
Lantosné Imre Mária 

„IHR VIERZEHN HEILIGEN, GROSS BEI GOTT, 
О HELFET UNS IN NOT UND TOD" 
(Adatok a Tizennégy Segítőszent ikonográfiájához ) 

A pécsi egyházmegye (Tolna, Baranya) szakrális hagyományai a 18. szá-
zadi telepítéseket követően alapvetően megváltoztak. A török hódoltság 
után, a német nyelvterület különböző régióiból érkező, zömében katolikus 
bevándorlók már csak töredékesen ismerhették meg a középkori templo-
mokat, kolostorokat valamint a vallási élet tradícióit. Különösen érvényes 
volt ez egyházmegyénk esetében, ahol szinte minden rommá lett. 

A kultúrtáj újjáépítése együtt járt a szakrális táj újrafogalmazásával, 
amely nem egy esetben eddig ismeretlen kultuszáramlatok befogadását 
eredményezte. 

A német telepesek - papjaikkal együtt - különböző tartományokból, 
Fuldából, Hessenból, Pfalzból, bajor földről, Elzász-Lotaringiából érkeztek. 
A korabeli feljegyzések, valamint a canonica visitatiók szerint, különösen 
a korai időszakban ragaszkodtak vallási tradícióikhoz. Helyenként fenn-
maradt olyan hagyomány, hogy a telepes családok egykori hazájukból ma-
gukkal hozták egy-egy szent képét vagy szobrát, amit itt újjáépített temp-
lomukban helyeztek el.1 

Szilárdfy Zoltán ikonográfiái kutatásai ráirányították a figyelmet arra a 
sokrétű közép-európai spirituális hatásra, mely a 18. századtól, főleg a 
népi vallásgyakorlat terén érte az újjászerveződő egyházi életet. 

A Tizennégy Segítőszent tisztelete a felvidéki szász városokban már a 
15. századtól feltűnik.2 A Dél-Dunántúlon, a pécsi egyházmegyében csak a 
18. századtól, a telepítéseket követően jelenik meg ábrázolásuk és terjed el 
kultuszuk. 

Egyházmegyénk területén a hódoltságot követő német migrációval kü-
lönösen a védőszentek tiszteletében tapasztalható gyökeres változás.3 

Az alábbiakban e sokrétű témából, a Tizennégy Segítőszent pécsi egy-
házmegyében előforduló néhány jellegzetes ábrázolásával foglalkozunk. 

Eddigi ismereteink szerint tiszteletükre, térségünkben 3 kápolnát: 
Kisdorog (18. sz. eleje), Tevel (1750), Lengyel (1828) és 3 oltárt (Siklós, 
Závod, Máriagyűd) szenteltek. A fentieken kívül, helyenként, csoportju-
ka t a Mindenszenteket megjelenítő oltárképeken is ábrázolták, néha 
nem a teljes, hanem változó létszámban. (Pécs, Bonyhádvarasd, Pécs-
várad, stb). 

A Tizennégy Segítőszentnek közös vonása, hogy „mártírhaláluk előtt azt 
a kegyet kérték és kapták Istentől, hogy közbenjáróként segíthessék a 
hozzájuk fohászkodókat." A segítő szenteket rendszerint legendájukkal 
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kapcsolatos attribútumaikkal együtt ábrázolták, sokszor a Szentháromság 
és a megkoronázott Szűz Mária vagy Szűz Mária és a gyermek Jézus tár-
saságában. 

A Tizennégy Segítőszent elnevezés a liturgiában, valamint a Missalék-
ban Quattuordecim Auxiliatores, másként Quattuordecim Advocati válto-
zatokban egyaránt előfordul.4 A „Vierzehn Nothelfer" német megnevezés 
elsőként Konrád passaui püspök leveléből 1284-ből ismert, melyben a 
kremsi Miasszonyunk temploma oltárán látható ábrázolást említi.5 A Ti-
zennégy Segítőszent együttes megjelenítése Regensburgban, a dominiká-
nus templomban (1330 körül), valamint a dóm üvegablakán (1335) látha-
tó. A 14-es létszámuk, Georg Schreiber szerint, feltehetőleg a számmiszti-
ka jegyében, a mágikus 7 megduplázása nyomán alakult ki.6 A dominiká-
nus templom freskóján, Szűz Mária körül hármas elosztásban — 3 mártír-
szűz, 3 lovag-szent, 3 püspök stb. jelennek meg. 

