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Királynője

"Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz! / Kérjed a Te szent Fiadat
érettünk! / Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, / szép Szűz Mária,
könyörögj értünk!" - énekeljük a Szent Vagy Uram énekeskönyv
287. számú énekében. Szövegét akkor szerezték, amikor még nem
határolták el a királyné és királynő különbségét. Egyértelmű,hogya
Lorettói Litánia egyik szakaszának parafrázisáról van szó, tekintve,
hogy ebben is, abban is sorra következik a Szűzanya többi megszö
lítása is, mint "pátriárkák, próféták, apostolok C..) Királynéja."

A loretói Szent Házat az olasz Angeli-család tagjai menekítet
ték el a törökök elől a Szentföldről a keresztes háborúk idején,
amiből később az a legenda kerekedett, hogy mai helyére,
Loretóba angyalok hozták. A litánia pedig úgy keletkezett, hogy
összegyűjtötték azokat a feliratokat, amelyekkel a zarándokok
mennyei Édesanyjuknak kedveskedtek. "Mária: Aranyház, Haj
nali szép csillag, Elefántcsont-torony... "

Az "Angyalok királynője" nem lenne tehát egyéb, mint költői

utalás a Szent Ház legendájára? Nem, ennél jóval többről van szó.
Szűz Máriának ez a megszólítása igen régi. Az Angyalok ki

rálynője-ábrázolások bizánci eredetűek, s innen terjedtek el a 8.
századtól az egész Mediterráneum, valamint Nyugat-Európa
képzömüvészetében.' Előfordul, hogya vízkereszti három ki
rállyal együtt három angyal áll tisztelgő őrséget a karján Kisded
del trónoló Mária két oldalán; ám a 8-13. századokban a leggya
koribb értelmezés az, hogy amint Krisztus is királya mennyben,
úgy a kis Jézust a karján tartó Mária is királynő, ennek megfele
lően trónjának két oldalán angyalok állnak.i

Ebben a korszakban született meg Szűz Mária négy antifónája
is. Az egyik így kezdődik: "Üdvözlégy egek Királynője, üdvözlégy
angyalok Úrnője" (Ave Regina coelorum, ave Domina angelorum). Ezt
Gyertyaszentelőtől Nagyszombatig éneklik, a másik hármat az
egyházi év többi időszakaiban. Ez az ismeretlen szerzőtól szárma
zó, de a 12. századra már széles körben elterjede liturgikus ének
tartalmaz néhány olyan gondolatot, amely csak ebben található
meg, a másik háromban nem. Máriát az Angyalok Királynőjének

nevezi, akitől jött a fény a világra (tudniillik Jézus), és azt kéri
tőle, hogy "adj erőt ellenségeid (tudniillik a sátán) ellen... "

S itt elérkeztünk a kinyilatkoztatott forráshoz, a Jelenések
Könyvéhez, annak Asszonyához, akit az egyház Máriával azono
sít: "Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába
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alatt a hold, fején tizenkét csillagból korona." Az ördög el akarja
nyelni a fiút, akit szült, de Szent Mihály és angyalai a sátánt le
vetik az égből. Mária koronás királynőként jelenik megJ akinek
angyalok szolgálnak (Jel 12/1-8.).

A vallásos folklór nagy kutatója, Bálint Sándor által Nap
baöltözöttnek nevezett Asszonyt (Mulier amicta Sole) számtalan
képzőművészetialkotásban megjelenítették: koronával, testéből ki
áradó fénnyel, lába alatt a holddal, karján az újszülött (ruhátlan)
kis Jézussal, olykor a legyőzött sárkánnyal. Az Apokalipszis
képe egyben a mariológia foglalata is: Mária nemcsak elnyerte a
mennyei koronát, nemcsak győzött a sátán fölött, de lába alá ve
tette a gyarlóságokat jelképező csalfa Holdat (mendax Luna) is,
sőt lényét átjárja az Istent, kegyelmét szimbolizáló Nap. Ebben
magától értetődően vannak benne a Mária-dogmák, így a szep
lőtelen fogantatás is. Nem nélkülöz szentháromsági vonatkozást
sem, hiszen Máriát az Atya teremtette (a Napban) szeplőtelen

nek, s a Lélektől (a Napban) megárnyékozott Szűz szüli (a Nap
ban) a Gyermeket. A tizenkét csillag asszociált még a tizenkét
apostolra s a tizenkét (kis) prófétára is, akiket a Loretói litánia
- s nyomán a népénekünk - valóban meg is említ.

