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

Egyéb gyűjteményekben található katolikus zászlók

122. A két világháború között készült 
az albertfalvai Szent Mihály-templom 
vörös selyemzászlaja, amelynek mérete
77×115 cm. A zászló gótikus ívelésű hár-
mas fanon. A zászlólap arannyal nyo-
mott stilizált virágokkal díszített. A szak-
rális sorrend miatt az elő-, illetve hátlap
felcserélésre került. Az előlapon, közé-
pen, aranyszínű szegélyes téglalap keret-
ben, olaj-vászonképen, a felhőkön tró-
noló Magyarok Nagyasszonya (122a. 
kép). Mindkét lába holdsarlón, fején 
fehér fátyol és korona, feje körül glória. 
Jobbjában a barokkos ábrázolású Szent 
Korona, baljában jogar, míg ölében, fehér 
lepelben a gyermek Jézus, akit baljával 
magához ölel. Mária kék köpenyben és 
rózsaszínű ruhában, lábánál a magyar 
kiscímer. Jézus fehér lepelben, feje körül 
glória, kezeivel a Szent Korona felé nyúl. 
A hátlapon, középen, aranyszínű szegé-
lyes téglalap keretben, olaj-vászonképen Szent Imre herceg (122b. kép). Balját 
a szívére teszi, míg jobbjában liliom (a tisztaság jelképe). A fején hercegi 
korona, feje körül glória, oldalán kard, köpenye vörös-kék, ruhája sárga színű. 

122A. KÉP
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Tájképi háttérben egy dombtető, ame-
lyen a Szent Kereszt Monostor látható. 
A zászlószélein és a bújtató mindkét 
oldalán vörös textilrojt, alul három vörös 
textilbojt. A keresztrúd két szélén sár-
garéz záróelem. A keresztrúd tetején 
díszes sárgaréz akasztóelem (növényi 
indák között áttört kereszt), amely sár-
garéz csavarral és szárnyas anyával lett a 
keresztrúdhoz erősítve.1 

123. Az 1930-as években készült az 
albertfalvai Szent Mihály-templom 
egyszínű fehér, tűhímzésű, egyoldalas, 
téglalap alakú selyemdamaszt zászlaja, 
amelynek mérete 56×77 cm. Középen, 
aranyszínű ívekkel határolt keretben 
vörös-ezüst-zöld vágásos alapon, a fény-
sugarakat árasztó, felhőkön, holdsarlón 
álló Magyarok Nagyasszonya (123. kép). 
Fején a Szent Korona, feje körül glória, 
jobbjában, kék lepelben a gyermek Jézus. 
Baljában a magyar kiscímer. Mária koro-
názási palástban és zsinóros, magyaros, 
kék ruhában. Jézus feje körül glória, 
kezében a magyar kiscímer. A zászló 
három szabad szélén aranyszínű zsinó-
rozás és aranyszínű fémrojt, illetve négy 
szélén vörös-zöld lángnyelv.2

124. A két világháború között készült 
az albertfalvai Szent Mihály-templom 
fehér, selyembrokát zászlaja, amelynek 
mérete 80×116 cm. A zászló téglalap-
ban végződő hármas fanon. A zászló-
lap virágmintás. Az előlapon, középen, 

122B. KÉP

1  Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeum. Leltári szám nélkül.
2  Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeum. Leltári szám nélkül.  

123. KÉP
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barna szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen a Hazatérő Szent Család3 
(124a. kép). Középen, fehér lepelben a gyermek Jézus, feje körül glória, kezei 
széttárva, ruháján hosszú szárú, vörös színű, díszes kereszt. Balra Szűz Mária, 
fején zöld fátyol, feje körül glória, köpenye kék, ruhája rózsaszín. Jobbra 
Szent József, feje körül glória, baljában vándorbot, köpenye barna, ruhája 
lila színű. Felettük a Szentlélek galambja. A hátlapon, középen, barna szegé-
lyes téglalap keretben, olaj-vászonképen, a felhőkön álló Paduai Szent Antal 
(124b. kép). A feje körül glória, köpenye barna színű, jobbjában reguláját 
tartja, amelyen fehér lepelben a gyermek Jézus térdel, akinek feje körül glória. 
Szent Antal dereka körül cingulus, kötélövéről olvasó függ. Jézus jobbjával 
áldást oszt és szeretetet hirdetvén, derűs arccal Szent Antalra tekint. A zászló 
szélein és a bújtató mindkét oldalán fehér textilrojt. A keresztrúd két szélén 
sárgaréz záróelem.4 

125. A XIX. században készülhetett az egykori templomi (céhes?) zászló 
(mérete 122×95 cm), amelynek anyaga hiányzik. A téglalap alakú zászlókép 
előlapján, aranyszegélyes, olajjal festett vászon keretben, a felhőkön trónoló 

3  Az ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
4  Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeum. Leltári szám nélkül. 

