felirat: CSODÁSÉRMÜ SZENT SZŰZ és KÖNYÖ-
RÖGJ ÉRETTÜNK! Alul a zászlódíszítés hasonló az előlapéhoz (115B. KÉP). 
A zászló három szabad szélén aranyszínű fémrojt, alul 2 aranyszínű fémbojt, 
felül 8 fémkarika, amely a zászlólapot a rúdra erősíti. A zászló a Credo Fér-
fi Egyesületé volt. Pengővel fizettek a zászlószegekért. A zászlóanya Tarnai 
Alajoné közjegyző volt. A kommunizmus éveiben a lazaristák, majd 1950–1991 
között Mezőberényben őrizték, ezután került a jelenlegi helyére. A zászlószala-
gok elvesztek. A zászlót körmenetkor használják. A fehér farúd 255 cm, tetején 
ezüstözött fémcsúcson füles latin kereszt. A rúdon több zászlószeg található.29 

28  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
29  Saját felmérés 2006.

115A. KÉP

115B. KÉP
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116. 1947 előtt készült a Cse-
pel-Királyerdő – Szűz Mária 
Szeplőtelen Szíve-templom fe-
hér, egyoldalas, függönyöknél 
alkalmazott gépi technikával ké-
szült zászlaja, amelynek mérete 
74×135 cm. A zászló három-
szögben végződő hármas fanon. 
Középen Mária (Szeplőtelen 
Szíve) alakja, fején fátyol, feje 
körül glória. Széttárt kezeivel 
kegyelmet áraszt, Szeplőtelen 
Szívéből fénysugarak törnek 
elő. Mária két oldalán egy-egy 
stilizált rózsaszál. A zászlólap 
szélén rózsamotívumok futnak 
(116. KÉP). A zászló alján 3 se-
lyembojt, szélén két sárga-fehér 
színű szalag lóg alá. A sárgaréz 
zászlócsúcs kereszttel ékesített 
gyertyaláng alakú. A zászlóhoz 
fehér farúd is tarozik. A zászlót 
a Piliscsabai Irgalmas Nővérek 
adták a templomnak. A szalag 
Ausztriából származik. Körme-
netkor használják.30 

116. KÉP

30  Saját felmérés 2006.
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117. 1962-ben készült a Csepel-Királyerdő – Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-
templom egyszínű fehér textilzászlaja, amelynek mérete 66×120 cm. A zászló 
lekerekített hármas fanon. Az előlapon, középen, arany szegélyű téglalap for-
mában, olaj-nyomott papíron Mária (Szeplőtelen Szíve). Mária fején fátyol, 
feje körül dicsfény. Jobbja a fénysugarakat árasztó, rózsakoszorúval övezett, 
lángoló Szeplőtelen Szívére mutat, baljával fátylát fogja. Köpenye szürke, ru-
hája vörös színű (117A. KÉP). A hátlapon, középen, arany szegélyű téglalap 
formában, olaj-nyomott papíron a Feltámadt Krisztus, feje körül glória, baljá-
val a fénysugarakat árasztó, tövissel koszorúzott, lángoló és vérző Szentséges 
Szívére mutat, ezen a kezén a sebe látszik. Jobbját áldásra emeli, köpenye 
fehér, ruhája vörös (117B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét oldalán 
arany fémrojt. A zászlót körmenetkor használják.31

31  Saját felmérés 2006.

117A. KÉP 117B. KÉP
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Csepel (Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye) zászlaja

118. 2001-ben készült a csepeli görög katolikus Szentlélek-templom vörös, 
selyemzászlaja, amelynek mérete 75×116 cm. A zászló lekerekített négyes 
fanon. A zászlólapot kör alakban egyenlő szárú kereszt, mögötte álló hely-
zetben szőlőlevelek, köztük búzatermés díszíti. Az előlapon, középen arany-
színű szegélyes, téglalap keretben, temperával festett vásznon a trónon ülő 
Istenszülő (az Istenanya dicsőítése a próféták által). Feje körül glória, ruhája 
szír-palesztin női viselet (császári bíbor maphórion), fején és vállain 3 csil-
lag (ősi szíriai szüzességszimbólum). Mellette 12 próféta irattekercsekkel, 
illetve egy-egy toronyszerű épület. Felül kék mezőben (az éggömb stilizált 
formában) a Szentlélek (118A. KÉP). A kép azt ábrázolja, hogy: „Ősidők óta 
tisztelnek téged, Istenszülő, a próféták”. Az Úrnő kegyesen meghajtja fejét a 
próféták felé.32 A hátlapon, középen arany szegélyes, téglalap keretben tem-

