
Mé gegys zet a segí t szentekró'I

Szent Gqörgq

Emlé künnepe: dpnlis 23. A tizenné ga segí tí szent egaike-

szent Guörqtj a keleti é s a nyugati egyházban egyaránt
a legné pszer bb é s a leggyakrabban ábrázolt szentek
közé  taltozik. kis-Ázsiában volt katonatiszt a római
hadseregben, Dil.\etianus császár alatt szenvedelt vé r-
tanú ságot 303,ban. Különböz  kí nzások után - ame-
lyekb l vé rtantitársaival együtt Kí isztus segí tsé gé Vel
sé rtetlenül került ki -, vé gül lefejezté k, Halála el tt
azt ké rte, hogy akik az   nevé ben fohászkodnak ma|d
baiukban az Ú rhoz, megmenekülhessenek,

A keleti egyházban ,,nagymártí r"-nak nevezik, é s
egé sz országokat (Grú Zia, oroszország, Anglia) helyez-
tek vé de]me alá, Mint harcost els sorban a hitetlenek
ellen hí vták segí tsé gül.

A sárkányöl t l szóló  si monda a XI. században fo-
nódott össze a - kezdett l fogva nagy tiszteletben álló -
szent vé rtanú é val, Ezáltal György a kereszté ny lovagok,
illetve minden kereszté ny mintaké pe lett a gonosz elle-
ni küzdelemben, A sárkánnyal ví vott gy ztes csatája Mi-
hály arkangyal földi harcostársává avatta. A viaskodást
a Legenda aurea beszé li el nagy lé szletessé ggel. Egy
várost sanyaí gat a sárkány, amely mé rges leheleté vel
mindent megfert z, A város polgárai a falánk szörnye-
tegnek sorra feláldozták juhaikat, majd gyermekeiket is.
Már a király leányát is kisorsolták, amikor György lovag
megé rkezett, é s megmentette, Keresztet vetett, é s egy
hatalmas lándzsadöfé ssel leterí tette a sárkányt. A ki-
rálylány az öVé t póráZké nt haszná]va a Városba Vezette
az addig legy zhetetlennek hitt szörnyet, A király é s a
város valamennyi lakója megté rt, ké s bb Szt. György a
kardiával megölte a sárkánlt, maid öt ökör segí tsé gé vel
elsüllyesztette a tóban, Kereszté ny hite miatt börtönbe
Vetetté k. Meglelent el tte Krisztus, s megjósolta hé t
é vig tartó szenvedé sé i, A legendának egy másik változa-
ta szerint a lovag a lándzsadöfé s után kardjával azonnal
megölte a sárkánlt, A Legenda aurea {Arany Legenda)
cí m  legendagy itemé nyt, egy domonkos rendi szerze,
tes, Jacobus Yaragine állí tott össze a XIll, században. A
XV, századig nagy né pszer sé gnek örvendett, ezé rt fon-
tos forrásnak tekintetté k a közé pkori ábrázolások vonat-
kozásában,)A továbbiakból azt is megtudhatjuk, hogy a
szent vörös kereszttel dí szí tett fehé r páncé liában meg-
ielent, é s a szaracé nok e]len l099,ben gy zelemhez se-
gí tette a ]eruzsálemet ostromió keresztes lovagokat, A
lovagszentet eleinte inkább álló alakké nt ábrázolták
(Chartres, XllL század ele|é n; Donatello a firenzei Or
San Michele kü]s  homlokzatán, l4ló-ban), Ké s bb f -
ké nt lóháton, a sárkánnyal küzdve vagy a legy zött sár-
kánnyal jelení tetté k meg, miké nt Donatello szobrának
talapzati domborm vé n.

Lapunk leautóbbt sámában (2000/2) lelent meg
Erzsé bet í rása a tlzenné 3y segí t szent kültüszáí ól.

szent György hatca a sárkánnyal.
Ré zmetszet Raffaello után, ló27.

Lóháton látható SZt, György a jáki temp]om freskó-
lán (XIIj. század második fele), de Kolozsvári Márton é s
cyörgy mesterek l373-b,an ké szült szobrán is, amely
ma Prágában áll,

Attributumai: lovagi vé rtezet, kard, pajzs, lándzsa,
zászló vörös kereszttel, sárkány, megszabadí tott ki-
rálylány,

Szt, György a keresztesek, a kereszté ny lovagok, va-
lamint városok, várak é s templomok vé d szent|e, A
mé rges sárkány 1egy zé se miatt betegsé gben, f ké nt
pestis é s lepra eseté n fohászkodtak hozzá.   az ispo-
tályok patrónusa is.