124A. KÉP 124B. KÉP
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Magyarok Nagyasszonya (125a. kép). Jobb lába holdsarlón, fején korona, feje 
körül dicsfény, jobbjában jogar, köpenye kék, ruhája rózsaszín. Ölében, baljá-
val magához öleli a fehér ágyékkötőben ülő gyermek Jézust, akinek feje körül 
glória. Jézus jobbjában a világmindenséget szimbolizáló kék éggömb tetején 
a kereszttel, míg baljával az ég felé mutat. Felettük két-két kerub. A téglalap 
alakú zászlókép hátlapján, aranyszegélyes, olajjal festett vászon keretben 
Szent I. Orbán pápa (125b. kép). Feje körül dicsfény, jobbja a szívén, baljában 
szőlőfürt. Mellette vörös és fehér szőlőtő. Lába előtt a szőlőfürt vágásához 
használt kés. Orbán köpenye vörös, ruhája fehér színű.5

126. 1849 után készült a krisztinavárosi plébániatemplom zöld, gyapjú alap -
anyagú damaszt (egylapos) zászlaja, amelynek mérete 111×70 cm. A zászló 
téglalapban végződő hármas fanon. A zászlólap stilizált növényi motívumok-
kal díszített. Az előlapon, középen, széles, ezüst szőlőlevelekkel díszített, 
téglalap alakú mezőben, aranyszínű paszomántcsíkkal keretezett olaj-vászon-
képen a Besnyői Szűz álló alakja, fején fehér fátyol és korona, köpenye kék, 

5  Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (Textilgyűjtemény). Leltári szám: 14.881. Fotó: 
BTM-Kiscelli Múzeuma. Köszönet Simonovics Ildikónak.

125A. KÉP 125B. KÉP
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ruhája vörös (126a. kép). Jobb karján, kék ruhában a gyermek Jézus ül, akinek 
fején korona. Az ábrázolásban alul fekete felirat: BESNYŐI BOLDOGSÁGOS 
SZŰZ KÉPE. A hátlapon, középen, széles, (szőlőlevelekkel díszített) ezüst 
téglalap alakú mezőben, aranyszínű paszomántcsíkkal keretezett olaj-vászon-
képen a Vérehulló és Szoptató Ré-i Mária kegyképe (126b. kép). Mária kék 
köpenyben és vörös ruhában, fejére két kerub nyitott koronát tesz. Ölében, kék 
öves vörös köpenyben a gyermek Jézus, akinek bal kezében egy szalag nehe-
zen olvasható felirattal: In Gremio Matris Sedet Sapientia Patris (Az Anya 
ölében ül az Atya Bölcsessége). Mellettük egy-egy kerub, felettük is egy-egy 
kerub, akik újabb, zárt uralkodói koronát fognak Mária feje felett. E két utóbbi
kerub mellett, egy-egy kerub. Alattuk Buda város látképe a Lánchíddal. 
Az ábrázolásban alul fekete feliratos szöveg: BUDAI VÉR-KÁPOLNÁBAN B: 
SZŰZ KÉPE. Az ábrázolás kép a képben. A zászló széleit fémszálas 5 cm-es
rojt keretezi, alul a fanonok 20-20-20 cm-re osztottak. A jelenlegi fest-
mény nem eredeti, ezt később helyezték ide. A keresztrúd két szélén fém 
záróelem.6

126A. KÉP 126B. KÉP

6  Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (Textilgyűjtemény). Leltári szám: 19.325. Fotó: 
BTM-Kiscelli Múzeum. Köszönet Simonovics Ildikónak.
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127. A XIX. században készült a zöld, egylapos, selyemdamaszt, festett, három -
szögletű egykor templomi zászló, amelynek mérete 82×95×125 cm. A zász ló -
lap stilizált virágmintás. Az előlapon, középen aranyszínű sugarakkal körül-
vett IHS monogram, latin kereszt és Jézus Szentséges Szíve. A hátlapon, közé-
pen aranyszínű sugarakkal körülvett MARIA monogram, alatta Mária tőrrel 
átdöfött Szeplőtelen Szíve. A zászló szélét arany fémrojt keretezhette.7