118A. KÉP 118B. KÉP
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perával festett vásznon Jézus színeváltozása (ünnepe: augusztus 6.), amikor 
Jézus magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost. Jézus feje körül glória, jobbja 
a Szívén, míg baljában irattekercs, köpenye aranyszínű (Márk Evangéliuma 
szerint ragyogó fehér; 118B. KÉP). Egyszerre megjelent Mózes két kőtáblával 
és Illés irattekerccsel (Mk 9,2–9,12). Jézus isteni fényben mutatkozott meg a 
tanítványainak. A Szentháromság szimbolikája jelenik meg.33 A zászló a hívek 
adományaiból készült. A zászló szélein és a bújtató mindkét oldalán aranyszí-
nű fémrojt. A zászlócsúcs sárgaréz kereszt, végein lándzsaszerűen kiszélesedő 
latin kereszt, középen és a szárak végein lekerekített görög kereszt alakú, áttört 
minta. A kereszt szárainak találkozásainál liliommotívumok jelennek meg. 
A keresztrúd 82 cm, két szélén sárgaréz záróelem. A keresztrúd tetején díszes 
sárgaréz akasztóelem (stilizált növényi indák között áttört kereszt), amely sár-
garéz szárnyas csavarral és szárnyas anyával lett a keresztrúdhoz erősítve. 
A farúd 330 cm.34 

A Szeretetláng Mozgalom zászlaja

119. 2003-ban készült a Szeplőtelen Szív Alapítvány (Szeretetláng Mozga-
lom) téglalap alakú lelkiségi mozgalmi műselyemzászlaja, amelynek mérete 
122×62 cm. Az előlap egyszínű fehér, középen, arany szegélyes téglalap ke-
retben, textilre festve Szűz Mária Szeretetláng képe, melyet Erwin Schöppel 
német festőművész festett 1978-ban. Ez a kép lett a Szeretetláng Mozgalom 
jelképe, s egyben a Szűzanya Szeretetlángjának szimbolikus ábrázolási mód-
ja. Szűz Mária fején barna fátyol, feje körül dicsfény, balját a fénysugarakat 
árasztó, lángoló Szeplőtelen Szívére teszi. Köpenye zöld, ruhája kék színű. 
A háttérben csillagos ég. Az ábrázolás felett, illetve alatt aranyszínű hímzett 
felirat: SZERETETLÁNG és MOZGALOM (119a. kép). A hátlap nemzetiszí-
nű (mivel Magyarországról származik a Szeretetláng magánkinyilatkoztatás). 
Középen, ovális keretben a Szeretetláng-érem képe, benne a fénysugarakat 
árasztó, tövissel koszorúzott, lángoló és vérző Jézus Szentséges Szíve (tete-
jén kereszt), valamint a fénysugarakat árasztó, rózsakoszorúval övezett, tőrrel 
átdöfött, lángoló és vérző Mária Szeplőtelen Szíve, felül a Szentlélek és ki-
tárt kezekkel az Atyaisten, alul a földgömb. A kép közepe a Szentháromság 
egységét hirdeti. Az ábrázolás felett (vízszintes és íves sorban), illetve alatt 

32  MUSEBRINK, Philomena, Istenszülő-ikonok (Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza 1994) 61.
33  POPOVA, Olga –SZMIRNOVA, Jengelina – CORTESI, Paola, Az ikon (2. kiad., Officina ’96, Budapest 

1998) 136.
34  Saját felmérés 2006.
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(íves és vízszintes sorban) aranyszínű hímzett felirat: SZŰZANYÁNK, MENTS 
MEG MINKET és SZEPLŐTELEN SZÍVED SZERETETLÁNGJA ÁLTAL! 
(119B. KÉP). 1995-ben Mexikóban pályázatot hirdettek a Szeretetláng-érem 
megtervezésére és kivitelezésére. Ezt Maria-Luisa Morales festőnő nyerte. Az 
érem jelentését az 1996. április 1-jei Mária-jelenésben diktált szöveg alapján 
(„Gyermekeim! Szeretném, ha érmet készíttetnétek. Ezáltal még hatékonyab-
ban biztosíthatom majd enyéim számára istenanyai oltalmamat és Szívem 
Szeretetlángját még bőségesebben árasztom ki rájuk) értendő. A zászlón alul 
aranyszínű fémrojt. A fa zászlócsúcs gyertyaláng lakú. A sárgaréz keresztrúd 
két szélén sárgaréz záróelem, valamint egy farúd a kiegészítő.35