A segítőszentek funkció szerinti csoportokba komponálása német nyelv-
területen, számos ábrázoláson, votívképeken, metszeteken, szentképeken 
stb felfedezhető.' Ennek megfelelően szöveges formulákban - imádságok, 
litániák, magánájtatosságok céljaira készült imalapokon is megtalálhatók. 

A Tizennégy Segítőszent kultuszának forrásvidéke a langheimi ciszterci-
ta apátság, Bambergtól északra. A hagyomány szerint, itt 1445 és 1446-
ban egy Hermann nevű pásztornak látomásai voltak: egy kisgyermek, bal 
és jobb oldalán egy-egy égő gyertyával és tizennégy körülötte álló gyermek 
társaságában arra kérte, hogy kápolnát építsen nekik lakóhelyül. A ká-
polna 1448-ban felépült, majd számos imameghallgatás és csodás gyógy-
ulás nyomán, rövidesen ismert zarándokhellyé vált. A német paraszthábo-
rú idején, 1525-ben a kápolnát lerombolták, ezt követően 1543-ban újjáé-
pítették.8 

A látomás legendáját, eseményeit és az ennek nyomán felépült kápolnát 
a 17. század folyamán számos metszeten és imalapon megörökítették. 
Ilyen Nürnbergi János 1696-ban készült rézmetszete is. Ezen az 1543-ban 
fallal körülvett újabb kápolnát láthatjuk, felül az „égi" szférában a láto-
más: a felhőkön a kitárt karú gyermek Jézus a két égő gyertya és a tizen-
négy gyermek között.9 

A búcsújáróhely vonzása az ellenreformáció idején felerősödött. Ennek 
hatására új templomot emeltek. Tervezésével és építésével a bambergi 
hercegérsek és a langheimi apát a würzburgi építészt, Balthasar Neu-
mannt (1687-1753) bízta meg. A hatalmas barokk búcsújárótemplom 1743 
és 1772 között készült el. Az időtől a helyet Vierzehnheiligennek nevezik. 

A Tizennégy Segítőszent kultusza később német földről terjedt Voralber-
gen, Tirolon, Steiermarkon, Burgenlandon át Magyarország felé. Jellegze-
tes, hogy „vándorlásuk" során a német szentek helyenként behelyettesí-
tődtek a táj „aktuális" patrónusaival. Képi elrendezésüket nemcsak a népi 
devóció táji eltérései alakították, helyenként a kegyúri családok szakrális 
szokásai is jelentősen formálták. 
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1. Johann Nürnberg: A Tizennégy Segítőszent frankenthaii jelenése és a kegykápolna, réz-
metszet, 1696. (Günter Dippold: Basilika Vierzehnheiligen. Staffelstein, 1992. nyomán) 

Egyházmegyénkben a 18. században különösen Flórián, Bálint, Vendel, 
Rókus, Rozália, Donát kedvelt a segítő szentek körében. Később, többnyire 
oltárképeken, helyet kaptak közöttük a magyar szentek, István, László, 
Gellért, Erzsébet, Margit stb. 
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2. Závod. Keresztelő Szt. János-templom. 3. A Tizennégy Segítőszent ereklyetartóinak 
Szt. József-oltár, az egykori Tizennégy Segítő- egyike. 18. sz. második fele. (Fotó: Lantos 
szent oltárának részlete.(Fotó: Lantos Miklós) Miklós) 

Frank és észak-bajor területen legismertebb csoportosításuk és attribú-
tumaik a következők:10 

Három püspök: Dénes (levágott fejét kezében tartja), Erazmus (orsóra 
tekert bél, fúró, csörlő), Balázs (gyertya, gereben, fésű, disznó). 

