
Szent István király tiszteletét őrző egyházi műemlékeink 
Székesfehérvárott. 

(Folytatás.) 

IEBBE A NAGYVONÁSOKKAL KIRAJZOLT artisztikus és 
egységesen ható környezetbe állítjuk bele most már azon mű
emlékek ismertetését, melyek szt. István király védnöksége alatt 
álló templomunkban közvetlenül első szt. királyunkra vonatkoz
nak. Cimbal mennyezetfreskóiról és Fischer főoltárképéről be
szélünk. A Műemlékek Országos Bizottságának magyar műemlé
keinkről Oerecze Péter által összeállított 1906-os jegyzéke nem
csak székesegyházunkat, hanem az említett festményeket külön-
külön is a védendő magyar műemlékek közé sorolja.16) Mind
hármat jogosan, mindhármat talán szerves összefüggésük miatt 
is, hiszen sem barokk freskóinknak, sem a barokk hangulatú 
oltárképnek tárgyát és művészi kivitelét nem értenők meg 
igazán, ha kiszakítanók valamelyiküket korhű építészeti környe
zetükből. És hogy e környezet eredeti valóságában keretezheti 
és ajánlhatja a szakszerűen restaurált festményeket: mindezt 
főképen a múlt év nyarán befejezett renoválási munkálatoknak 
köszönhetjük. A székesfehérvári székesegyházat felépítése óta 
belsejében két ízben újították meg érdemesebben: 1848-ban és 
1866-ban, először a káptalan áldozatkészségéből, másodszor jó
részt Farkas Imié megyéspüspök és Limbek János kanonok ha
gyatékából ; első ízben 4826*2 forint költséggel, másodszor 
24.339 forint erejéig. De sohasem olyan hozzáértéssel és az 
eredeti épség iránt érzett tisztelettel, mint legújabban. Ez min
denesetre elsősorban a külső és belső restauráció nagy koncep
ciójú tervezőjének, Möller Károly dr. budapesti építészmérnöknek 
érdeme. A templom külsejének megújítását a kegyúr, Székes
fehérvár szab. kir. város közönsége végeztette, 71.500 P költség
gel, a város műszaki hivatala, nevezetesen Schmidl Ferenc mű
szaki tanácsos ellenőrzése mellett, Ízlésesen és amennyire le
hetett, a templomrestaurálás Kuhn-féle modern előírásainak tekin
tetbe vételével. A belső megújításának költségeit legnagyobbrészt 
a székesfehérvári belvárosi egyházközség viselte; a jótékony ada
kozók sem hiányoztak. Az utóbbi javítások költségeiről szóló 
számadásokat most állítják össze, úgy halljuk, külön füzet fog 
róla megjelenni. 1935 január 1-től 1938 március 31-ig összesen 
82.218 P 96 f-t fizetett ki a székesfehérvári belvárosi egyház
község a templom és szerelvényeinek költségeire. Hozzászámítva 
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a még ki nem fizetett összegeket, közel 90.000 P lesz a legújabb 
belső restauráció költsége. — Eme tekintélyes összegért nyújtott 
belső munkálatok ellenőrzését a Műemlékek Országos Bizottsága, 
az egyházközség részéről pedig Kiss Dezső székesfehérvári 
építészmérnök vállalta, nagy gonddal, kellő előtanulmányok után 
különös szakértelemmel. A templom falfestményeinek megújítása 
Sándor Béla főisk. tanár, festőművész és műrestaurátor művé
szetét dicséri, végül az oltárképeket Szentiványi Qyula dr., 
a Műemlékek Orsz. Bizottságának titkára és képrestaurátora 
állította helyre, művészi hiréhez illő jártassággal. Illő, hogy azon 
derék és szakavatott iparosaink nevét is megörökítsük e helyen, 
kik a belső megújítás körül serénykedtek. Szentiványi segítsége 
iff. Balogh Qyula székesfehérvári iparművész két kis oltárkép 
megújítását önállóan vállalta és végezte. Az építőmesteri munkát 
Lázár János fehérvári építőmester, a kőfaragó munkát: Havranek 
Antal és Lajos fehérvári cég, a műmárványozást : Neuhauser 
Kálmán budapesti cég, az asztalosmunkákat : Lakner József és 
Sulek László fehérvári asztalosmesterek, a lakatosmunká
kat : Kéri József és Varga János fehérvári lakatosmesterek, 
a festő és mázoló, illetőleg aranyozó munkákat: Balogh Gyula 
és Fiái József szobafestő mesterek, az üvegező munkákat: 
Schnetzer Nándor fehérvári cég, az új villanyszerelést: Szmatana 
József budapesti cég, a vízvezetéki munkákat: Nyuli Mihály 
fehérvári vízvezetékszerelő cég végezte. Az orgonát : Riegler Ottó 
budapesti orgonagyáros javította, az új csillárokat: Kfémer Márton 
budapesti cég szállította. Úgy a nevezettek, mint a kisebb mun
kákat végző iparosmestereink is tehetségük javával szolgálták a 
szent ügyet. Külön említjük, hogy az új, zárt gyóntató székeket 
Lakner József készítette, végül a Szűz Mária kápolna műmárvány 
oltára Neuhauser Kálmán ügyességét és műízlését dicséri. A 
művészek, mérnökök és a kezük alatt dolgozó iparosok feladata 
az volt, hogy elénk varázsolják a múlt nagy alkotásait, ami a 
lehetőségekhez képest dicsérendő módon sikerült. 