Az Ave Regina coelorum antifóna, s mindaz, amit kifejez, Ár
pád-házi Kinga életében igen sokat jelentett. Róla az a legenda
maradt fent, hogy újszülöttként ezt az antifónát énekelte." Ezt
édesanyja, a bizánci Laszkarisz Anna emlegette leányának. Lé
nyegében arról van szó, hogy Kinga vallásos szüleinél a gyerek
szoba és a kápolna egy légteret alkotott, s amikor a Kinga szüle
tése időszakában esedékes antifónát - az említettet - a papság
énekelte, az újszülött is gőgicséini kezdett," Kingában ez az elbe
szélés ugyanúgy mély gyökeret eresztett, mint húgában, Szent
Margitban szüleinek az a közlése, hogy születése előtt Istennek
szentelték. Ennek a gyermeki legendának azért van nagy jelentő

sége/ mert ez az egyetlen feljegyzés, amelyben Szent Kinga lel
kületéről esik szó, Lelkiségének azonban van egy második eleme
is, ez viszont egy patrociniumból derül ki. Amikor ugyanis
Ószandecen, a magyar határtól néhány kilométerre klarissza- ko
lostort épített - amibe később maga is belépett -/ ennek temp
lomát a Szentháromság tiszteletére szentelte.

Ez a kolostor - bár szigorú szemlélődő nővérek közt élt ben
ne - egyáltalán nem volt a világtól való elrugaszkodás helye.
Kinga Szandec környékének felvirágoztatója lett a tatár pusztítás
után. Német telepes falvak létrejöttét segítette elő a magdeburgi
jog szerint.6 Magyar létére megtanult lengyelül, nagyra becsülte
a művészeteket, és olyannyira a lengyel kultúra zászlóvivőjeként

tartják számon/7 hogy még a lengyel táblakép-festészet története
is vele kezdődik." Sajnos, az ő közvetlen hatására készült képző

művészeti alkotásokból semmi nem maradt fenn, ugyanis
Ószandecet a magyar hadak 1410-ben felégették.9 Új Szandec lé-
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pett a helyébe," róla pedig egy 15. századi festőiskolát neveztek
el, az úgynevezett Szandeci Iskolát, amelynek alkotásai közt
több olyat találhatunk, amelyről joggal mondhatjuk, hogy fenn
tartotta Kinga lelki örökségét. Azon a módon, ahogy a közép
korban az írás-olvasás mesterségében járatlan hívők számára a
hitbeli ismereteket általában közölték, beleértve a bibliai történe
teket is, a Biblia pauperum képeiben. Dél-Lengyelországban több
olyan 15. századi kép is fennmaradt, amelyeken Szűz Máriát a
mennyben a Szentháromság koronázza.!'

Szent Kinga lelkisége műalkotásokban azonban Ószandecen
is megjelenik. Az említett tűzvész utáni helyreállítás idejéből,

1445-ből való a kolostor sárkányt tapodó, a Jelenések Könyvét
idéző Máríája." A klarissza-templom loretói kápolnájának Má
ria-oltárán pedig, Árpád-házi Kinga boldoggá avatása idejéből, a
17. századból való koronás Szűzanya látható a kis-Jézussal, kö
zös világoskék palástba burkolva, mellettük két angyal, felettük
- külön képen - Kinga. A templom főoltárán középkori Szent
háromság-kép van, amelyet szintén az újjáépítéskor, a 15. század
közepén az úgynevezett Mateóci Mester festett," s amelyet szin
tén a boldoggá avatás után, 1696-ban, arannyal burkoltak be. Fö
léje ugyanakkor egy aranyozott, dicsfénnyel övezett, összekul
csolt kézzel felfelé tekintő Mária-szebrot helyeztek, amit puttók
emelnek, miközben az oltárt még további két angyalalak fogja
közre.!" Az ószandeci plébániatemplom külső falán pedig egy
barokk-kori beüvegezett szoborkompozíciót helyeztek el: koro
nás Máriát a kis-Jézussal, jogarral és világgömbbel, félholdon áll
va, belőle áradó fényben, körülötte hat angyallal, felette a Szent
lélekkel és az Atyával. Ezek az ábrázolások mind az Angyalok
Királynőjéről, s a Szentháromságról szólnak.

