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Királyfalvi Kraft Károly: Szent István megalapítja Pannonhalmán 
az apátságot, 1927–1930

Királyfalvi Kraft Károly: Asztrik apát hozza a Szent Koronát István 
királynak, 1927–1930
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A gimnázium lépcsőháza rövidesen városunk egyik
elsőrangú nevezetessége lesz ama gyönyörű fres-
kók révén, amelyeken mostanában dolgozik Király-
falvi Kraft Károly festőművész. A lépcsőházat hat
hatalmas freskó fogja díszíteni, amelyek közül kettő
már teljesen kész, a harmadik pedig most készül.
A kész freskók Szent Benedeket, mint tanítót, és
mint hithirdetőt ábrázolják. A gondos kortörténeti
tanulmányok alapján megtervezett és a legújabb
freskótechnikával készített képek már most is érde-
mesek a megtekintésre, igazi szépségük azonban
akkor fog kidomborodni, ha az egész lépcsőház át
lesz festve a művész tervei szerint s a freskók kel-
lően átgondolt környezetben foglalnak helyet.
A harmadik freskó, amelyen a művész jelenleg dol-
gozik, az esztergomi gimnázium egyik tantermét
ábrázolja, amelyben egy bencés tanár Magyaror-
szág térképe előtt tart magyarázatot. Kisdiák, nagy-
diák, kispap, cserkész és vízi-cserkész veszi körül
a tanárt, akinek egész magatartása lelkesedést árul
el. A nyitott ablakon át a bazilika látszik. Még e hó-
napban szeretné befejezni a művész a negyedik
freskót is, amely a legnagyobb bencés tanítványt,
Szent Imre herceget ábrázolja az esztergomi Szent
István kápolna falai között. A hátralevő két freskó

az idő rövidsége és a megoldandó faladatok nagy-
sága miatt csak a jövő nyáron lesz készen. Ezek
egyike a szent koronát Szent István felé nyújtó Aszt-
rik apátot, a másik a pannonhalmi apátság alapí-
tását fogja ábrázolni. Királyfalvi Kraft Károly
különben legutóbb a sikerek egész sorára tekinthet
vissza. A Műcsarnokban kiállított portréi egytől-egyig
a legteljesebb elismerést szerezték meg részére. Dr.
Rudnyánszky Józsefnek, a főrendiház legutolsó
háznagyának a főrendiház elnöki díszterme részére
megfestett portréját az illetékes körök, mint a par-
lament legsikerültebb portréját méltatták. A gimná-
zium freskói a művész nevét városunkban azon
nagy értékű nevek sorába emelik, amelyek Eszter-
gomot a magyar kultúra erős várává tették.

(Esztergom, 1928. augusztus 12.)

A  G IMNÁZ IUM FRESKÓ I

Királyfalvi Kraft Károly: 
„Találd bennem a Te tetszésedet.”
Szent Imre szüzességi fogadalma, 