Három szűz: Borbála (torony három ablakkal, ostya kehellyel), Antio-
chai Margit (kézben tartott kis kereszt, sárkány, korona), Alexandriai Ka-
talin (korona, kerék, kard). 

Három lovag: György (lovagi vértezet, kard, pajzs, lándzsa, sárkány, 
zászló vörös kereszttel), Acház (katonaruhában, kereszttel a kezében tö-
viskoszorúval a fején), Euszták (vadászként, szarvassal, melynek agancsa 
között feszület látható). 

Orvos: Pantaleon (orvosi edény, olajfa, keze szöggel fejéhez rögzítve). 
Apát: Egyed (apáti bot, könyv, szarvasünő, nyíl). 
Diakónus: Cirjék (diakónus öltözet, lábánál sárkány, ördög). 
Ifjú: Vitus (üst, kakas, oroszlán, madarak, kínzószerszámok, betegek, 

nyomorékok). 
Szt. Kristóf (vízben gázoló szakállas óriás, vállán a gyermek Jézus, ke-

resztes gömb, nagy vándorbot, esetleg gyökerestől kicsavart fa).11 

A pécsi egyházmegye területén a hódoltság után Nesselrode püspök uta-
sítására 1721-ben történik az első egyházlátogatás. Ezt követően a temp-
lomok, plébániák vizsgálatára 1729-ben tesz újabb körutat Bohuss Imre és 



Domsics Mátyás pécsi kanonok.12 E 
látogatások jegyzőkönyvei tudósíta-
nak először régiónkban a Tizennégy 
Segítőszent tiszteletéről. 

Az egykori Baranyaháromszög-
ben, Friedrich Veterani gróf birtok-
központjában, Dárdán állt a Tizen-
négy Segítőszent tiszteletére szen-
telt plébániatemplom. Róla ezt ol-
vashatjuk: „...1718-ban Natali Lu-
kács belgrádi püspök a szent káno-
nok ellenére alapítvány (dos) nélkül 
felszentelte a templomot. A Veterani 
grófok bőkezűsége a templomot gaz-
dagon ellátta egyházi felszereléssel: 
cibóriummal, kehellyel, az oltáron 
ezüst kereszttel és hét drága casulá-
val (damasztból). A községben 188 
katolikus lélek volt... A templom 
1715-ben téglából (cementtel) épült... 
A szentély felett fatorony van egy 
haranggal...Az oltár felett fekete 
rámában a 14 Segítő Szentnek a 
képe, a szentségház felett a Szent 
Szűznek képe aranyos rámában, ol-
dalvást piros selyem dísszel, balról 
Szent Péter apostol, jobbról Szent 
Mária Magdolna képe. Az oltártól 
jobbra látható a császári zászló, bal-
ról pedig a török hadijelvény: egy lófarok...A templom felszereléséhez tar-
tozik... a passaui Madonna képe és más feltűnően gazdag felszerelési cikk. 
A falakon szentek képei (15 db)..."13 

Ugyancsak a korabeli egyházlátogatás, valamint a helyi plébániatörté-
net feljegyzéséből ismerjük a závodi plébániatemplomból Tizennégy Segí-
tőszent oltárát. Závod, a középkorban is lakott hely, a hódoltság során 
teljesen elnéptelenedett. Új birtokosai a Sinzendorf - majd a Botka család. 
Ezt követően 1722-től az elzász-lotaringiai származású Claudius Flori-
mundus Mercy d'Argenteau római szent birodalmi gróf, császári tábor-
nagy, a temesi bánság kormányzója. A Mercy család 1783-ig maradt kegy-
úr Závodon. A letelepedő németek 1728-ban az ott talált három romos 
templom közül a Keresztelő Szent János tiszteletére szentelt, a 12. szá-
zadban épült templom maradványát hozták helyre, tették használhatóvá. 
A hagyomány szerint már ebben a templomban felállították a Tizennégy 
Segítőszent oltárát. A História Parochiae így ír erről: „...Az oltár faszob-
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4. Véménd. A Tizennégy Segítőszent oltár-
képe a Szt. Mihály plébániatemplomban 
(Fotó: Lantos Miklós) 
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rokból áll, kifaragva rusztikusán - nem kiművelten (sic !) 1738-ban ké-
szült el..."14 Az oltár kiképzéséről és a szobrokról egyéb feljegyzés hiányá-
ban semmi adatot nem ismerünk. 