Az említett Mateóci Mesternek azonban nem csak itt látható
ilyen tárgyú alkotása. Neki vagy iskolájának tulajdonítják a
przydonicai plébániatemplom Napbaöltözött Asszony triptichon
középképét 1456-ból}5 de az 1454-re keltezett, a lengyel-magyar
határon fekvő Lopuszna temploma oltárát is, amelyen Szűz Mári
át koronázza a Szentháromság angyalok körében. Az angyalok
egy antifónát énekelnek, a nyári időszakra jellemző Salve Reginát.
Az oltár tetején a négy segítő szűz vértanú képe látható."

A lengyelek Kinga teljes üzenete mindkét elemének megjele
nítését szemmel láthatólag fontosnak tartották, amely egyfelől az
Angyalok Királynőjéről, másfelől pedig a Szentháromságról
szólt. Ez pedig kép ileg leginkább Mária mennybevételében és
megkoronázásában ábrázolható, aminek ünnepe augusztus lS-én
lévén, Jézust feltámadása után, felnőttként ábrázolják, az ünnep
re akkor énekelt Salve Reginával is utalva. Dél-Lengyelországban
a Mateóci Mester működését követő időszakból is több, ehhez
hasonló Mária koronázása-képet találunk.V Még a Nürnbergből

jött Witt Sztwosz monumentális krakkói Mária halála főoltára
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0477-1489) legfelső emeletén is megtalálható egy kis szoborcso
port: a koronás Atya és Fiú Máriát megkoronázza." Itt meg
jegyezhetjük, hogyakifejezetten Angyalok királynője-ábrázolás

sem ismeretlen a lengyel földön, mert a szczyrzyci ciszterci ko
lostor 1460-ból való oltárképén a Madonna a Gyermekkel négy
angyal közt áll, akik az Ave Regina caelorum antifónát éneklík.!"

Amióta Zsigmond király 1412-ben a szepességi 16 várost elzá
logosította Lengyelországnak, e két terület művészileg is hatott
egymásra." A Mateóci Mester nálunk is tevékenykedett. Mária
megkoronázása képeket nálunk ugyan nem alkotott, a Szepes
megyei Nagyőr egykori Mária-oltára középképén 0450-1460) vi
szont ott van az Apokalipszis Madonnája, aki a sárkányra tapos.
E kép pedig a Mateóci Mester legtehetségesebbik tanítványának
alkotása. A képen ott látható még két segítő szent, Katalin és
Borbála iS.21 A szepességi Igló 1460 körüli oltárképén a trónon
ülő Madonnát angyalok koronázzák.f Ugyanez a kompozíciója
a Liptó megyei Szmrecsány főoltárának is. Ennek mestere, Lő

csei János rendkívül termékeny alkotó volt. Lőcsén dolgozott
1460-1483 között. Műhelyének alkotásai igen népszerűek voltak.
Ezek az oltárok nagyon hasonlítanak egymásra. Az egy Kata
lin-oltárt leszámítva koronás Madonna-szobor áll a közepén, kö
rülötte négy (ritkábban két) segítő vértanú szűz, az oltárszárnya
kon (egyetlen kivétellel) az Angyali üdvözlet, a Vizitáció, Jézus
születése és a Királyok imádása jelenetei láthatók. S ami minket
leginkább érdekel, a Madonna félholdon áll a szepesszombati, a
felsőerdőfalvi, a felkai, malompataki és a farkasfalvi oltáron.
Egész testéből fénysugarak áradnak a nagyszalóki, szepesszom
bati és a felkai oltár esetében. S nemcsak a szmrecsányi Madonna
fejére helyez koronát két angyal, de amalompataki Madonnáéra
is, a felsőerdőfalvai Madonna-szobor felett pedig ismét csak két
angyalalak lebeg." A szepesszombati oltár Angyali üdvözlet ké
pen a Gábriel arkangyal mondatszalagján ,,3 pecsét függ, ami a
Szentháromságra utal, a Születés jelenetében pedig zsúfolttá te
szik a teret a felhőkben lebegő angyalok".24 A magyarországi oltá
rokon a 15. században tehát nem Mária megkoronázását, hanem a
Napbaöltözött Asszonyt jelenítették meg (olykor angyalok köré
ben), karján a Kisdeddel. Ez hívebb egyfelől a bibliai képhez,
amelyben a Fiú még gyermek, másfelől a Szent Kinga által éne
kelt antifónához, viszont nem szerepel rajta a Szentháromság. Új
elem a segítő női szentek szerepeltetése mintegy Mária udvarhöl
gyeiként. A Lőcsei János mester, illetve műhelyének alkotásain a
női arcoknak emellett van egy jellegzetességük is. Végh János
művészettörténész szavaival a arcok "emberi kedvessége".25 En
nek a "kedves arcnak" szintén lengyel előzményei vannak.