E helyen most a mennyezet összes faliképeivel nem fog
lalkozhatunk, a dekoratív festményeket, bár az egyszerűbb épí
tészeti tagokat sikerülten folytatják és a távlatokat mesterien 
megnövelik, sem érintjük, rövidre szabott cikkünk céljának meg
felelően csupán a templom patrónusára vonatkozó mennyezet
freskókat ismertetjük és a főoltárképet, melynek központi alakja 
az említett falfestményekéhez hasonlóan: szt. István király. 
A mennyezetfreskók szerzője — mondottuk már — Cimbal János, 
bécsi festő, kinek személyi adatait, sajnos, kevéssé ismerjük.17) 
Míg a székesfehérvári plébániáról szóló 1774. évi összeírás 
»Hilleprandt«-ról szólva megemlíti, hogy »királyi és udvari építész« 
volt, Cimbalról csak annyit jegyez fel: »Pictura elegáns in tribus 
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cupulis... authore Domino Cimbal Pictore Vienensi.« Kapossy 
János újabb műtörténeti kutatásai fehérvári környezetben hoznak 
össze bennünket Cimballal.18) Kutatónk a székesfehérvári je
zsuitáknak a budapesti egyetemi könyvtárban őrzött 1768—1773. 
évekre terjedő naplóját lapozgatván, 1768. április 17-ről e fel
jegyzést találta: »Prandio ultimo excepti Pictor et Architectus 
D. Cymbal et D. Hertling.« De ezzel körülbelül el is mondottuk 
mindazt, amit Cimbal fehérvári tartózkodásáról tudunk. Városi 
és megyei múzeumunkban láthatjuk a székesegyház freskóinak 
Cimbaltól eredő két vázlatát, amit az illusztris intézmény vétel 
útján szerzett meg s mintegy 120 P-ért restauráltatta azokat. 
Hogy azután festőjük Fehérvárt készítette-e e vázlatokat, vagy 
másutt, e kérdésre már nem tudunk feleletet adni. Annyi bizo
nyos, hogy Cimbal fehérvári munkálkodását 1768-ban befejezte, 
amit saját keze Írásával kiállított nyugtája igazol.19) 

A többször idézett 1774. évi székesfehérvári egyh. látog. 
jegyzőkönyvtervezet Cimbal freskóiról nagyjában ugyanazt mondja 
el, mint az előbb említett jezsuita naplónak a freskókat tárgyaló 
1768. évi bejegyzése: >Pictura elegáns in tribus ingenti cupulis 
Históriám Sancti Regis Stephani adumbrat authore Domino 
CymbalPictori Viennensi.In cupula Sanctuarii exhibeturRexSanctus 
in Gloria. In cupula navis, sedens in Throno Rex Apostolicus, 
stipatusque Regni sui Proceribus, Episcopatus instituit. In 
postrema angula: Emerico Filio vitae ac morum dat praecepta.« 
Tehát mindhárom kép szt. Istvánra vonatkozik: életét, meg
dicsőülését festik, fehérvári vonatkozások sem hiányoznak. A kö
zépső képen felfedezzük Baffler jezsuita atyát, sőt a hagyomány 
szerint az itt szereplő alakok közt megtalálhatjuk mindazokat, 
kik szeretettel foglalkoztak a templom építésével : Igalt, Kiss 
Györgyöt, Székesfehérvár későbbi első polgármesterét, Nádasdy 
Ferenc gróf főispánt, a híres magyar hadvezért, stb. 

Kapossy műkritikája meglehetős szigorúan nézi Cimbal 
alkotásait. »Cimbal művészete — írja az élesszemü műbíráló — 
csupán a nehézkes kezű, korlátolt invenciójú és mesterségbeli 
tudásban, formakészségben egyaránt fogyatékos epigoné.« Kri
tikusunk szerint már a városi és megyei múzeumban őrzött 
vázlatán felismerhető: »a kompozíciónak ugyanolyan kezdetle
gessége a bábszerű, élettelen mintázás fogyatékossága, az ecset-
és színkezelés ugyanolyan nehézkessége, a tónus egyenletes 
és kellemetlen rőtvöröse, vagy festőileg meg nem oldott kontraszt
jai, mint a kivitelezett mennyezetképeken.« Kapossy a legújabb 
restauráció előtti képeket látta ; a szines üvegekkel födött ablakok 
alkalmatlan fénytörése, a hatvanas évek gyors és rosszul sikerült 
restaurációjának elkent, bágyadt, sötét színei kiforgatták Cimbal 
művét eredeti formáiból és üdébb színeiből. Azóta e hibákat, 
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amennyire lehetett, kiküszöbölték, azonban azt mi sem tagad
hatjuk, hogy szerzőnk nem ^tartozik barokk templomfestőink 
kitűnőségei közé: >tapogatva, elkésve jár a nagyok nyomában.« 