A kegyúri család fogadalomból 1764-68 között új plébániatemplomot 
építtetett. Az új épület elkészültével a régi templomból minden szakrális 
berendezést, bútort és tárgyat - így a Tizennégy Segítőszent oltárát - is 
átvitték. A templomot 1768-ban Keresztelő Szt. János oktávjába eső va-
sárnap benedikálta az egyházmegye képviseletében Wittmann József pécsi 
kanonok. A templomszentelés alkalmával új formájú baldachint és új 
zászlókat is készíttettek... egy nagyobbat és két kisebbet... piros színnel 5 
bojttal... selymét, anyagát 10 könyök nagyságú, harmadfél-láb mértékben 
készíttették... egy másik kék színű zászló, két oldalán a Fájdalmas Szűz és 
a 14 Segítő Szent képeivel. Ezeket körmenetekben használták... Az új 
templomhoz három új harangot is szenteltek, Szt. Donát, Keresztelő Szt. 
János valamint a 14 Segítő Szent tiszteletére... Ez Pécsett készült egy 
harangöntő műhelyben... Továbbá Michael Schreiner, aki Szt. Ferenc-
rendi páter volt, szerezte meg és gondoskodott a 14 Segítő Szent relikviái-
ról - amit jóvá hagytak Pécsett, a püspökségen."15 Az oltár jelenleg, át-
alakított formában látható a závodi templomban. A korabeli ereklyetartók 
egy 19. század második felében készült Szt. József-szobor két oldalán, az 
oltárépítményen állnak. 

A závodi plébánia filiája volt többek között Lengyel község is. Feltehető-
leg az egykori kultusz emlékére emeltek 1828-ban a faluban egy kis ká-
polnát, a Tizennégy Segítőszent tiszteletére. Adatokat nem rögzített róla a 
plébániatörténet, a dedikációval kapcsolatos ábrázolás sem található már 
benne. 

Tevelen, a jobaházi Dóry család birtokán is fellelhető a Tizennégy Segí-
tőszent kultuszának emléke. Tiszteletükre ugyanis a falu határában már 
1750-ben kápolnát emeltek. Egykori berendezéséről azonban nem maradt 
feljegyzés. 

Az egyházmegye területén fellelhető emlékek és képek készítési ideje a 
hiányos adatok miatt bizonytalan. Ezért az ábrázolások leírási sorrendjé-
ben nem az időrendiséget követtük, hanem a szentek hagyományos - a 
frankenthal/langheimi archetípushoz való igazodást, a csoportosítás válto-
zását, valamint a kompozíció összefüggéseit vettük figyelembe. Térsé-
günkbe meglehetősen sokan települtek a kultusz eredetének helyéről, 
ezért úgy véljük, a szakrális tájformálást ez közvetlenül motiválta. 

A Tizennégy Segítőszent ábrázolásait számbavéve a pécsi egyházmegyé-
ben az eredeti frankenthali jelenés legendájának megfogalmazásához a 
kisdorogi kápolna képe hasonlít leginkább. A határbeli kápolna építési 
idejéről és körülményeiről csak szórvány adatokkal rendelkezünk. A ha-
gyomány szerint egykor, egy balesetből való felgyógyulás után, fogada-
lomból építették. A vászonra festett kép 1985-ben került a kápolnából a 
helybeli plébániatemplomba, meglehetősen rossz állapotban. A kompozí-
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ció, sűrítve, hűen jeleníti meg a langheimi látomásokat. A kép jobb alsó 
részén a fél térdére ereszkedő pásztorfiú előtt a felhők karéjában, körben 
ülnek a szentek. Középen, fényglóriában áll a széttárt karú Istengyermek, 
kezében egy-egy gyertyával. 