128. XIX. századi egy ismeretlen templom megsárgult (fehér), fecskefarkú 
selyemdamaszt (egylapos) zászlaja, amelyet Jakob Warschag festett. A zászló 
mérete 100×120×59 cm. A zászlólap stilizált növényi ornamentikával, illetve 
gránátalmára utaló motívumokkal díszített. Az előlapon, középen, arannyal 
nyomott, tölgyleveles, alul kerékdíszes, felül a Szent Koronát ábrázoló keret-
ben, olaj-vászonképen a felhőkön trónoló Magyarok Nagyasszonya (128a. 

127A. KÉP 127B. KÉP

7  Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (Textilgyűjtemény). Leltári szám: 448? A zászló a 
Székesfőváros Gazdasági Hivatalától került a BTM-Kiscelli Múzeumába. Lásd még: BFL VIII.3803.
a.4. Budapest Székesfőváros Történeti Múzeum. A Székesfővárosi Múzeum Gyűjteményi Jegyzéke 
1922. 2–791. Fotó: BTM-Kiscelli Múzeum. Köszönet Simonovics Ildikónak.
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kép). Lába holdsarlón, feje körül dicsfény, jobbjában jogar, ölében, fehér 
ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. Mária köpenye 
kék, ruhája rózsaszín. Jézus jobbjában a világmindenséget szimbolizáló kék 
éggömb a kereszttel, balját ég felé emeli. A zászlólap szélén tölgymintás motí-
vum fut körbe, felül egy-egy rózsaszál. A hátlapon, középen, tölgyleveles, 
felül a Szent Koronával lezárt keretben, olajfestményen a gyermeket óvó 
Őrangyal (128b. kép). A háttérben dombtetőn álló gloriette. Ez a ritka ábrá-
zolás utalhat a megrendelő betegségből megmenekült gyermekére is. A fest-
mény szignált: Warschag. A zászlólap díszítése megegyezik az előlapéval. 
A zászló szabad széleit arany fémszálas 6 cm-es rojt keretezi, alul egy 
16 cm-es fémbojt található, a másik elveszett. A fehér fa zászlórúd sárga 
fémgömbön lévő rézlándzsában végződik, melynek mindkét oldalán tölgy- és 
babérlevéllel övezett magyar címer látható.8

8  Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (Textilgyűjtemény). Leltári szám: 1322. A zászló 
Duwald Kornéltól került a BTM-Kiscelli Múzeumába. Lásd még BFL VIII.3803.a.4. Budapest Székes-
főváros Történeti Múzeum. A Székesfővárosi Múzeum Gyűjteményi Jegyzéke 1922. 2–791 Fotó: 
Fáryné Szalatnyay Judit, BTM-Kiscelli Múzeum. Köszönet Rostás Péternek és Simonovics Ildikónak.

128A. KÉP 128B. KÉP
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129. A XVIII. században készült egy ismeretlen templom egyszínű, egyol-
dalas selyemzászlaja. Vajszínű selyemalapon színes, árnyalt selyemhímzés, 
a zászló vajszínű vászonnal bélelt. A zászló négyszögben végződő négyes 
fanon, amelyből a jobb oldali fanon hiányzik. A zászló mérete 134×197 cm.
Középen árnyalt, zöldes kígyóval (szájában alma) övezett éggömbön, hold-
sarlón álló, kék-vörös köpenyt és zöld ruhát viselő Szeplőtelen Szűz 
(Immaculata).9 Fején fátyol, feje körül glória alakban 12 csillag. Baljában 
liliom, amely ritka ábrázolás, jobbját a Szívére teszi (129b. kép). Két oldalon 
3-3, kartust tartó, lebegő angyal: a jobb felső kezében a nap (Krisztus mint az 
igazságosság napja), a bal felsőében a hold (Isten megteremtette a két világí-
tót, vö. Ter 1,16), a bal középsőében szökőkút, a jobb középsőében fa, a bal 
alsóéban templom (a jeruzsálemi Szent Sír-templom, a mennyei Jeruzsálem), 
a jobb alsóéban a bábeli torony (a Szentlélek eljövetele, a pünkösdi nyelv-
csoda) látható (129a. kép). Az ábrázolásban az első sor a teremtést, a második 

19  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
10  Iparművészeti Múzeum – Textilgyűjtemény (R-VII-B-5), Leltári szám: 51.1016. A zászló 1951-ben 

került a múzeumba. Köszönet Erdei Lillának, Krasznai Juditnak és Rácz Annának.