1927–1930
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A török megszállás miatt még Pozsonyban székelő
esztergomi érsek, 1687. március 19-én egy alapít-
ványt létesített annak érdekében, hogy a felszaba-
dult Esztergomban egy jezsuita rendház és
gimnázium kezdhesse meg a működését. A rend-
ház és a gimnázium a mai érseki palota helyén
állt. Kezdetben két, majd 1729-től három osztállyal,
három-négy tanárral működött az intézmény.
1778-ban az iskolát áthelyezték a mai Városháza
melletti tornyos épületrészbe. 1808-ban a gimná-
zium már a bencés szerzetesek vezetése alatt állt.
Egy 1848-ban kiadott tanügyi rendelkezés értelmé-
ben a jobb tárgyi és személyi feltételek mellett mű-
ködő – akkor még hatosztályos gimnáziumokat –
nyolcosztályos főgimnáziummá alakították, a ked-
vezőtlenebb körülmények mellett működők pedig
négyosztályos algimnáziummá váltak. Egyházi és
a városi elöljáróságok, szülők és más pártfogók
adakozása, pénzbeli támogatása, ajándékozás
tette lehetővé, hogy az iskola életében látványos
fejlődés jöhessen létre, és az iskola az 1852/53-as
tanévet már főgimnáziumként kezdhesse el. Las-
san a Városháza melletti épület is szűknek bizo-
nyult. A városi önkormányzat 1878-ban tartott
közgyűlésén 39 ezer forintot szavazott meg egy új
főgimnázium építéséhez. Az összeg kevés volt.
Simor János érsek 5000 forinttal, a Főkáptalan 2400
forinttal, a bencésrendi Főapát 20 ezer forinttal já-
rult hozzá az új gimnáziumi épület létesítéséhez.
1878. október 22-én Kreusz Krizisztom főapát ün-
nepélyes keretek között vett részt az alapkőletéte-
lénél, majd 1880 szeptemberében megtörtént az
épület felavatása.
Az iskola klasszicista stílusú épülete impozáns volt.
Nagyméretű, világos tantermek, szellőztető beren-
dezések, rajzterem, tornaterem, természettudomá-
nyi előadóterem, szertárak, előkészítők – mind
megtalálhatók voltak az új épületben, de a műszaki
kivitelezésbe utólag kijavíthatatlan hibák csúsztak.

Az alapok nem mentek le a szilárd talajig. Az épület
hamarosan repedezni kezdett, vakolata hullott.
Az aláfalazások, ducolások után a műszaki vizsgá-
latok alapján megállapították, hogy az épület élet-
veszélyes, le kell bontani. 1895 augusztusában
elrendelték a lebontást. Az iskola életében nehéz
évek következtek; ideiglenes otthonban, zsúfolt
ládák és szekrények között folyt a tanítás.
1898 januárjában a városi közgyűlés elfogadta Eg-
genhoffer József, fiatal mérnök terveit az iskola újjá-
építésére. 1899. szeptember 17-én újra ünnepélyes
alapkőletételre került sor. A vörösréz hengerbe he-
lyezett emlékiratot a Főapát, a város polgárainak
a jelenlétében a Bottyán János utca és a Főapát
utca sarkán lévő alapkőbe vájt üregbe helyezte.
Az okirat arról tudósít, hogy az alapkőletétel idején
Magyarország trónján I. Ferenc József őfelsége ül, az
anyaszentegyházat pedig XIII. Leó pápa kormá-
nyozza. Magyarország hercegprímása Vaszary Kolos
esztergomi bíboros érsek, az ország miniszterelnöke
Széll Kálmán. Az okirat ezenkívül felsorolja, hogy
Wlassics Gyula a vallás és közoktatásügyi miniszter,
Fehér Ipoly a Szent Benedek-rend pannonhalmi fő-
apátja, valamint megemlíti a megyei és a városi elöl-
járók nevét és rangját. Az okirat mellé került a város
képviselő-testületének, a főkáptalannak, a megyei
és városi tisztikarnak, a gimnáziumépítő bizottság-
nak, a főgimnázium tanári karának a névsora, vala-
mint a főgimnázium 1898/99-es iskolai évről kiadott
értesítője (évkönyve), hetilapok legfrissebb számának
egy-egy példánya és a forgalomban lévő ércpén-
zekből egy-egy darab. A rézhengert a fedél lefor-
rasztása után beletették az alapkő üregébe és egy
márványlappal lezárták. 1900-ban megtörtént az
újabb ünnepélyes átadás.
A bencés rendiek fokozott figyelmet szenteltek
annak, hogy az intézet belvilága igényes, pedagógiai
tartalommal megtöltött, ingergazdag környezet le-
gyen. A hosszú folyosókat képzőművészeti alkotások