A kép nem vall kvalitásos alkotóra, arra viszont igen, hogy festője is-
merhette a f rank földön elterjedt eredeti ábrázolásokat. A kép festésmódja 
nem részletező, és a szentek attribútumait csak hellyel-közzel ábrázolta az 
ismeretlen festő. 

Egykor eleven lehetett a Tizennégy Segítőszenthez fűződő népi devóció. 
Erre vall az 1944-ben kivándorolt kisdorogi Neumann család esete. ,A 
fiatalasszonynak sokáig nem volt gyermeke, ezért többször kijárt a Tizen-
négy Segítőszenthez imádkozni gyermekáldásért. Egyszer csak sorban 
születtek a gyermekek, összesen 13. Amikor a tizenharmadik megszüle-
tett, az asszony újra elment a kápolnához és könyörgött, hogy a tizenne-
gyedik segítő szent már ne segítse meg, mert elég neki a 13 gyermek."16 

A segítő szentek együttesének tisztelete egyházmegyénk területén idő-
vel elhomályosult. Ünnepük július 12. Kisdorogon a kápolna búcsúnapjára 
azonban már nem emlékeztek. Az Eckert család - aki generációkon át 
gondozta az épületet - felidézte az 1947-ig élő gyakorlatot, miszerint má-
jus 3-tól, három szombaton át az egész falu népe a plébános vezetésével, 
templomi zászlókkal, processzióban vonult a kápolnához. Ott elsősorban a 
jó időért és jó termésért fohászkodtak, közösen imádkozták a Mindenszen-
tek litániáját és a rózsafűzért. 

Véménden, az 1796-ban Szt. Mihály tiszteletére épült templomban a Ti-
zennégy Segítőszentnek külön oltára van. Az oltármenza alatt, a stipes 
kiképzése szekrényszerű, raj ta faragott dombormű, a könyvön ülő Agnus 
Dei, felette félköríves napkorong. A tabernákulum ajtaján a kereszten füg-
gő Krisztus látható. A tabernákulum felett fából készült baldachin, alatta 
feszület. A templom építését megelőzően 1748-ban Kakasdról és Belacról 
települtek át ide németajkúak. Akkor még Szebény filiája volt. 

A hagyomány szerint a vászonra festett oltárképet az első német telepe-
sek hozták magukkal. Alkotója és a készítés ideje ismeretlen. Az oltárkép 
felső részén a felhőkben trónoló Atya, Fiú és Szentlélek hármasa megko-
ronázza a mennybe felvitt Szűz Máriát. A kompozíció középpontjában ha-
talmas botjával a gyermek Jézust vállán tartó Szt. Kristóf áll. Körülötte a 
szentek csoportjai. Elosztásuk csak részben követi a frankenthal-
langheimi sort. Felül Alexandriai Katalin, Borbála, Margit, Kristóf jobbján 
Pantaleon, Balázs, Erazmus, balján Acház, Vitus, Dénes látható. Alul 
Cirjék és György, valamint Egyed és Euszták térdelnek. A kép megfogal-
mazása leginkább a steiermarki osztrák példákkal - Hartberg, Feistritz 
bei Knittelfeld oltár és votívképeivel - állítható párhuzamba.17 A véméndi 
oltáron a festői hangsúly az előtérben ábrázolt Györgyre, Eusztákra, Kris-
tófra helyeződik. Egyed, Balázs és Erazmus megjelenítése a háttérben 
szinte vázlatosnak mondható. 
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5. A Tizennégy Segítőszent képe a máriagyűdi kegytemplomból. (Fotó: Lantos Miklós) 

Máriagyűd, (egykor Gyöd, Jűd, majd Gyűd és Jud) kezdetben a pécsvá-
radi bencések, az 1120-as évek elejétől a vókányi Szenttrinitás bencés 
apátság, majd a pécsi káptalan birtoka. A hódoltság alatt ismét a siklósi 
bencések gondozták, később, 1687-től az ott megtelepedő ferencesek. A 
Forrásközi Boldogasszony kápolna helyén a barokk templomot 1738 és 42 
között, Batthyány Eleonóra grófnő fogadalomból, fia felgyógyulását köve-
tően építtette.18 A kegytemplom déli, kis oldalkápolnájában - ahol jelenleg 
a keresztelést végzik - látható a Tizennégy Segítőszent képe. 