Festményeiről mégis a magyar jezsuita barokkszellem tük
röződik, ami nekünk olyan kedves, hiszen szt. Istvánt, mint orszá
gunknak, városunknak atyját mutatja be. S bár a koncepció sze
gényes és konvencionális, az alakok merevek, a színek sokszor 
nehézkesek, de a kor hangulatát beszédesen kifejező, ájtatos 
hangulatú képek az ünnepélyes, szárnyaló, felfelétörtető aranyos 
és márványos környezetben, mely a barokk gondolkodás szerint 
a mennyország szépségeinek jelképe, kifejezője, megszólaltatják, 
megkoronázzák és égi magasságokba magasztalják szt. István 
templomát építő magyar barokk őseinknek erős hitét : az Árpád-
doktól öröklött katholikus világnézet tökéletes győzelmet arat a 
rossz, a tévhit, a lelki tunyaság fölött. E gondolat a templomba 
befelé haladva folyton fejlődik. A hajó első boltívén szt István 
koronával a fején, királyi pálcával baljában, környezetét s hozzá
simuló fiát, szt. Imrét 'Oktatja. Jogarával a mélybe aláhanyatló 
pogányokra, az elszórt bálványtöredékekre mutat. A tiarás szent, 
ki a felhőkön ül s kezében szentségmutatót tart, az Egyházat 
jelképezi. Az angyal által felemelt keresztről vér folyik alá: a 
pogányságot legyőző megváltói vér. Egy repülő angyal kifejtett 
győzelmi zászlót lobogtat, egy másik pálmaágat és koszorút tart 
kezében a hit bajnokainak megjutalmazására. A drámai megjele
nítések értékelésére beállított modern műkritika a kép egészéből 
kieső, a jobb sarkon a kép keretén átvetett lábakkal ülő sötét 
alakot, ki az óhit jelképét, kis istenszobrocskát emel a magasba, 
tartja a freskó gondolatban és formában legérdekesebb alakjának. 
Bizonyos, a dacos pogányság összeomlását mélyreható jelképi-
séggel fejezi ki ez a látszólagos mellékalak, a sötétből is ellen
szegülve szegezvén bálványát a szt. király jogara elé, mely kiűzte 
őt paradicsomából. 

A középső boltozat freskóján szereplő alakok négy cso
portra osztódnak széjjel a kép festett mellvédes keretén. Szt. 
István baldachin alatt ül, körülötte főpapok, főurak; a koronás, 
kormánypálcás király — Cimbálnak ez a legéletszerűbb, egyúttal 
legbarokkosabb szt. István alakja: a jóságos, fejedelmi atya — 
előre hajolva nyújtja át egy violaszíntalléros főpapnak, való
színűleg Asztrik kalocsai érseknek a püspökségek alapító okle
velét. Följebb, gomolygó felhők közt, sugárfényben az új hit 
kupolás temploma, az egyház jelképe, az angyalok emelte, meg
dicsőült Sión látszik. Ormán feltűnik a kettős kereszt. Távolból 
angyal érkezik. Szemben e jelenettel a mellvéd mögött főpapok, 
főurak, apródok állnak, s a freskó többi sarkain hasonlóan ma
gyarruhás urakat és papokat látunk, köztük Buffler atyát, ki előtt 
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egy zöldszínű magyarruhás úr kitárva tartja kezében a templom 
alaprajzát. Fölöttük messzi perspektíva nyílik a felhőkkel erősen 
tarkított kék égbe s evvel, meg az első és a szentély boltozatain 
levő freskók festett kereteinek ovális nyílásokkal való áttörése 
által — a nyílásokon át ismét a kéklő ég mosolyog reánk — 
a festőművész mennyei magasságokba emeli a szemlélőt. A festő 
itt, barokk szokás szerint, már építészeti problémák megoldására 
vállalkozott, de lélektanilag ügyesen oldotta meg feladatát: kora 
szárnyaló, imádságos lelkét kiszabadítja a szélesen reánkboruló 
faltömegek nyomasztó hatása alól és egyesíti azt az égiekkel. 

A szentély boltozatát a nyilt oratóriumok boltozatai fogják 
közre; a baloldali boltozaton szt. Imre megdicsőülését örökítette 
meg a művész ecsteje, a jobboldali boltozat festménye ismét 
szt. István királyt ábrázolja, midőn felajánlja a királyi jelvényeket. 
A középső boltozat freskója a két előbbinél subtilisebb tárgyú, 
bár a műkritika ezt sem nézi a többinél értékesebbnek. A kép 
témája: szt. István megdicsőülése. Szentünk gomolygó felhőkön, 
puttók, szárnyas kerubok közt térdeld Szentháromság előtt; 
kékes attilája, a kerub vörös leple, a Szentháromságról szürem-
kedő dicsfény jólesően töri meg a képet betöltő ég felhőzetének 
unalmas szürkeségét. Krisztus és szt. István alakjának merevsége 
azonban, ellentétben az angyalok mozgalmasságával, bántó hatást 
kelt. De a kép formai hiányaiért kárpótol bennünket az a tudat, 
hogy az eszme győzelmét művészünk biztos Kézzel vezette, fel, 
az égi régiókig. 