Bányai Mátyás

A  VOLT  BENCÉS  G IMNÁZ IUM ÉS  K I RÁ LYFALV I
KRAFT  KÁROLY  FRESKÓ I
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reprodukciói, különböző domborművek, a dísztermet
szobrok, olajportrék, gipszstukkós mennyezet tette
ünnepélyessé. A Szent István Gimnázium iskolatör-
téneti gyűjteményében még ma is megtalálható az
a Róna Henrik fotográfus mester által készített Jedlik
Ányos fotóreprodukció, amely annak idején a fizikai
előadóterem falán függött. A belső tér leglátványo-
sabb és leghangulatosabb része az a hat freskóból
álló képsor volt, amely a lépcsőházat díszítette. A fal-
festményeket Mattyasovszky Kasszián igazgató el-
határozása és tervei alapján Királyfalvi Kraft Károly
festőművész alkotta.
Királyfalvi Kraft Károly (1879–1964) Székely Bertalan,
Lotz Károly és Benczúr Gyula tanítványa volt. A szá-
zadfordulón európai tanulmányúton látogatta
a müncheni akadémiát, két és fél évig mint ösz-
töndíjas a firenzei akadémia növendéke volt, hosz-
szú időt töltött Berlinben, Bécsben, Párizsban,
1911-től Londonban élt. Itthon és külföldön sikeres
arcképfestőként vált ismertté. Az első világháború
miatt hazatért, 1914–1918-ig az esztergomi főreál-
iskola népszerű rajztanára volt, majd 1918–20-ban
Budapesten tanított. 1920 után csak a művészet-
nek szentelte az életét. Az arcképfestés mellett táj-
képeket is festett, egyházművészeti ihletésű
monumentális falfestményeket, mozaikokat is ter-
vezett és készített.
Székely Bertalan és Lotz Károly mellett módjában
volt a száraz falfelületre vitt festés technikai prob-
lémáival megismerkedni. A száraz felületre vitt, leg-
többször romlékony, szerves kötőanyaggal rögzített
festés gyors pusztulása indította arra, hogy időtál-
lóbb módszereket keressen és alkalmazzon. Veres
Zoltán barátjával éveken keresztül kutatta a rom-
lásnak indult képek restaurálásának, illetve konzer-
válásának megfelelő módját. Ezen a téren elért
eredményeik alapján a Műemlékek Országos Bi-
zottságának Tanácsa 1930-ban rájuk bízta a budai
koronázó főtemplomban (Mátyás templomban)
Lotz Károly és Székely Bertalan megrongálódott fal-
festményeinek restaurálását és konzerválását.
Munkájukat osztatlan elismeréssel fejezték be.
Ezek a sikerek minden bizonnyal hozzájárultak
ahhoz, hogy őt bízzák meg az esztergomi bencés
gimnázium lépcsőházát díszítő freskók elkészítésével.

A lépcsőház emeleti falfelületén hat mezőt alakított
ki, amelyeket szépen árkolt, pillérszerű, oszlopfővel
ellátott kiugró falrészek választottak el egymástól.
A freskók szokásos tompább színeihez képest meg-
lepően gazdag dekoratív színvilág nem egyszerű de-
korációs szándékot sugall, a színek, a fény és az
árnyék, a freskók szellemisége méltóságteljes, ünne-
pélyes hangulatot kölcsönzött a lépcsőháznak. Ki-
rályfalvi Kraft Károly követte mestereinek, Székely
Bertalannak és Lotz Károlynak a szabadabb mozgá-
sát, freskóinak, mint sok nagy barokk mester képei-
nek mély tere van, elhagyva a falsíkot távlati hatásra
törekedett.
A történelmi tárgyú freskók három idősíkba vezették
a nézőt. Az első – a legtávolabbi – idősík két fres-
kójának központi alakja nursiai Szent Benedek,
a bencés szerzetesrend alapítója. A kép utal arra
a nagyformátumú küldetésre, amelyet a bencés
rend az európai kultúra építésében és terjesztésé-
ben betöltött. A második idősík, a középkori törté-
nelmünk nagy pillanatait tárta elénk; kulturális és
politikai csatlakozásunkat az európai népek közös-
ségéhez. A harmadik idősík a jelen huszadik század
magyar történelmének sorstragédiájára utal, a tria-
noni békediktátum következményének, a nemzet
szétdarabolásának túlélésébe vetett hitre buzdít.
1930. november 10-én délután került sor a hat
freskó felszentelésére. Az ünnepélyen jelen volt dr.
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímáson kívül szá-
mos egyházi és világi méltóság. Dr. Lepold Antal
prelátus kanonok mondta az ünnepi beszédet.
Az iskola kapuján megilletődötten belépő kisdiák-
nak minden bizonnyal életreszóló élményt jelent-
hetett ezeknek a freskóknak a látványa. Világossá
válhatott számára, hogy ahová belépett az a tudás
felszentelt hajléka, ahol komolyan veszik őt és tőle
is elvárják, hogy vegye komolyan mindazt, ami ott
történik.
Tizennégy év múlva, a második világháború végén
a lépcsőház belövést kapott, két freskó teljesen el-
pusztult. Ami megmaradt, azt nemsokára politikai
vihar tüntette el a szem elől. 1948-ban, az államo-
sított bencés gimnáziumban lekerültek a falakról
a vallási és nemzeti szimbólumok: a kereszt, az is-
kola múltjával, hagyományaival összefüggő képek,