A vászonra festett olajkép jó kvalitású alkotója a langheimi sor szentjeit 
attribútumaikkal együtt ábrázolta. A kompozíció kiegyensúlyozott, kolori-
tása erőteljes, főleg a ruhák ábrázolásában, különösen a látvány előteré-
ben. Középen, a kép tengelyében, felül az Istenanya, Mária. Baljával az 
alatta álló Szent Kristóf vállán ülő gyermek Jézusra mutat, aki kezében 
tar t ja a földgolyót. Kristóf kezében a csodálatos módon kizöldült és termő 
vándorbot utal legendájára, arra az isteni kegyelemre, hogy ó terjeszthette 
a krisztusi hitet a pogányok között.19 Felül, Szűz Mária jobbján Borbála, a 
háromablakú toronnyal, kezében kehellyel, Alexandriai Katalin kerékkel, 
balján Antiochiai Margit kereszttel és sárkánnyal. Erazmus püspöki infu-
lában, orsóra tekert béllel, Egyed apát átlőtt nyakú szarvasünóvel, Balázs 



keresztbetett égő gyertyákkal, Vitus 
hermelinpalástban, üsttel, Pantale-
on orvosságos edénnyel, György pi-
ros palástban, zászlós kopjával a 
sárkány fejébe döf, Acház lovagru-
hában, töviskoronával és kereszttel, 
Euszták katonaruhában, agancsai kö-
zött feszületet hordó szarvassal, Dé-
nes palástban, kezében püspöki infu-
lás fejét tartja. Kiemelkedően hang-
súlyos, részletgazdag megformálású 
Szt. Dénes alakja. Arcvonásai szinte 
portrészerűek. Mellettük a többi szent 
ábrázolása vázlatszerúnek tűnik. 

Siklós a nagyharsányi csatát (1687) 
követően 1698-ban kerül Aeneas Cap-
rara császári generális birtokába. 
Tőle királyi határozat nyomán ké-
sőbb 1726-tól a Batthyány-család kap 
kegyúri jogot a terület felett. Már a 
XIII. században létezett Siklóson egy 
Szentháromságról elnevezett bencés 
apátság. A szerzetesek a török elől 
elmenekültek, és többé nem tértek 
vissza. A török kiűzése után, 1688-
ban a Szt. László provinciához tar-
tozó ferencesek telepedtek le Siklósra. 
Lipót császár 1700-ban „...a temp-
lomot és a hozzátartozó épületeket 
gróf Batthyányné Strat tmann Eleonóra írásban véglegesítette helyzetü-
ket. A Canonica Visitatio 172l-es tudósítása beszámolt, a Szentháromság-
templomban látható 6 mellékoltárról, amelyeket a Fájdalmas Szűzanya, 
Szt. Antal, Szt. Anna, Nepomuki Szt. János, Assisi Szt. Ferenc és a Tizen-
négy Segítőszent tiszteletére szenteltek.20 

A plébániára vonatkozó 18. századi iratok elpusztultak. A plébániatör-
ténet adatai, a későbbi tudósítások, meglehetősen ellentmondásosak. A 
siklósi História Parochiae írója visszatekintőén összegezi adatait, amikor 
így ír: „... a templom oltáraira vonatkozó első adatunk 1732-ből való, ami-
kor egy Rómába küldött jelentés referál, hogy a templomban 3 oltár van..." 
1778-ban már 7 oltárt említenek: „...a főoltár, SS. Trinitás mellett a Fáj-
dalmas Szűz Anya-oltára, melyet 1756-ban épített P. Horjács Apolinárius 
superior Inálki Károllyal, a Szt. Antal-oltár, valamint a Szt. Anna-oltár -
melyet Herbert Hermann superior állított 1753-ban, Nepomuki Szt. János-
oltára, mely Batthyány János bőkezűségéből állíttatott, Halász Erasmus 
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6. Siklós. A Tizennégy Segítőszent oltára a 
Szentháromság-templomban. (Fotó: Lantos 
Miklós) 