Szt. István király emlékét örökíti meg a székesegyház fő
oltárképe is. A kép építészeti keretezéséről már szóltunk, azonban 
mégegyszer szívesen megállapítjuk: a szentély, főként a főoltár 
építészeti kiképzése gyönyörű keret a főoltárkép tárgyához és 
művészi kidolgozásához, úgyhogy arra következtethetünk — 
a történeti adatok is alátámasztják stíluskritikai megállapításun
kat,20) — hogy a koncepciózus építész egy vonalban dolgozott 
a főoltárkép ismert nevű szerzőjével, Fischer Vince bécsi udvari 
festőtanárral. 

Fischer, ép úgy, mint Hillebrandt, Mária Terézia jóváha
gyásával alkotta művét. Hauzinger József, a bécsi képzőművé
szeti akadémia tanára 1774-ben készített vázlatával Fischerhez 
hasonlóan pályázott a fehérvári szt. István templom főoltár
képének megfestésére, ám a székesfehérvári városi tanács Fi-
schernek nyújtotta a koszorút, ki képét 1775-ben 1200 frt-ért el 
is készítette.21) A kép tárgya történelmi : az oltár lépcsőjére térdeplő 
szt. István jobbjával bíborvánkoson nyugvó koronájára és kor
mánypálcájára mutatva felajánlja országát a Szűz Anyának. Bal
kezét szívén nyugtatja, jelezvén, hogy áldozata szívéből fakad. 
Szemeit a bold. Szűzre emeli, ki angyaloktól környezve, az isteni 
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kisdeddel karjaiban azon alakban jelenik meg, mint régi pénze
inken a Patrona Hungáriáé.22) A szt. királyt, a fehérvári Boldog
asszony templom mintáját, liturgikus szerelvényeinket égi szelle
mek környezik. Bár az alakok némileg merevek, de a színezés, 
beállítás előkelően finom, barokkos pompájú. Színpadias hatása 
ellenére is nyugodt, felemelő. Képünk alsó jobb sarkában a szerző 
signaturája: »Vin. Fischer P. MDCCLXXV.« kétségkívül igazolja 
a festmény eredetét.23) Már a régebbi, a kép történetére vonat
kozó források megemlítik, hogy ugyanazon szerzőtől származó, 
ugyanezen motivumú kisebb kép díszíti a budai kir. palota 
szt. Zsigmond kápolnáját és hogy e képet Mária Terézia festtette 
a fenti szt. Jobb kápolna egyik mellékoltár képéül.24) Fischer 
némi módosításokkal készült utóbbi műve ma székesfehérvár
egyházmegye egyik híres búcsújáró templomában, a máriaremetei 
templom szentélyében függ, királyi adományozás alapján.25) 

A székesfehérvári székesegyház főoltárképe a templom leg
szebb ékessége. Legutolsó restaurációja után ismét eredeti szép
ségében pompázik; az esti világítás is úgy van beállítva, hogy 
Fischer műemléke plasztikusan emelkedjék ki környezetéből. 
A keretezés stílszerűségéről már szólottunk. Az oltár-hátépítmény, 
szobraival, domborműveivel, a feketemárvány és aranyos képkeret, 
a csúcsán világító, gondviselést szimbolizáló isteni szem, fölötte 
az oltárhátvédet befejező, tympanonos záródású vörösmárvány 
mezőben a szent keresztet és Szűz Mária mongrammját égbe 
ragadó, felhőkön úszó angyalok a kép festette jelenetet még-
inkább kidomborítják, megszentelik és égi magasságokba emelik, 
hogy szívünkbe vésődjék a barokk magyar vallásos eszmény: 
a Gondviselés az ég szépségeitől lenyűgözött történelmi nagyjaink 
által rég kijelölte útjainkat. 

Ezekre az utakra a legragyogóbb fényt árpádházi szentjeink 
szelleme sugározza. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy mint 
e magas szellemiség képviselőit, néhány hazai nevezetesebb 
templomunkban mindmáig megőrizhettük királyi szentjeink drága 
ereklyéit. Mária Terézia királynőnk jóságából Székesfehérvárnak 
a legdrágább jutott belőlük: szt. István király koponyacsontja, 
az a drága ereklye, melynek árnyékában születtek meg az ország
szervező király évezredre szóló bölcs tervei, gondolatai. Meg
értjük annak az ájtatos magyar, fehérvári éneknek26) lelkesedését 
és sóhaját, melyet őseink a szent ereklyének városunkba való 
behozatalakor, 1778. március 29-én és április 2-án az ünnepi 
menetben énekeltek: 