SZent György fontossága miatt a magyar szent koro-
na, ú gynevezett bizánci korona-ré szé re is felkerült egy
másik ke]eti katonaszent, Demeter társaságában,
Szent Gellé rt, az els  csanádi szé kesegyházat is az  
tiszteleté re emeltette- Szent István kirá]yunk a boleá-
rok e]leni hadiáratból - többek köZött - Szent Cyörgy
ereklyé ivel té rt haza. Fejereklyé lé t Veszpré mben a
Szent György kápolnában  rizté k,

A né pszokások közül számos kapcsolódik Szent
Györgyhöz, melyekb l álljon itt né hány a teljessé €
igé nye né lkül. Cyörgy napon haitották ki olszágszerte
el ször az ál]atokat, ekkor szeg dtek el a pásztorok
dolgozni, s e szerz dé s általában Szent Mihály napjá-
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ig tartott, Szokás volt ezen a napon a harmat gy ité Se,
mellyel ledórzsölté k az állatokat, s mjntegy

,,rásegí té ské nt" meg is Vessz Zté k illetve füStölté k
 ket, E tevé kenysé gek mind a boszorkányoktól óvtak,
de a leped be gy jtött harmatot meg iS itatták a te,
hé nnel, hogy miné l több tejet adion, Rendszerint
ezen a napon törté nt a városokban a tisztú jí táS- Szent
Cyörgy é s Szent Mihály napián hí vták össze a közé p-
korban az országgy lé st Budára vagy Rákos mezejé re.
Szulejmán szultán a Szent napián indí tott Magyaror-
szág ellen hadjáratot l52ó-ban, |532-ben, l543-ban
é s l552-ben, hiszen György katonaszent, s a török
szultánok magukat a bizánci császárok öí ököseinek
tekintetté k,

szent Erazmus

Emlé künnepe: jú nius 2. A tizenné gq seqí t sunt egyike.

Származásáv al kapcsolatban többfé le elké pzelé s lé te-
zik, azonban et sen valószí n sí thet , hogy
Antiochiának, az ókori Szí ria f városának volt a püs-
pöke, Emiatt ábrázoliák szinte mindjg püspöki orná-
tú sban. Diodetianus császár idelé ben, 303-ban szenve-
dett vé rtanú ságot, miután többfé le kí nzást (pl, olaj-
ban f zé st) sé rtetienül trllé lt, Legendáia szerint egy
viharban a pré dikáló Szt, Erazmus fölött tiszta maradt
az é g, EZé rt választották vé d szentlüknek a tengeré ,
szek, hogy óvja meg aZ árbocokat a Villámtól. F  attri-
bú tuma, az orsóra feltekelt belek é s kí nzatása, talán a
szárazfö]dön ismeretlen haiócsiga é s horgonyköté l
motí vumának fé lreé rté sé b l származik, vagy abból,
hogy a legendájához a XV században hozzáf zté k:
Erazmust egy üStbe, forró szurokba ü]tetté k, körmei
alá árt, é ket vertek, Beleit egy csörl vel kihú zták testé -
b i, Matthias Grünewald, a szent püspök ké pé ben fes-
tette meg Albrecht von Brandenburg bí borost (l5I8-
l520, München, A]te Pinakothek) Szent Móriccal
együtt ugyanjs Erazmus voIt a bí boros család|ának, a
Hohenzollern-háznak a vé d szentje, Legkorábbi ábrá-
zolásai (pl, Palermo, mozaik a Cappella Palatinában,
Xll. sz,) f ké nt Dé 1-ltáliából származnak,

Franciaországban, Portugáliában é s Spanyolország-
ban a XV század óta a halósok, a tengeli utasok, vala-
mint - a Zivatarcsoda miatt - a Keletitengeren utazók
Vé d szentje, Ezek mellett a cé rnaké SZí t k, az esztergá-
lyosok patrónusa, s megvé d a gyomorbetegsé gekt l,
az állatjárványoktól, segí t a szülé sné l,