Szent Kinga ószandeci sírjához halálától - 1292-től - kezdve
a hívők folyamatosan zarándokoltak. Ezek közül két magyaror
szágit is ismerünk: 1312-ben egy asszony hálából kétszer tette
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meg mezítláb gyalog a körülbelül 200 km utat az árvavölgyi
Kriva faluból Oszandecre. 1404-ben pedig egy másik asszony
Nagyváradról zarándokolt el, körülbelül 400 km távolságból.
Kinga csodáinak híre ekkorra már egész Magyarországon elter
jedt." Ha a hírszolgálat nem is volt a jelenkorihoz hasonlítható,
Lengyelország és Magyarország már az Árpádok kora óta kap
csolatban állt egymással. A Poprád völgye már a 13. században
fontos kereskedelmi és hadi út volt Lengyelországból Lőcse és
Kassa felé.27 Felső-Magyarországon pedig a legforgalmasabb az
ehhez csatlakozó Pozsony - Nyitra - Privigye - Zsolna - Vág
völgye - Eperjes - Kassa útvonal volt,28 amelynek Nyitra - Pri
vigye - Zsolna szakaszát a középkorban Magna Viának nevezték,
s része volt annak a Mediterráneumot a Baltikummal összekötő

útnak, amely már az ókorban is létezett." Ezeken az útvonala
kon haladt a közlekedés, mentek a zarándokok, terjedtek a hí
rek. A zarándokok nagy teljesítményre voltak képesek. A 15.
század végén Magyarországról például hét évente gyalog zarán
dokoltak Aachenbe; még a 19. században is rendszeresen Bá
taszékről Máriazellbe, napi 40 km-t megtéve tíz napon át.30 Egy
1506-os nyomtatású salzburgi misekönyvben olyan Kinga-mise
található, amelyből az derül ki, hogy az onnan Ószandecbe za
rándoklókat hozzátartozóik is elkísérték." Salzburgtól Bécsig a
Duna-mentén mehettek a zarándokok, onnan az említett Magna
Vián, majd a Vág völgyében Poprádig, onnan Lublón át
Ószandecre.

Lőcsei János mester szárnyasoltárai ennek a Lengyelországból
Nyitra felé vezető zarándok-útvonal mentéről maradtak fenn,
legnagyobbrészt a Szepességből, néhány Liptó megyéből. Ezen
útvonalon a legtávolabb fekvő község, amelynek oltára e művé

szi műhelynek tulajdonítható, a Zsolnától 30 km-re délre fekvő

Frivald (ma Rajecká Lesná), amelynek 1480 körül készített,
ugyanilyen szárnyasoltára volt. A félholdon álló, koronás Ma
dormát - amely máig híres kegyszobor - négy szűz vértanú
szobra vette körül. Magának a templomnak 15. század eleji ala
pításától kezdve a titulusa az "Angyalok Királynője", a legláto
gatottabb búcsúnapja pedig máig Szentháromság-vasárnapja. A
reformáció idején a szoborhoz tartozó szárnyasoltárt lebontották,
majd 1733-ban egy olyan barokk oltárt építettek, amelyre a
kegyszobor köré tizenhárom angyal szobra került, föléjük pedig
az Atya és a Szentlélek alakja.32

Lőcsei János mester utóhatása Radocsay szerint még 1519 tá
ján is észrevehető.f Kétségkívül ide tartozik egyebek közt a lő

csei Havi-Boldogasszony-oltár (1496), amelyen Mária lábánál két,
fél térdre ereszkedve hódoló angyalalak van" A krakkóihoz ha
sonló színvonalú lőcsei főoltár (1508-1517) Pál Mestere oltára fő

alakjául a Madonnát állítja angyalokkal, s egy mellék-képen
megjelenik a Napbaöltözött Asszony is.35

415



Az andocsi kegyszobor

36Végh János: Andocs.
ln: Pannonia Regia.