»Üdvözlégy óh szentséges Fő 
Gyémántnál, gyöngynél drágább kő 
Oltalmazd, őrizd, tartsd 
Királyunkat s javainkat 
Városunkat, országunkat.«27) 
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Mária Terézia királyi ajándékát királyi köntösbe öltöztetve 
köldötte Bécsből Székesfehérvárra. Monumentális ezüst hermát 
készíttetett a szent ereklye számára, amelybe a régi ereklyetartóból 
1778. március 14-én Batthányi József gróf, akkori esztergomi 
prímás-érsek teljhatalmú megbízottja, Perényi Imre br. esztergomi 
kanonok helyezte bele a fehérvári székesegyháznak szánt koponya
csontot Eszterházy Ferenc gróf kir. kancellár, Végh Péter, Örmé
nyi József udvari tanácsosok s a székesfehérvári székeskáptalan 
kiküldöttjei, nevezetesen Orubanovits Zsigmond nagyprépost és 
Szegedy Pál éneklőkanonok jelenlétében ; lepecsételte azt, azután 
átadta a káptalan kiküldöttjeinek.28) Székesegyházunknak ajándé
kozott ereklyét, mely 1440-ben még városunkban őriztetett, Mária 
Terézia 1775-ben a pozsonyi társaskáptalan egyházában tette le
tétbe, oda a bécsi udvarból került, de hogyan és miként, azt 
nem tudjuk. Cserey Farkas 1774-ben Bécsből testvéréhez Cserey 
Ambrushoz Székesfehérvárra írt levelében említést tesz a bécsi 
udvari temlomban és a jezsuita professusok házában őrzött 
koponyaereklyékről.29) 

A királynő bőkezűsége az új ereklyetartón kívül Székes
fehérvárnak juttatta a régi ereklyetartót is, amelyben Szent István 
koponyacsontját a pozsonyi káptalani egyházban őrizték. Perényi 
Imre br. 1778. március 24-én kiállított bizonyságlevele követke
zőképen tanúskodik erről: »Antiquam Thecam Argenteam, figuris 
distinctam, Inscriptionibus unitam, tamquam Vetustatis reliquias, 
authentici documenti loco, ad novum Conservatorium infra reposui, 
ac ita tandem praetitulatis Dominis Deputatis Illustrissimi Epis-
copi Albensis deferendum tradidi, in pignus perpetuum Regiae 
clementiae.«80) E régi ereklyetartót ma a székesfehérvári székes
egyház kincstárában őrzik. Már Ipolyi Arnold, magyar műrégé-
szetünk atyja rövid, mesteri leírást közöl róla »Középkori magyar 
ötvösművek« с kitűnő tanulmányában. Kegyelettel adjuk közre 
az ismertetést: »A koponya ereklyének régibb tokja... újabb 
XVII. századi renaissance Ízlésű mű. Alakjára nézve lapos tálcán, 
félkörűn, koponyaszerűen emelkedve s áttört ezüst művezettel 
mintegy rácsozatot vagy kosarat képezve készült. Rajta angyal, 
cherub fejek és virágfüzérek, u. n. nyitott koszorúk (feston) közt, 
vert műben két nagyobb kép látható; az egyik szt.Istvánt antik-
szerűleg idomított fejedelmi öltönyben, koronával fején, trónon 
ülve, keresztbevetett lábbal s jogart tartva, állítja elő ezen kör
irattal : Caput S. Stephani Regis Ungariae. A másik képen tér
delve állíttatik elő, hasonló királyi jelmezben, a mellette levő ol
táron a Boldogságos Szűz alakja látható: S. Maria Ora Pro 
Nobis körirattal. A tálcán vagy lemezen, mely ezen áttört műnek 
alját képezi, kereszt s egyszerű cifrázatok vannak vésve. Az egész 
mű, mint a rajzok világosan mutatják, máris a XVII. századi u. n. 
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barokk Ízlésben készült.«31) Az ereklyetartó magassága : 10*5 cm. 
alsó, elipszis alakú lapjának nagyobbik átlója: 19 cm., kisebbik 
átlója: 16 cm., súlyát az 1817-i egy. egyh. látog. jegyzőkönyv 
25 unciában állapítja meg. 

Az 1883—84-ben Budapesten, az Orsz. Magy. Iparművé
szeti Múzeum által rendezett történeti ötvösmú kiállításra Ipolyi 
Arnold besztercebányai megyéspüspök, elnök Pauer János szé
kesfehérvári megyéspüspöktől kieszközölte az imént ismertetett 
régi ereklyetartónak és az új szoborszerű hermának, mely »a múlt 
század egyházi ötvösművészetének egyik remeke« a fővárosba 
való felküldését.32) Az akkori műbírálóktól dicsért újabb ereklye
tartó származásáról Pauer János röviden így emlékezik meg: 
»Mária Terézia a szent ereklyének belső értékét külső fény által 
méginkább nevelni akarván, egy fejedelmi ajándékhoz illő, 512 lat 
nehézségű, gazdagon megaranyozott mellszobrot készíttete.«33) 
Sellyei Nagy Ignácnak a drága ereklye átvételét elismerő, 1778. 
március 25-én kelt okirata a királynő értékes ajándékát, mint 
»novum Conservatorium argenteum, seu Statuam argenteam 
inauratam, humanam Speciem referentem affabre et operose 
elaboratam, cuius vertex Sacrum Cranium continens ad ampli-
tudinem Sacri Depositi Cristallo vestitus ope claviculae operiri 
et deponi potest« — írja le.34) Az ötvösműveket ismertető szak
irodalom azóta sem adott róla sokkal terjedelmesebb leírást. 
Ipolyi is röviden végez vele említett tanulmányában: » 1777-ben 
készült renaissance idomú aranyozott ezüst mellszobor, már a 
múrégészet körén kívül áll.«35) A 160 évesnél idősebb értékes 
ötvösmü hazánk műkincsekben szegény kulturhorizontján immár 
komoly múemlékszámba megy s mint szt. Istvánra legközvet
lenebbül vonatkozó emlékművünket bővebben kell ismertetnünk.86) 