A né phit szerint Erazmusnak a gyermekek bé lhurut-
ia ellen egy rú d lenfonalat ke]l áldozni, A Földközi-
tenger vidé ké n Elrro né ven tisztelik, s   a különös
fé ny|elensé gnek, az Elmo t znek a né vadóia, Ez a
fé nyjelensé g akkor t nik föl a környezeté b l kieme]ke-
d  tárgyakon, (p], árbocon), amikor a borult é g alatt
nagy mennyisé g  elektromosság keletkezik, A né phit
ú gy tartia, ha E]mo tüZe megielenik a halók árbocán,
az rosszat |elent, Amí g a breton halászok ezt a fé nyie-
lensé get a megfulladt emberek lelké nek tartják, addig
a né met társaik szerint e t z csak ott bukkan fól, aho]
a ha|óról egy ember a ví zbe esett,

2840

szent Elázmus eg! l47l-b l száí mazó fametszeten

Szent Erazmus a központi figuráia a budapesti Szer-
vita té ri templomnak, A szent né pszer sé gé t bizonyí t-
ja a XVlll-XIX, század legné pszer bb imakönyve, az
ú gynevezett Rózsáskert imakönyv, melyben külön
imában fordulnak hozzá, Tud|uk, hogy Erazmus a bé l-
betegek vé d szentle is, É rdekes lenne megvizsgálni,
hogy a barokk korban mennyire terjedtek el az ilyen
1elleg  megbetegedé sek, Egy té ves attribú tum-ma,
gyarázat következté ben - ahogyan erre már korábban
utaltam   a halósok vé d szentje is, Nem zárható ki,
hogy a pesti hajósok - a Duna közelsé ge okán - tisz-
te]té k  t, Budán a ferencesek Margit körú ti templo-
mában található egy ké p, mely Szent Mik]óst ábrázol-
ja, aki a közé pkorban a hajósok vé d szentje volt, s ezt
a budai hajósok ké szí tetté k, Lehetsé ges, hogy erre vá-
Iaszu] került Erazmus a pesti oldalon lé v  Szeí vita té ri
templom oltárké pe közé ppontjába.

szent yitus

Emlé ftünnepe: jú nius 15 , A tizenné gq segí t szenthez sorol1uh.

Ókereszté ny vé rtanú . Szí ciliában sZületett egy pogány
csaIádban, Mivel apja szenátor vo]t, táVol akarta tarta-
ni a kereszté nysé gt l, Vitust a prefektus elé  hurco]ták,
s amikor a poroszlók rá akafiak ütni, a karjuk Jebé nult.
Vitus meggyógyí totta a bí ró elsorvadt kezé t. Apla ott-
hon ké t angyalt látott a fia körül, akiknek ragyogása
megvakí totta az apát, s hiába mutatott be áIdozatké nt
]upiternek egy bikát, Vitus az angyalok parancsára ne-
vel ié vel, Modestusszal é s daikájával, Crescentiával
megszökött pogány családjától, s egy sas gondosko-
don é lelmukr ], SZt. Vitus számos csodát tett.
DioC]etianuS császár flát is kigyógyí totta megszállott-
ságából (az epilepsziából). Mivel nem volt hailandó a
pogány isteneknek áldozni, Modestusszal é s



CrescentiáVal együtt borzasztó kí nzásoknak vetetté k
alá, é g  kályhába vagy forró olajjal teli üstbe vetetté k
 ket de ezekb l é s másokból is sé rtet]enú l kerültek ki.
(Veit Sr0ss SZobra, lr20, Nú rnberg, GermaniSCheS
Nationa]museum ), SZt, Vitus a rátámadó oroszlánt a
kereszt jelé vel megszelí dí tette, Vé gü] a három vé rta-
nú t angyalok vitté k el egy folyó partjára, aho] bé ké ben
elszenderültek, Sasok Virrasztottak felettük, é s egy
jámbo, asszony lemette eI  kel,

SZt, Vitus a közé pkorban igen né pszer  volt, é s min-
dení é le betegsé gben hozzá fohászkodtak, f leg olya-
nokban, amelyeket dé moni eredet nek tartottak (epj-
lepszia, megszállottság, VeSZettSé g, Vitustánc), Pí ága
929,ben megkapta a szent egyik kar-, mald 1355-ben a
fejereklyé jé t, s ezáltal SZt. Vitus tiSzteleté nek egyik
központjává Vált Neki szentelté k a prágai dómot is, A
szászok, a szász császárok é ppú gy vé d szentjüknek te-
kintetté k, mint Csehország, Pomeránia é s Szicí lia, A
legendájábó1 sZármaztatható attribú tumok (betegek,
nyomoré kok, madarak, kí nzószerszámok, f ké nt üst,
oroszlán) me]]ett rendszerint a vé rtanú k pálmaágát
tartja a kezé ben, é s egy kakas iS látható mellette, Ta-
lán pogány szokás, hogy gyakran adományoztak Szt,
Vitusnak kakast fogadalmi aiándé kké nt,