129A. KÉP 129B. KÉP
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sor a földi életet, a harmadik sor a mennyországot szimbolizálja. A zászló 
keskeny sárgás szalaggal és fonott sárgás zsinórral szegett. A zászló tetején, a 
kifordult bújtatón textilrojt.10

130. Az 1930-as években készült a Csíksomlyóról származó egyszínű fehér 
selyemdamaszt zászló, amelynek mérete 78×140 cm. A zászló háromszögben 
végződő hármas fanon. A zászlót gyászmenetkor fekete gyászszalaggal látták 
el. Az előlapon, fehér szegélyes téglalap keretben, temperával festett képen, 
naiv megfogalmazásban Szűz Mária (130a. kép). Kezét fénysugarakat árasztó, 
rózsakoszorúval övezett, lángoló Szeplőtelen Szívére teszi. Fején fehér fátyol, 
feje körül glória. Balja két ujjal felfelé mutat. Köpenye vörös-zöld-kék színű. 
Az ábrázolás felett, illetve alatt kék, géppel hímzett felirat: Üdvözlégy és 
Mária! A hátlapon, középen hímzett MÁRIA monogram (130b. kép). Alul a 
fanonokon és a bújtató mindkét oldalán fehér textilrojt.11

11  Kegyeleti Múzeum (Kiállító terem). Leltári szám nélkül. Köszönet Hargittai Emilnek.

130A. KÉP 130B. KÉP
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131. A két világháború között készült az egykori templomi (kegyeleti) zászló. 
Fekete selyem anyaga hiányzik, de nyomokban még látható. Mérete 47×66 cm.
Az előlapon, középen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, temperával 
festett képen, a halotti ágyon fekvő Szent József fehér köpenyben, feje körül 
glória (131a. kép). Mellette Szűz Mária, fején fehér fátyol, feje körül gló-
ria. Kezeivel József kezét fogja. Mária köpenye kék színű. Mellettük Jézus 
Krisztus, feje körül glória, jobbjával megáldja Józsefet. Jézus köpenye vörös, 
ruhája fehér. A hátlapon, középen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, 
temperával festett képen, a fénysugarakat árasztó, felhőkön ülő Rózsafüzér 
Királynéja (131b. kép). Ölében, fehér lepelben a gyermek Jézus, akit magá-
hoz ölel. Mária és Jézus feje körül dicsfény. Jézus jobbjában rózsafüzér, amit 
Szent Domonkosnak nyújt. Mária szürke bélésű kék köpenyben és vörös ruhá-
ban, Szent Domonkos szerzetesi ruhában, feje körül dicsfény.12

12  Kegyeleti Múzeum (Kiállító terem). Leltári szám nélkül. A zászlót az Ecclésiából vásárolták. Köszö-
net Hargittai Emilnek.

131A. KÉP 131B. KÉP
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132. A két világháború között készült a fekete, tégla-
lap alakú, egykori templomi (kegyeleti) selyemzászló, 
amelynek mé rete 150×200 cm. Az előlapon, középen, 
aranyszínű szegélyes téglalap keretben, olaj-vászon-
képen fehér ágyékkötőben a megfeszített Krisztus 
(132a. kép). Felül, Jézus mögött a meghasadt ég, amely 
jan zenista ábrázolási mód. Érdekes a háttér megjelení-
tése, mert nem tudjuk a festő szándékát, de elkép-
zelhető, hogy a vörös és a sárga lángnyelvekre emlé-
keztető nyúlványok a pokolra utalnak. A kép a pokol 
és az üdvözülés szimbóluma. A hátlapon, középen, 
aranyszínű, szegélyes téglalap keretben, olaj-vászonképen Szent Anna tanítja 
Máriát (Mária neveltetése) (132b és c. kép). Mária feje körül glória, kezei össze-
kulcsolva, köpenye fehér színű. Anna fején sárga fátyol, feje körül glória, ölében 
nyitott könyv, köpenye vörös és ruhája zöld. A zászló szélein és a bújtató mind-
két oldalán aranyszínű fémrojtok. A zászlóhoz egy rúd is tartozik.13