Hermánk másfél, esetleg két mm. vastagságú, öntött ezüst
ből XVI. Lajos-korabeli stílusban készült, emelvényen álló mell
szoborszerű, bécsi műötvös munka. A fej kiképzése naturalisz
tikus, a haj, bajusz és szakái nagy fürtökbe szedett, az arc is 
szép, de nem elsőrangú szobrász műve. A koponyatetőn hátra
felé lejtősödő, szabálytalan elipszis alakú, csiszolt üvegből való 
ablakocska rejlik. Az üveglap valószínűleg egykorú a szoborral, 
de mindenesetre régi, mert külső fele homályos. Az ablakocska 
alatt kulccsal zárható szekrényke van a koponyaereklye számára, 
melynek alsó részéhez erősítették az ereklye hitelességét igazoló 
okmányt. A tarkón levő zár kinyitása után a szobor fejének felső 
része a ráerősített ereklyetartó szekrénykével együtt leemelhető. 
A zár a koponya belsejében van elrejtve, kívülről csak a kulcs
lyuk látható; a felső rész leemelhetőségét szellemesen oldották 
meg : a homlokba hulló, az oldalt és hátul egymásra bomló haj
fürtök az elválasztó rést oly teljesen fedik, hogy a felső rész 
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leemelhetőségét csak alaposabb vizsgálat után lehetne megálla
pítani, ha a tarkón lévő kulcslyuk nem utalna arra. Szépen ol
dották meg a fejtető ablakának elhelyezését is: ha a szobrot 
szemmagasságban szemléljük, az ablakot nem látjuk, így mi sem 
rontja a szoborszerű hatást. A zár és a merevítések vasból 
készültek. 

A szobor vállára, a karoknak megfelelően gyengén redőzött 
köpeny borul. E köpenynek és a postamentumnak díszítései 
halványsárgára aranyozottak. A köpenyt nyakban 15 cm. széles 
szegély köríti, amit elől, a többi naturalisztikus ornamentumtól 
eltérően, téglaalakú, domborított, geometrikus díszü kis lap 
(csatt) tart össze. Magán a köpenyen nagy virágos, naturalisz
tikus minta diszeskedik, elől jobbra-balra egy-egy kinyitott rózsa 
leveles ágon, a vállakon leveles ág rózsabimbóval, a köztük 
maradt, teret azután két meg nem határozható virággal ékes le
veles ág tölti ki. Az ornamentumok kontúrja bevésett, a véséssel 
körülárkolt részek quillochirozottak. Aranyozásuk hasonló a kö
peny szélének aranyozásához. 

A szobor hátsó része is részletesen ki van dolgozva. A 
köpeny alja az emelvény fölött mintegy ujjnyira kiáll. A posta-
mentum hátsó fele sima, belsejében fából készült szekrényke 
foglal helyet, trapéz alakú üvegajtóval, Ebben a szekrényben 
őrzik azon okmányt, mely arról szól, hogy a hermából szükség 
esetén kiemelt ereklye mikor vétetett ki s mikor helyeztetett 
vissza az ereklyetartóba. Ez az okmány is őrzi az ereklye hiteles
ségét. A postamentum felső lapja, amelyen a szobor közvetlenül 
nyugszik, hármas párkányzatú, alatta erősen domború, nagyszemű 
aranyozott gyöngysor fut, ez alatt ismét egy három cm. széles 
sima függélyes sáv következik. E sáv 4 ujjnyi széles, homorúan 
kiugró párkányra van ráépítve, mely lent széles romboid alakú, 
nagyszemű aranyozott gyöngysorban végződik. Párkányunk éleit 
egy-egy aranyozott ievélcsomó takarja, a párkány belső homorú 
mezőjét pedig két-két, középütt összekötött egészen természethű 
aranyozott cserfaág díszíti. A szobor emelvényének legalsó része 
kissé kiugró; oldallapjain téglalap alakú kettős bemélyedéseket 
látunk. A belső mélyebbet az első szintjéig kiugró s egymást 
érintő, aranyozott körgyűrűk ékesítik. A lábak feletti keskenyebb 
oldallapok bemélyedéseiben stilizált rózsák díszeskednek, kely-
hükből tömör, alácsüngő, aranyozott levélfüzérek indulnak ki, 
melyek az előbb említett körgyűrűs bemélyedés közepén talál
koznak. A herma méretei a következők: a reliquiarium teljes 
magassága: 54 cm., a szobor magassága: 34 cm., a postamentum 
magassága: 21 cm., az utóbbi legnagyobb hosszúsága: 31*5 cm., 
legnagyobb szélessége: 20*5 cm., legkisebb hosszúsága: 16 cm., 
legkisebb szélessége: 135 cm., a homorú párkány magassága: 
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4 cm., az alappárkány magassága: 3 cm., a lábak magassága: 
4 cm. A Műemlékek Országos Bizottságának magyar műemlé
keinkről szóló 1906-os jegyzéke hermánkat »szt. István ereklye
tartó mellszobra a XVIII. sz.-ból« címen országos műemlékeink 
közé sorolja.37) 