Művészet a Dunántúlon
100~1541. Magyar

Nemzeti Galéria,
1994, 517-518.

A mohácsi csata

37Bálint Sándor - Bama
Gábor: i. m. 80.,

175-176., 323.; 160 old.
után 3 db kép; Eckert
Irma: A Kalocsa-vidéki

magyarság. Etnographia,
1937. 33-34.

38Jifi Fajt: Maliarstvo na
Spsi okolo roku 1500 a

magnátska rodina
Zápofskych. In: Dejiny

s/ovenskeho vjtvarneho
umenia. (Red. Dusán

Buran akollektiv.)
Gotika, Bratislava, 2003,

Slovenská Narodna
Galeria, 39~28.

391519·ben Kanizsai
Dorottya Lőcséről tábla
képet rendelt az Eszék
től 25 km-re délre fekvő

Valpó várába: Détsy
Mihály: Adatok a Lőcsei

Bernát festő egy művé·

ről 1519-ból. Művészet-

történeti Értesítő,

1982, 225-226.

Ám középkori, kifejezetten Angyalok Királynőjének nevezett
kegyszobrot még egy másik helyen is találunk, méghozzá a tá
voli Somogyban, Andocson. A környezetében stílusrokonság nél
küli kegyszobor korát 1500 és 1520 közé teszik." Az együttes
kompozíciója viszont rokon a szmrecsányi oltáréval: Madonna
két női szenttel, ez esetben Katalinnal és Dorottyával, ám ide
utalnak alakjainak feltűnően karcsú arányai is. A kis Jézus a jobb
karon ül, jogar és világgömb nélkül. Az andocsihoz hasonló el
rendezést látunk a még lőcsei Katalin-oltáron is.

A hagyomány szerint az andocsi szobrokat Kalocsáról angya
lok mentették a törökök elől, s ezért nevezik Angyalok Király
nőjének. A kalocsaiak rendszeresen járnak Andocsra búcsúba,
hogy meglátogassák a tőlük származó kegyszobrot, s azt tudják
a szobrok eredetéről, hogy oda Budáról hozta egy pap.37 Menekí
teni azonban csak olyasvalamit kell, amely nincs védett helyen,
azaz valamely épületben. Török veszély Kalocsán pedig egyedül
1526-ban, a mohácsi vész után volt - mert ezután már a török
megszállás következett.

A legendát, a szobor korát és a rá vonatkozó adatokat össze
vetve a történelmi eseményekkel a szebor-együttes története a kö
vetkezőképpen áll össze: A szobrok azért nem voltak templom
ban, mert éppen akkor hozták őket, méghozzá Buda irányából.
Innen érkezett a csatába a Felvidékről Szapolyai György, annak a
Szepesnek a grófja is, ahol a Szmrecsányi Mester műveinek zöme
készült. Szapolyai, akinek családja a szepességi képzőművészet

ben nagy szerepet játszott,38 az oltárt ajándéknak hozhatta magá
val - mondjuk Tomori kalocsai érsek részére. Arra ugyanis ada
tunk van, hogy még Magyarország déli végein is megbecsülték a
szepességi művészetet." Azonban mind Szapolyai György, mind
Tomori érsek elesett a csatában, így a szobrok, amelyek feltehető

leg szárnyas oltár részei voltak, gazdátlanokká váltak, és magától
értetődően mentette ki s hozta magával haza őket egy, a csatából
Andocs irányába menekülö, legvalószínűbben az ilyen értékeket
megbecsülni tudó, egyházi személy. Ilyen lehetett az a Veszprém
megyei lövöldi karthauzi perjel, aki 200 lovas katona állítására
volt kötelezve, és akinek Andocs is a birtoka volt. Az az Andocs,
amelynek gótikus temploma éppen akkor (a 15. század végén)
készült el, de még oltár nélkül állt. A dologban az az árulkodó
körülmény, hogy a templom titulusa Mindenszentek volt, s ide
egy ilyen oltár kívánkozott volna, nem pedig egy olyan szobor
csoport, amelynek főalakja Mária, az Angyalok Királynője.