Szt. Ferenc fiainak adta." 1736-ban 
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főnöksége idején, 1766-ban, Szt. Ferenc-oltára Traar Sylvester idejéből 
1759-60-ból és végül a Segítő Szentek kápolnája, mely Laczkovics Anzelm 
superior alatt 1751-ben készült el."21 

A fentiek alapján nem kizárt, hogy egy korábban számbavett oltárkép a 
hagyományos frankenthal/langheimi típusú Tizennégy Segítőszentet áb-
rázolta. Az új kegyúr idején festetett oltárkép már a megújuló kor segítő 
szentjeit jelenítette meg. 

A plébániatörténet írója a későbbiekben megjegyzi „... a Segítő Szentek 
kápolnájának csillárját 1857-ben szerelik fel".22 

Jelenleg a siklósi ferences templom északi oldalán lévő kápolnában látha-
tó a Tizennégy Segítőszent oltára. A plébániatörténet és a köztudatban levő 
elnevezését megtartva, meg kell jegyeznünk, hogy az oltáron csak 13 segítő-
szent alakja fedezhető fel. Készítésének idejét, az ábrázolt szentek alapján, 
az 1726 utáni évekre tehetjük. A fából alakított oltárépítmény jellegzetesen 
barokk. A szarkofágszerű stipesen, az oltármenza fölött tabernákulum nincs. 
Helyén, kis posztamensen feszület áll. Az oltárkép két oldalán rézsűsen egy-
egy márványozott díszítésű, fából esztergált oszlop, aranyozott korinthusi 
fejezettel, belül ugyanilyen fejezetű félpillérek tartják a fölöttük kétoldalra 
ívelő gazdagon tagozott párkányrészleteket. Ezekre támaszkodik két-két 
erőteljes vonalú aranyozott voluta. Rajtuk, egy-egy félig térdelő, lebegő 
szárnyú, adoráló puttó. Közöttük aranyozott lant alakú keretben vászonra 
festett kép, melyen két angyal tart egy keretezett férfiképmást (Júdás-
Tádéra utaló Krisztus kép?). Legfelül az oltárépítményt stilizált ornamenti-
kájú barokk indás díszítmény koronázza. Az oltárkép kerete erősen profilo-
zott, felső ívén aranyozott, volutadíszes ornamens. E díszítmény kanyargó 
indái között rácsos mezőben Mária monogram látható. Az oltármenza jobb 
és bal oldalán, tagolt konzolon Szt. István és Szt. László 18. századi szobrai 
állnak. A sérült faragványokról már hiányoznak az attribútumok. E két 
magyar szent első látásra is érzékelteti a fentieknél vázolt, hozott tradíciók 
átalakulását, a megváltozott szakrális körülmények közötti integrálódást. 