A XIX. sz. elejétől kezdve a székesfehérvári hivők kegye
lete székesegyházunk legnagyobb harangját szt. István emlékére 
szentelte. Érdekes, legrégibb harangjaink közül egyik sem viselte 
a szt. király nevét. Első Szt. István harangunkat 1803-ban ön
tötték. E harang a déli toronyban függött, 2350 unciát nyomott 
s rajta e felirat állt: »Soli Deo Laus et Gloria. Divo Stephane 
Primo Hungáriáé Regi Apostolico Cath. Eccl. Alb. Reg. posuit 
anno 1803л Négy kép díszítette: a szt. kereszté, István királyé, 
Flóriáné, Nep. Jánosé. Öntötte: Millner Ferenc 1803-ban s 
Milassin Miklós megyéspüspök áldotta meg, mielőtt felhúzták 
a toronyba.38) 

A világháború, mely annyi régi harangunkat elvitte, a fe
hérvári szt. István harangnak sem kegyelmezett. Meg nem fogyat
kozott tiszteletünket bizonyítja, hogy a fehérvári hivők kegyelete 
csakhamar pótolta a veszteséget és a szent király emlékét egybe
kapcsolva az új országépítés lánglelkű apostolának, Prohászka 
Ottokár megyéspüspöknek emlékével: 1927-ben új harangot ön
tetett szt. István tiszteletére és a nagy püspök emlékére. Székes
fehérvár kath. társadalmának hitbuzgalmi egyesületei a belvárosi 
egyházközséggel karöltve 16320 P-t áldoztak a szent célra. Az új 
harang súlya: 2533 kg., alsó átmérője 167 cm., ugyanekkora a 
magassága is. Felirata: Boldogemlékű dr. Prohászka Ottokár 
megyéspüspök emlékére és szent István király tiszteletére öntetté 
a Székesfehérvári Belvárosi Egyházközség, az Oltáregylet, a Ke
resztény Nők Szövetségének Székesfehérvári Csoportja és a Kongre
gációk közreműködésével az Úrnak 1927. esztendejében. Öntötte: 
Walser Ferenc, Budapest. 1927. november 1-én szólalt meg elő
ször, miután Shvoy Lajos megyéspüspök felszentelte. Mint a régi 
szt. István harang, az új is a déli toronyban függ s a többi 
haranggal összhangzóan b hangon hirdeti Isten dicsőségét.39) 

Székesegyházunkon kívül Székesfehérvár templomai közül 
csupán a régi jezsuita, most ciszt. templomban találunk olyan 
műalkotást, mely szt. István emlékével függ össze. Országos 
műemlékeink legutolsó jegyzéke még Maulbertsch művének 
mondja,40) jóllehet az osztrák műtörténelmi kutatás a ciszt. templom 
freskóit már rég Sambach Oáspár Ferenc alkotásainak tekinti. 
Kapossy János részint forrástanulmányai, részint stíluskritikai 
vizsgálódások alapján hazai műtörténelmi irodalmunkban is ki
mondotta a döntő szót: a székesfehérvári ciszt. templom freskói, 
tehát azon mennyezetkép is, melyen szt. István király a főalak, 
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Sambach nevéhez fűződnek.41) A fehérvári régi jezsuita templom 
belső felékesítése 1748—52 években történik. A budapesti egyet, 
könyvtárban található jezsuita napló 1748. évi bejegyzései közt 
már megtalálhatjuk a freskók rövid ismertetését: »Fornices Templi, 
dempto uno, quod Chorum Musicorum respicit, eleganti penicillo 
ac singulari Architecturae artificio illustratae sunt. Fornicis Ima 
pars quae Aram Majorem despicit, exhibet SSmam Triadem, 
altera Divos Ungariae Indigetes Emericum et Stephanum, coro-
nam ac sceptrum Bmae Parentem offerentem. 3ia demum S. 
Parentem nostrum in Coelis Triumphantem.«42) Tehát freskónk 
keletkezésének ideje a magyarországi barokk mennyezetfestés 
virágkorára esik. Sambachnak munkájában a helybeli jezsuita 
rendház két coadjutora segédkezett, Werle (Wernle) Antal és 
Magis János.43) 

Sambachot Kapossy műbirálata, mint »a mindig egyenletes, 
konvencionális formakészségben biztos, mélyebb problémákkal 
nem küzdő akademikus«-t mutatja be. A hivatott műkritika meg
állapítását el kell fogadnunk, azonban még szívesebben elfogadjuk 
festőnk tanítványának, a hires freskófestőnek Dorfmeisternek vé
leményét: »Ein Sambak, welcher in Stulweissenburg die Jesuiden 
Kirche gemahlt, ist nicht von Schreiender Farbe und ist doch 
ein Grosser Rechtschaffener Künstler.«44) 