132A. KÉP 132B. KÉP

132C. KÉP

13  Kegyeleti Múzeum (Kiállító terem). Leltári szám nélkül. A zászlót az Ecclésiából vásárolták. Köszö-
net Hargittai Emilnek.
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133. A XVI. század második felében készült egy ismeretlen templom zász-
laja, amelynek mérete keret nélkül 79×64 cm. Csak a zászló olaj-vászonképe 
maradt meg, maga a selyem elpusztult. Az előlapon, a fénysugarakat árasztó, 
holdsarlón álló, kígyóra taposó Magyarok Nagyasszonya,14 körülötte kék 
rózsakoszorú (133a. kép). Mária fején korona (ebben a korban még nem ismer-
ték a Szent Korona ábrázolását), feje körül glória, jobbjában jogar, baljában, 
fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus. Mária köpenye zöld bélésű kék, ruhája 
vörös. Jézus feje körül glória, kezében vörös rózsa (ritka ábrázolás, amely 
Máriára is utalhat). Mátyás korától kezdve ez a Napba öltözött Asszony típus 
Patrona Hungariae értelmezést is kapott, ami a XVII. századra egyértelmű lett 
(pl. szegedi kegykép). Jézus kezében vörös szegfű is lehet (a levelei alapján), 
amely valószínűleg a rá váró szenvedés megelőlegezett jelképe. A rózsako-
szorú szürkesége ellenére inkább fehérnek tekintendő, nem kéknek.15 Mária 
fejét Jézus felé fordítja, közöttük erős szemkontaktus figyelhető meg. Ez az 
ábrázolás az Anya és Fia közötti mély lelki kapcsolatot tükrözi. A hátlapon 
Szent Dorottya, Alexandriai Szent Katalin, Szent Borbála és Antiochiai Szent 

14  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
15  Terdik Szilveszter által.
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Margit (133b. kép). Fejük körül glória. Dorottya fején rózsakoszorú, kötényé-
ben virágok, baljában pálmaág. Borbála fején korona, lábánál a háromablakos 
torony, baljában pálmaág. Katalin fején korona, baljában kard és pálmaág. 
Margit fején virágkoszorú, jobbjában pálmaág, baljában a láncra vert sárkány. 
A vászon rész széleit később körbe festették, majd keretet kapott.16

134. A XIX. században készült egy ismeretlen templom meggyvörös selyem-
damaszt zászlaja, amely mára szétfoszlott. A zászló mérete 63×82 cm. Az elő-
lapon, középen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, olajfestésű képen a 
tüzet oltó Szent Flórián kék köpenyben és vörös nadrágban, baljában zöld 
zászló (134a. kép). Az ábrázolásban alul felirat: S. FLORIANUS (SZENT 
FLORIÁN). A hátlapon, középen, aranyszínű szegélyes téglalap keretben, 
olajfestésű képen Szent Anna, aki Máriát tanítja (134b. kép). Anna fején fehér 
fátyol, köpenye fehér, ruhája sárga. Mária köpenye vörös, ruhája fehér színű. 
Felül egy koszorút tartó angyal. Az ábrázolásban alul felirat: S. ANNA (SZENT 
ANNA). A kép szélén a zászlólap töredéke még látható.17

16  Magyar Nemzeti Galéria (Régi magyar gyűjtemény). Leltári szám: 55.970. Köszönet Mikó Árpád-
nak és Endrődi Gábornak. 

17  Magyar Nemzeti Múzeum (Történeti Tár). Leltári szám: T.1957.31. A zászló a Békéscsabai Múze-
umból került Budapestre. Köszönet Tompos Lillának.
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135. A XIX. század második felében készült egy ismeretlen templom fehér, 
négyzet alakú, moaré habselyem zászlaja (rossz minőségű), amelynek mérete 
146×152 cm. Az előlapon, középen, ovális, paszománnyal szegett arany keret-
ben, festett képen, kék alapon, két angyal által tartott szent koronás magyar kis-
címer (135a. kép). A hátlapon, ovális, arany szegélyes keretben, festett képen 
a térdelő Szent István király, aki az oltár (fehérvári Nagyboldogasszony-temp-
lom) előtt a rózsaszín párnára helyezett Szent Koronát (valamint országalmát, 
jogart és kettős keresztet, az utóbbi ritka ábrázolás, amely az apostoli tevékeny-
ségét fejezi ki) felajánlja a felső sarokban látható Magyarok Nagyasszonyának 
(135b. kép). Mária fején kék fátyol, feje körül glória és dicsfény, köpenye kék, 
ruhája rózsaszín. Ölében, fehér ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit magához 
ölel. Jézus feje körül glória. Mellettük négy kerubfej. Szent István köpenye 
szürke, ruhája kék-vörös színű. Az oltárasztalon zöld oltárterítő. A kompozí-
cióra hatással lehetett Sebastian Langer: Szent István király koronafelajánlása 
című, 1790 k. készült rézmetszete.18 Mindkét lap három szabad szélén vörös-
fehér-zöld varrott (applikáció) lángnyelvek. Mindkét lapon, a négy sarokban 
tölgyfaleveles, makkos, domború aranyhímzés-rátét. A zászló három szabad 
szélén sűrű aranyszínű fémrojt.19