Többek között Prága, az ifjú ság, a ré zm vesek, ka-
zánkovácsok, sörföz k, szí né szek, vincellé rek, gyógy-
szeré szek vé d szentje,

A Vitus-tiSztelet egyik magyarországi köZpontia Ve-
lem, ]ózsef nádor templomot é pí ttetett a tizenné gy
segí t szent tiszteleté re Pilisborosjen n Korábban
megszerezte Vitus hiteIes csonterek]yé jé t Prágából, s
ennek köszönhet , hogy az ottani ké pen a tizenné gy
Szent köZül Vitusra helyez dik a hangsú ly,

Szent Ákos

Né metlrszáqban, ahonnan a Nothelfer hultusz ered,, mdjus 8-
án, Maqyarországon pediq jú nius 22-é n van az emlé künnepe.

A három katona- é s lovagszent közé  sorolják, Hazá-
ja Konstantjnápoly, A császári sereg ezredeseké nt
szenVedett Vé rtanú ságot a diocletianusi üldözé sek
idejé n,300 körül halt meg, Kappadoziában (Dé i-Tö-
rökországban), ahol lefejezté k, a városfa]on kí vüi
templomot emeltek emlé ké re, Konstantinus császár
ké s bb egy második templomot é pí ttetett, amelyben
a Szent csontjait helyezté k el, 3óO-ban e tempiomba
kerültek Konstantinus relikviái is, Vierzehnheiligen-
ben, a kultusz szé khelyé n  t ünneplik május nyolcadi-
kán, ké t másik szent is vise]i e nevet, akiket ezé rt
Szent Ákos segí t SZenttel gyakran összeté vesztenek,
Egyikük Militenei Szt, Ákos, akinek Agathangelus a ra-
gadványneve.   püspök volt, 499-ben halt meg é s áp-
rilis l7-é n van az emlé künnepe,

A másik - s Magyarországon  t tisztelik Nothel-

A plllsborosien l templom oltárké pe, melyen vitus a
kózpontl flgüra

ferké nt - ókereszté ny vé rtanú . Emlé knapia lú nius 22,
A legenda szerjnt Hadrianus császár ( I 1 7- 1 38) ideié n
Ákos mellett tí zezer katonát feszí tettek keresztte az
Ararát hegyen, mert nem akartak bemutatni pogány
isteneknek áldozatot, Emlatt jú nius huszonkettedike
a Tí zezer Vé rtanú  ünnepe is, A legenda arróI számol
be, hogy keresztrefeszí té sükko1 a nap hatodik órájá-
ban nagy földrengé s támadt, s  k nem fé Itek, hanem
azoké í t imádkoztak, akik egykoron hozzáluk könyörög-
tek. Ennek hatáSára a jelen lé V  tömegb l mé g ezren
té rtek át a kereszté ny hjtre. EZt követ en a császár azt
parancsolta Ákosnak é s tí zezer követ jé nek, hogy me-
zí tláb é les vasakon járjanak, azonban egy angyal se-
gí tsé gé vei sé rtetlenek maradtak. Vé gül megkorbácsol-
ták, töVissel megkoronázták, é S aZ Araráton keresztre
feszí tetté k  ket, EZ id  alatt a Nap e]söté tült, a Hold
pedig vé rvörös szí n vé  vált. É rdekes megemIí teni,
trogy a legenda a keresztes háború k idejé n bontako-
Zott ki, Vé lhet en a iovagok bátorsággal é s hittel Való
meger sí té se cé liából, Az egyházi m vé szet a szente-
ket különböz  attibú tum\kkal ábrázol|a, Kappadociai
Szent Ákost lovagké nt, kereszttel é s töviskoszorú val a
fejé n szokták megjelení teni, A vadászok, erdé szek,
vé degyletek patrónusa. Közbenjáró a termé Szeti ka-
tasztrófák megsz né sé ben, a nehé z csa]ádi helyzetek-
ben é s a hitükben ké telked k eseté ben,
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