A tiszt templom szt. István freskója tulajdonképen a ma
gyar barokknak Regnum Marianum gondolatát érzékíti meg. A 
nagyszerű térhatású templom hajójának első boltozatára festett 
kép mennyei perspektívában mutatja be a nagy eszme morális 
életrevalóságát és diadalát. A kép közepén a csillagkoronás, 
királynői tartású bold. Szűz, lába -alatt a holddal, ölében a szt. 
István felé hajló bájos isteni Kisdeddel fogadja a szent király 
hódolatát és országfelajánlását. Jobbra hatalmas felhőgomolyagon 
előtte térdel szt. István s kemény, férfias, mindamellett rend
kívül formás mozdulattal baljával a párnára helyezett szt. koronára 
mutat, melyet »merész lebegésben ábrázolt« kerub emel magasra. 
Képünk alsó bal sarkában a kép keretén bőven túláramló felhő-
gomolyon szt. Imre herceg térdel, arca égi örömtől ragyog, 
jobbjával az országpajzsra támaszkodik, baljával pedig a kettős 
keresztre mutat. Az országpajzs mögött kibontott zászló lobog. 
Szt. Imre előtt egy, a szent Szűz udvarához tartozó angyal lebeg, 
liliomszálat tart magasra a kezében, mintegy odakínálja azt szen
tünknek. A kép alsó keretének közepén, a mennyei udvarból 
kiválva, pajzsos, pallosos angyal ereszkedik alá: a hatalom és 
igazság angyala. A puttók és angyalok csoportosítása játszi, 
mégis décens lebegésük mennyországos hangulatot varázsol a 
képre. A kompozíció nyugodt méltósága, a rajz finomsága, az 
alakok életszerűsége, a színek választékossága: csupa ajánlás. 
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Milyen színkeverék, mégis milyen gyönyörű egység! De kívánjuk 
is e színváltozatosságot : a Szúz Anya rózsaszínű köntöse és 
kék általvetője, szt. István komoly lila-kékes ruhája, sárga sely
mes palástja, szt. Imre köpenyének kék, attilájának sárga színe 
s a koronát tartó kerub lebegő kék uszálya rendkívül üde szín
foltok a lilásszürke felhőkön. A pallosos angyal alul zöld, felül 
sárga ruhát visel, szürkéslila általvetővel. Mindent összevetve el 
kell ismernünk, hogy e freskó kétségkívül Székesfehérvárnak szt. 
Istvánra vonatkozó legművészibb műemléke. 

Városunk legszebb szt. István emléke után félve szerény
kedik cikkünk végére legegyszerűbb szt. István emlékünk: a 
maroshegyi kápolna. Annyira szerény alkotás, hogy nincs róla 
mit mondanunk. 35 m. hosszú, 3 m. széles, 360 m. magas, 
ime a belső méretek. Padlója téglával fedett, falait terméskőből 
építették, tetőszerkezete belül nyitott. Az oldalfalakon elhelyezett, 
egymással szembenéző ablakokon át kapja a világosságot. Oltára 
koporsó alakú faoltár, tabernákuluma a kápolna hátfalába bemé-
lyesztett félkörzárású fülkébe van elhelyezve. Az oltárkép sötét 
tónusú, primitív festmény, tárgya : szt. István felajánlja országá
nak koronáját. Az épület mögött, az utóbbival összefüggően 
kőből épített tornyocska áll, benne függ a harang. A kápolna 
építésének történetére vonatkozólag nem maradt Írásos emlékünk. 
A bejárat fölött elhelyezett festett plétáblán olvassuk: a hivők 
közadakozásából épült. Oremsperger István székesfehérvári bel
városi esperesplebános 1894. augusztus 3-án engedélyt kért 
Steiner Fülöp megyéspüspöktől, hogy a kápolnát megáldhassa. 
A püspök augusztus 6-án írt válaszában hangsúlyozza, bár az 
egyházi hatóságtól senki nem kért engedélyt a kápolna építésére 
s az annak fenntartására összegyűjtött 60 forintnyi összeg vajmi 
kevés az épület jókarban tartására, de mivel az építkezés a hívek 
buzgóságáról tanúskodik, ha az építők a kápolna fenntartásá
ról bővebben gondoskodnak, a kápolna megáldását engedé
lyezi. 45) 

A kápolna ma jóformán már csak régi emlék, legfeljebb 
nyáron mondanak benne néha-néha szentmisét, az istentisztelet 
rendesen a szőlőhegy lábánál épült iskolakápolnában folyik; de 
bárkik építették az egyszerű kis szentélyt s bármiféle okból is 
örök érdemük marad, hogy a láthatóan szegény, proletár kör
nyéken szt. István kultuszának magvait óhajtották elhinteni. Mintha 
megérezték volna az eljövendő idők viharjait. Mikor ezer 
nyomorúság közt, talmi értékű eszmékkel szembenézve kell a 
keresztény és magyar eszményeket ébren tartanunk, hogy le ne 
törölje a térképről kelet és nyugat idegen szellemű, merész ter
jeszkedése szt. István király legdrágább művét : a keresztény 
Magyarországot. A maroshegyi szt. István kápolna: kopott, sze-
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gényes elhagyatottságában szt. István árva, csonka, élet-halál 
harcot vivó örökének beszédes jelképe. 
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