35  KINDELMANN Károlyné, Szeretetláng. Lelki napló (SzIT, Budapest 2010) alapján. 

119A. KÉP 119B. KÉP



125

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

Ortodox zászlók

120. 2000 körül készült a pesti orosz 
ortodox Nagyboldogasszony-székesegy-
ház díszes sárgaréz keretes, négyzet ala-
kú zászlaja, amelynek mérete 30×30 cm. 
Az előlapon, színes papíron, Istenszülő 
a gyermek Jézussal. A kép hátterét kis-
méretű ismétlődő elemek díszítik, ami 
kiemeli a központi kép mondanivalóját. 
Az ábrázolás típusa Eleusza (Umilényije), 
vagyis a Meghatódott Istenanya.36 Mária 
feje körül glória (benne stilizált ismét lődő 
növényi ornamentális díszítés), köpenye 
maphórion (császári bíborvörös, az Isten-
anya és a szentek köpenye), fején és vál-
lán csillag (ősi szíriai szüzességszimbó-
lum), jobbjával a gyermek Jézust fogja, 
aki átöleli Édesanyját. Mária baljával 
a Gyermek felé mutat. Jézus feje körül 
glória (benne kereszt), kék öves narancs-
sárga lepelben (120a. kép). Ez a kép az 
anyát és isteni fiát szoros, de gyengéd 
ölelésben ábrázolja. A hagyomány szerint 
ebben a gesztusban azt a pillanatot örökí-
tik meg, amikor az istengyermek felfedi 
anyjának a halál és a feltámadás miszté-
riumát. Mária arcán, a fény és az árnyék
ellentétében, szomorú és töprengő, meg-
döbbenéssel teli tekintetében ott tükröző-
dik a fájdalom, a szeretet és az isteni aka-
rat békés elfogadása.37 Felül vörös betűs 
görög rövidítések: ISTENSZÜLŐ, JÉZUS 
KRISZTUS, VLAGYIMIRI ISTENSZÜLŐ
IKONJA. A hátlapon az ószövet ségi Szent-
háromság-ikon (Ter 18). Az ábrázolás 

36  MUSEBRINK 80-82. 
37  POPOVA – SZMIRNOVA – CORTESI 14. 
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formális, egyszerre lehet egyértelműen angelológiai (Ábrahám mindhárom 
látogatóját „angyalként” értelmezik), ugyanakkor krisztológiai is (a három 
angyal egyike bizonyos ismertetőjele által Krisztus tüposzával azonosítható). 
A három angyal jelképezi az Atyát, a Fiút (kehelyre mutat) és a Szentlelket. 
Az angyalok mellett Ábrahám és Sára látható (120B. KÉP). A kép három fér-
finak Ábrahámnál tett látogatásáról tudósít, a háttérben ház, fa és szikla.38 
A zászló származási helye Oroszország. A zászlólap nem textil, szélei aranyo-
zott rézből készültek (három részből áll, az alsó részekből görög keresztek 
függnek). A zászlócsúcs sárgaréz áttört mintájú Krisztus monogrammal. A sár-
garéz rúd 3 méter.39

121. A XIX. század végén készült a pesti szerb ortodox Szent György-temp-
lom vörös selyemzászlaja, amelynek mérete 55×84 cm. A zászló téglalapban 
végződő hármas fanon. A zászlólap két motívumból épül fel. Az egyik rom-
busz alakban liliomokkal keretelt görög kereszt, a másik rombusz alakban gö-
rög keresztbe rendezett négy stilizált virág. Az előlapon, középen, aranyszínű 
szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen Jézus születése. Az ábrázolás-
ban felül szerb felirat (magyarul: KRISZTUS SZÜLETÉSE). Alatta, középen 

38  BUNGE, Gabriel, A Szentháromság-ikon (Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza 1994) 47-60. 
39  Saját felmérés 2005.
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fehér pólyában, bölcsőben a gyermek Jézus, feje körül glória. A bölcső előtt 
összekulcsolt kézzel térdelő (adoráló) angyal. A bölcső mellett az Istenszülő, 
feje körül glória, köpenye kék, ruhája vörös színű, és az összekulcsolt kezű 
Szent József, akinek feje körül glória, köpenye barna, ruhája kék (121a. kép). 
A hátlapon, középen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonké-
pen Keresztelő Szent János, amint jobb kezével megkereszteli Jézus Krisztust 
a Jordán vízével (Mt 3,13–17; Mk 1, 9–11; Lk 3,21–22; Jn 1,29–34). János 
és Jézus feje körül glória, Jézus felett a fénysugarat árasztó Szentlélek. Jézus
fehér ágyékkötőben, János kék köpenyben és vörös ruhában (vértanúság), mel-
lettük egy angyal, kezében Jézus levetett fehér leple. Az ábrázolásban felül 
a megkeresztelésre utaló szerb felirat (magyarul: KRISZTUS ÖRÖMHÍRE; 
121B. KÉP). A zászló szélein és a bújtató mindkét oldalán aranyszínű fémrojt.
A zászlócsúcs Krisztus monogramos, füles görög sárgaréz kereszt. A fa ke-
resztrúd 78 cm, amelynek két szélén aranyszínű sárgaréz záróelem. A kereszt-
rúd tetején ívekből álló sárgaréz akasztóelem. A festett fekete farúd 319 cm.40 

40  Saját felmérés 2006.