Az oltárképen sajátos és „modern" ikonográfiái program valósul meg. Itt 
a segítő szentek társaságában már csak tizenhármán vannak, és nagy 
részük már új, „aktuális" szent. A hódoltság utáni lelki újjászerveződésben 
a pécsi egyházmegyében oly nagy szerepet játszó ferencesek és jezsuiták 
rendi szentjeinek megjelenítése mellett helyet kapnak - a kor büntetésé-
nek tartott járvány - a pestis ellen védő, a betegeket oltalmazó szentek is. 
Az ábrázolás lokális jelentőségét illusztrálja az oltárkép jobb sarkán felvá-
zolt, siklósi várat és környezetét ábrázoló kis tájkép. Megfogalmazása a 
korabeli vedutákhoz hasonló. A kép bal alsó sarkában - a sérült vászon 
megtisztításával - két térdeplő, imára kulcsolt kezű, rendi ruhás ferences 
alakja fedezhető fel. Mellettük egymás alatt olvasható a szignó: P. 
Eustachius Kovachevizh, P. Samuel Heger. Az oltárkép függőleges tenge-
lyében felül Szűz Mária, ölében a gyermek Jézussal, tőle balra Páduai 
Antal térdeplő alakja, megformálásában a szent egykori látomását idézi.2,5 
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Alul két repkedő puttó, kezükben, virágokkal és levelekkel díszített, hosz-
szúszárú, kettős kereszt. A szentek egymás alatt 5-4-4-es csoportban lát-
hatók. Felül, Szűz Mária jobbján Apollónia, kezében fogóval, Borbála ke-
hellyel (a langheimi sorból csak б maradt meg !). Szűz Mária balján 
Páduai Antal és Assisi Ferenc. Mellette Loyolai Ignác, kezében nyitott 
könyv, benne a jezsuita rend szabályzatának visszatérő gondolata: „OM-
NIA . AD . MAIOR . EM . DEI . GLORI . AM"24 A következő sorban a pes-
tis ellen oltalmazó Szt. Rókus, botot tartó jobbjával sebére, másik kezével 
Szűz Mária felé mutat, pelerinjén compostellai kagyló. Mellette térdepel, 
rendi ruhában, a jezsuiták 1726-ban kanonizált védőszentje, Gonzaga 
Alajos. Megformálása Pierre Legros, 1698-99-ben készült, a római S. 
Ignazio templomban látható reliefjére emlékeztet.25 Velük egy sorban a 18. 
században népszerű szentek, a pestisben szenvedők oltalmazói láthatók: a 
rózsakoszorús, keresztre tekintő Rozália és a testében valamint a kezében 
is nyilakat tartó, ruháitól megfosztott Sebestyén. Az alsó sorban Borromeo 
Károly bíboros, milánói érsek térdel, piros főpapi ornátusban, mellkereszt-
tel, lábánál piros, 4 bojtos kerek kalappal és egy koponyával. О nemcsak 
mint kora nagy egyházreformátora, hanem a milánói pestisjárvány idején 
mint karitatív főpap vált ismertté. Öt évvel halála után, 1610-ben nyilvá-
nították szentté.26 Társaságában, ölében tartott késsel és tállal Bertalan, 
valamint zöld római katonaöltözetben, sisakban, kezében sajtárral és ha-
talmas piros zászlóval Flórián, és pásztoröltözetben, bottal, oldaltarisznyá-
jával Vendel térdepel. 

Siklósi adataink nyomán úgy véljük, hogy a ferences templomban ere-
detileg egy, a frankenthaMangheimi szenteket ábrázoló oltárkép lehetett. 
Az új kegyúr, a Batthyány-Strattmann család a kor kérdéseire is válaszol-
va, feltehetőleg az új szentek megismertetése és népszerűsítése jegyében 
festtette a Segítő Szentek oltárképét. 
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Zusammenfassung 

IHR VIERZEHN HEILIGEN, GROß BEI GOTT, О HELFET UNS IN NOT 
UND TOD 

(Angaben zur Ikonographie der Vierzehn Nothelfer) 

Die sakralen Landschaf ten der Diözese zu Pécs/Fünfkirchen wurden nach der Türkenbe-
setzung, seit dem 18. J a h r h u n d e r t neu organisiert. 

Die Verehrung der im 15. J a h r h u n d e r t in der Langheimer Zisterzienserabtei ents tande-
nen Vierzehn Nothelfer kam wahrscheinlich durch die Vermitt lung der deutschen Siedler 
nach Ungarn. Die Reihenfolge und bildliche Darstellung der Nothelfer vari ieren nicht nur in 
Österreich, im Gebiet der Alpen, in der Steiermark und in Burgenland, sondern auch in 
Ungarn. 

Der Aufsatz befaßt sich mit der Erör terung einiger charakteris t ischer Darstellungen in 
dem Gebiet der Diözese Pécs/Fünfkirchen. In die traditionelle Gesellschaft der Nothelfer 
wurden stellenweise die jeweils „aktuellen" Patrone der jeweiligen Region aufgenommen. 
Ihre Gruppierung wurde wesentlich beeinflußt durch die gegebenen ikonographischen Pro-
gramme der Patronatsfamil ien sowie die landschaftlichen Unterschiede in der Volks-
devotion. 