18  SZILÁRDFY Zoltán, Sajátos típusok a magyar szentek barokk kori ikonográfiájában, in „Hol vagy, 
István király?” A Szent István – hagyományok évszázadai (szerk.: Bene Sándor; Gondolat Kiadó, 
Budapest 2006) VIII.
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136. 1945 előtt készült az ismeretlen, VIII. kerületi templom Keresztény 
Munkásifjak VIII. ker. Ifjúsági Credo Csoportjának fehér, téglalap alakú 
selyembrokát zászlaja, amelynek mérete 140×106 cm. A zászlólap stilizált 
virágmotívumokkal díszített. Az előlapra itt Magyarok Nagyasszonya került 
(136a. kép) annak ellenére, hogy a munkások védőszentje Szent József. 
Ezt igazolja a Szűz Mária felett, illetve alatt olvasható felirat is. Az előlap 
közepén, aranyszegélyes ovális keretben, festett rátéten a felhőkön trónoló 
Magyarok Nagyasszonya. Lába holdsarlón, fején a Szent Korona, köpenye 
kék, ruhája rózsaszín. Jobbjában a jogar, bal oldalt az ölében, fehér lepelben 
az álló gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. Jézus baljában az ország-
alma a kettős kereszttel, jobbjával áldást ad. Az ábrázolás felett, illetve alatt 
hullámos aranyszínű hímzett felirat: KERESZTÉNY MUNKÁSIFJAK és VIII. 
KER. IFJ. CREDO CSOPORTJA. A hátlapon, középen, aranyszegélyes ovális 
keretben, olajjal festett rátéten, tájképi háttér előtt a dolgozó Szent József. Feje 
körül glória. Lábánál ácsszerszámok, kétoldalt egy-egy oszlop (136b. kép). 
Az ábrázolás felett íves aranyszínű hímzett felirat: ORA ET LABORA (imád-
kozzál és dolgozzál). A zászló három szabad szélén nemzetiszínű textilrojt, 
alul 2 nemzetiszínű textilbojt.20

19  Magyar Nemzeti Múzeum (Történeti Tár). Leltári szám: T.1972.219. A zászló a Külügyminiszté-
riumból került a múzeumba. Köszönet Tompos Lillának.

20  Magyar Nemzeti Múzeum (Történeti Tár). Leltári szám: 61.21. A zászló 1961-ben ismeretlen temp-
lom ajándékaként került a múzeumba. Köszönet Sedlmayr Krisztinának.
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137. A két világháború között készült egy ismeretlen templom fehér, téglalap 
alakú, selyembrokát zászlaja, amelynek mérete 142×100 cm. A zászlólap elő -
lapját rózsacsokrok és liliomszálak díszítik. Az előlap közepén hímzett, fel-
hőkön trónoló Magyarok Nagyasszonya (137a. kép). Lába holdsarlón, fején 
fehér fátyol és feltehetően a Szent Korona, feje körül glória, ölében, fehér 
lepelben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel. Mária jobbjában a 
jogar, köpenye kék, ruhája rózsaszín. Jézus feje körül glória, baljában a világ-
mindenséget szimbolizáló kék éggömb tetején a kereszttel, jobbját áldásra 
emeli. Az ábrázolás felett, illetve alatt hullámos aranyszínű hímzett felirat: 
MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA és KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. A zász-
lólap hátlapján keresztmotívumokat idéző virág és ornamentális díszítés lát-
ható (137b. kép). A hátlap közepén, arany szegélyes, ovális alakú papírlapra 
festett kép: a szerzetesi ruhában álló Árpád-házi Szent Margit, fején királyi 
származásra utaló korona (margitszigeti). Jobbjában liliom, baljában rózsa-
füzér, kereszt és zöld imádságos könyv. Lába alatt a margitszigeti kolostor 
kövezete, mögötte derékig az oltártakaró, kereszttel díszített textília, mely 
mögül perspektívában előtűnik a Duna, partján a Budai-hegység.21   