A három szobor azonban nem sokáig élvezte a templom vé
delmét. A török 1543-ban feldúlta Andocsot, a templom is rom
má lett. Sem a török, sem az itt nem sokkal később elterjedt kál
vinizmus nem kedvelte a szobrokat, ennek ellenére a romos
templom mélyén e három szobor valahogy mégis - még az
időjárás viszontagságainak is kitéve - épen maradt.
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Andocson 1642-ben a jezsuiták telepedtek le. Gondjukba vették
a templomot, s egy évvel késöbb arról adnak hírt, hogy a
kegyszobrot a helybeliek csodatévőnek tartják. A törököt bosszan
totta is a 4-5 ezer búcsús rendszeres megjelenése, de megtűrték.

A Mária-tisztelet megléte ellenére a jezsuitáknak komoly nehéz
ségei voltak a reformáció által kialakított gondolkodással, holott
letelepedési helyül nyilván nem véletlenül választottak egy
ilyen, katolikus hagyományokat - is - őrző helyet. A kegyhe
lyet a jezsuitáktól 1716-tól az obszerváns ferencesek vették át.
Náluk bukkan fel először a kegyszobor elnevezésének az a ma
gyarázata, hogy a szobrokat "angyalok hozták" .40 A kegyhely
későbbi történetének vannak más figyelemre méltó mozzanatai
is. Kegyhelyek lakói nem szoktak más kegyhelyekre járni búcsú
ba. Andocs a ritka kivételek egyike. 1836 óta búcsúba járnak 
méghozzá Szentháromság vasárnapon - Csicsóra, arra való tekin
tettel, hogyakegyszobor szállítói annak idején e faluban megpi
hentek. Csicsó így lett maga is kegyhely." Kisboldogasszony ün
nepéhez pedig Andocson az a - más Mária-kegyhelyeken is
ismert - szokás fűződik, hogy aznap a hívek közösen várják a
hajnali napfelkeltét." s benne a Napbaöltözött Asszonyt.

Az obszerváns ferencesek nagy szeretettel készíttettek Ma
gyarország-szerte Napbaöltözött Asszony ábrázolásokat. Ilyen a
Szeged Alsóváros templomának híres kegyképe is, amely már
nem az őt kísérő szentek révén segítő, hanem ő maga az: így is
nevezik: "Szögedi Segítő" (Auxiliatris Szegediensis). Körülötte
négy angyal-fej mutatja, hogy egyúttal az angyalok királynője is,
habár búcsúnapja a Havi-Boldogasszony (Angyalok Királynője

búcsúnap nem lévén az egyházi naptárban.) A vászonfestmény
egy elpusztult 15. századi középkori ábrázolás helyett készült.
Szintén obszerváns ferenceseké Erdély legnevezetesebb kegy
szobra, az 1510 körül, helyi művész által készített Napbaöltözőtt
Asszony-szobor Csíksomlyón. Ennek búcsúnapja Pünkösd,
amelynek ünnepi pillanata a napfelkelte.P Ami Erdélyt illeti, Wit
Stwosz családjának tulajdonítják a szászsebesi 16. század eleji 01
tár képet is, amelynek főalakját, a holdsarlón álló Madonnát an
gyalok koronázzák."

Mária, "az Úr szolgálólánya", később a názáreti Szent Ház
háziasszonya, most pedig megkoronázott égi Édesanyánk, amint
reményt adott az egykori római nyárközepi havazásban vagy a
fatimai napcsodában, ugyanúgy napjainkban is. S jó visszatérni
olykor a Jelenések legelejéhez, szemlélve a Napbaöltözöttnek a
fogantatásától mennybevételéig ívelő kiváltságát, s vele a Vi
gasztalannak a Fiáért és fiaiért - értünk - viselt, s őt értünk
segítségre késztető, együtt érző fájdalmát (Jel 12,2 és 17.).
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