137A. KÉP 137B. KÉP

21  Magyar Nemzeti Múzeum (Történeti Tár). Leltári szám: 61.22. A zászló 1961-ben ismeretlen temp-
lom ajándékaként került a múzeumba. Köszönet Tompos Lillának. 
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138. 1943-ban készült a józsefvárosi Szent József Plébánia Katolikus Dolgozó 
Leányok Egyesületének fehér, háromszögletű, hímzett, selyembrokát zászlaja, 
amelynek mérete 96×128 cm. A zászlólap virágmintás. Az előlapon, közé-
pen, egyenes alapon, ívekkel határolt mezőben: Dolgozók Nagyasszonya,22 
az ipari munkásság oltalmazója, jobbjában, sárga ruhában a gyermek Jézus 
(138a. kép). Fejük körül glória. Mária köpenye vörös, ruhája kék-rózsaszín. 
Mária baljában guzsaj, hajviselete, illetve ruházata a magyar menyecskék 
viseletére utal. A háttérben a Rerum Novarum szellemiségét idéző ipari gyár-
telep és a józsefvárosi templom. A nehézipar a férfira, míg a textilipar a nőre 
utal. Az ábrázolás felett ívben (két sorban) aranyszínű felirat: DOLGOZÓK 
NAGYASSZONYA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! A hátlapon, középen zöld L 
és D betűk, az L betű keresztvégződésű. Az ábrázolás felett ívben aranyszínű 
felirat: NAGY SZENT TERÉZ CSOPORT, alatta aranyszínű évszám: 1943 
(138b. kép). A zászló két szélén aranyszegély, alul egy aranyszínű fémbojt. 
A keresztrúd két szélén sárgaréz záróelem.23

138A. KÉP 138B. KÉP

22  A Mária-ábrázolás típusát Szilárdfy Zoltán írta le.
23  Magyar Nemzeti Múzeum (Történeti Tár). Leltári szám: 61.40. A zászló 1961-ben a Horváth Mihály 

téri templom ajándékaként került a múzeumba. Köszönet Sedlmayr Krisztinának.
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139. 1926-ban készült a Mezőkövesdi Katolikus Olvasókör (Néprajzi Múze-
umban található) hímzett, nemzetiszínű selyemzászlaja. 1926-ban Mező kö-
ves den még csak a Szent László Plébánia létezett. A zászló anyaga növényi 
mintás. A hat részre vágott zászló darabjai arany keretben láthatók. A zászló-
darabok méretei 110×62 cm, 110×62 cm, ?×31 cm, ?×31 cm, ?×31cm, ?×31 cm. 
Vastagsága 1,5 cm. Az első hatszögletű darabon, középen a fénysugarakkal 
övezett, felhőkön, holdsarlón trónoló Magyarok Nagyasszonya, ölében fehér 
ágyékkötőben a gyermek Jézus, akit baljával magához ölel (139a. kép). Mária 
jobbjában a Szent Korona, baljában a jogar, lábánál a magyar kiscímer. Mária 
fején fehér fátyol és korona, feje körül glória, kék köpenyt és fehér ruhát visel. 
Jézus feje körül glória, kezeivel a Szent Korona felé nyúl. A holdsarlón egy 
angyal ül, aki Mária lábát csókolja. Az ábrázolás mellett bontott évszám: 1926. 
Az ábrázolás körül aranyszínű körirat: ISTE[NT] IMÁDJUK HAZÁNKAT 
SZERETJÜK MEZŐKÖVESDI KATOLIKUS OLVASÓKÖR. A felirat és az 
alakok selyemfonallal, laposöltéssel készültek. A második hatszögletű darab 
közepén Szent István király áll, fején a Szent Korona, feje körül glória, olda-
lán kard, jobbjában a jogar, baljában BIBLIA SACRA 995 feliratú könyvet tart 
(139b. kép). Öltözete nemzetiszínű: köpenye vörös-fehér, míg ruhája zöld. 
Ruháján kettős kereszt alakú hasíték, ez apostoli munkájára utal. Az ábrázolás 
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24  Ah, hol vagy, magyarok tündöklő csillaga?, in Hozsanna (Szent István Társulat, Budapest 2000) 
424. 

25  KARÁCSONYI János, Szent István király élete (Szent István Társulat, Budapest 1904) 8–9.   
26  KARÁCSONYI 13.
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körül aranyszínű körirat: HOL VAGY ISTVÁN KIRÁLY TÉGED MAGYAR 
KÍVÁN.24 István kezében a Biblia az olvasókörre utalhat, míg a dátum Szent 
István király életének valamely kiemelkedő egyházi eseményére.25 De ebben 
az évben jött hazánkba téríteni Szent Adalbert és szerzetestársa is.26 István 
ekkor vette feleségül Gizellát,27 valamint ez az év a hazai egyház felépíté-
sének kezdete.28 A harmadik darab négyzet alakú, rajta selyemcérnával és 
laposhímzéssel vörös selyemre hímzett gereblye és kasza, keresztben met-
széspontjuknál sarló és egy kéve búza (a parasztság szimbóluma). A selymet 
rádolgozták egy erősebb textilre. A hímzés a szürke és arany változataival 
készült. A negyedik, négyzet alakú darabon selyemcérnával és laposhímzéssel 
vörös selyemre hímzett szögmérő, fogaskerék, körző, háromszögű vonalzó és 
két egymásnak keresztbe fektetett kalapács látható. A selymet rádolgozták egy 
erősebb textilre. A hímzés a szürke és barna változataival készült. Az ötödik 
darab szintén négyzet alakú, rajta zöld selyemre laposöltéssel, szürke, vörös, 
arany selyemcérnával hímzett kereszt és vashorgony, előtte Jézus Szíve (Hit, 
Remény, Szeretet). Az alapselymet egy erősebb textilre dolgozták. A hatodik, 
négyzet alakú darab két azonos kéz kézfogását ábrázolja zöld selyemre, szi-
várványos selyemcérnával, laposöltéssel hímezve. A selymet rádolgozták egy 
erősebb, de durvább textilre. A negyedik és a hatodik zászlódarab a keresz-
ténységtől idegen. A zászló 1945 után eltűnt, a szovjet csapatok vitték el 
Csehszlovákiába. Jóval később, a Matyó együttes egy ottani vendégszereplése 
után visszakerült a községbe. Az 1970-es években Pető József kereteztette 
be a szétvágott zászlót és adta 1985-ben a Néprajzi Múzeumnak. Készítette: 
Mezőkövesd, Borsod vármegye.29 A Magyarok Nagyasszonya ábrázolás meg-
egyezik a VII. kerületi Rózsák terei görög katolikus templom oltárképével, 
amelyet 1933-ban Roskovics Ignác készített. A Magyarok Nagyasszonya a 
templom kegyurának határozott kívánsága szerint 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.30  

140. 2009 körül Dorogi Ferencné készített egy fehér, hímzett selyemzászlót, 
amelyet végül nem helyeztek el templomban, nem szenteltek fel. Mérete 
115×75 cm. A zászló háromszögben végződő hármas fanon. Az előlapon, 

27  BOGYAY Tamás, Stephanus Rex (Ecclesia Kiadó, Budapest 1988) 33. 
28  BOGYAY 30. 
29  Néprajzi Múzeum. Leltári szám: 85.159.20. (1–6). Köszönet Szacsvay Évának és Szekrényessy 

Rékának.
30  http://rozsaktere.emecclesia.hu/index.php?hely=2, 2011. május 30. 
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középen a holdsarlón álló, kígyóra taposó, lesütött szemű Szeplőtelen Szűz, 
a Csodásérmű Mária (140a. kép). Fején korona és fehér fátyol, feje körül gló -
ria, kék köpenyt és fehér ruhát visel, keze fénysugarakat áraszt. Az ábrá-
zo lás felett, illetve alatt íves aranyszínű felirat: MAGYARORSZÁG PAT RÓ-
NÁJA és VEDD SZÍVEDBE NÉPEDET. A hátlapon, középen, egy vörös 
rózsaszál, felette korona, az egész ábrát rózsafüzér fogja egybe (140b. kép). 
Az ábrázolás felett, illetve alatt íves aranyszínű felirat: MÁRIÁT DICSÉRNI 
és HÍVEK JÖJJETEK. A zászló szélein és a bújtató hátlapján aranyszínű 
fémrojt. A keresztrúd 90 cm, a tartórúd 270 cm, ebből a kereszt alakú zász-
lócsúcs 20 cm.31

140B. KÉP

31  Saját felmérés. 2011. április 5. Köszönet Dorogi Ferencnek a leírásért és a fotóért.
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