domborművek, a megmaradt freskókat pedig leme-
szelték. Szerencsére éppen ennek a meszelésnek
köszönhetően maradtak a freskók olyan állapotban,
hogy fél évszázad múlva restaurálni lehessen őket.
Ennél rosszabb megoldásokat is alkalmaztak. Ösz-
szezúzták és eltávolították az iskola Kossuth Lajos
utcai faláról Mattyasovszky Kasszián cserkészvezető
emlékére Fekete Géza szobrászművész által készí-
tett és a cserkészcsapat megalakulásának 25 éves
jubileuma alkalmából 1938-ban felavatott nagymé-
retű bronz domborművet. Az osztálytermekbe,
a lépcsőházba, a folyosóra szocreál típusú, inter-
nacionalista, munkásmozgalmi eszmeiségű plaká-
tok kerültek, amelyeknek kötelező része volt
a „szentháromságnak” becézett Rákosit, Sztálint és
Lenint ábrázoló képekből álló „kompozíció”, ame-
lyet sok esetben szakrális ihletésű díszítés kísért.
Teltek, múltak az évtizedek, szerencsére egyre erőt-
lenebb lett a „múltat végképp eltörölni” akarók
hangja és észrevehetővé vált a kultúrpolitikában is
némi tolerancia a nemzeti érték értelmezését, il-
letve megóvását illetően. De az oktatásban válto-
zatlanul nem volt kívánatos semmilyen befolyás
megtörése, amely eltért a marxista-leninista ideo-
lógiától. Királyfalvi Kraft Károly fia évtizedeken ke-
resztül küzdött édesapja műveinek a megóvásáért,
minden eredmény nélkül. Ebben a folyamatban is
alapvető változást az 1989/90-ben bekövetkezett
rendszerváltás hozott.
1991 januárjában dr. Bády István, városunk egykori
polgármestere, az esztergomi öregcserkészek össze-
jövetelén felolvasta a festőművész fiának, Királyfalvi
Károlynak hozzá intézett levelét, amelyben kérte,
hogy a freskók megmentése ügyében próbáljon
tenni valamit. Ezt követően felkérte a jelenlévő Szo-
leczky Ferencet, a Bencés Diákszövetség esztergomi
iskolatitkárát, hogy vállalja el a freskók restaurálásával
kapcsolatos teendők szervezését, irányítását. Szo-
leczky Ferenc igen elismerésre méltó ügybuzgalom-
mal és kiváló szervezőkészséggel kezdett a feladat
megoldásához. 1991 augusztusában megkereséssel
fordult dr. Könözsy László polgármester úrhoz, hogy

a város tulajdonát képező épületben engedélyezzék
a lemeszelt freskók feltárását és kezdeményezzék
egy restaurátori szakvélemény készítését, amely
megállapítaná részben a feltárás, másrészt a resta-
urálás költségeit. A szakvélemény ismeretében Szo-
leczky vállalná a volt esztergomi bencés diákok
körében a pénzgyűjtést egy alapítvány számlájára.
A megkeresést többen is támogatták, pl. Ormándy
József Nagymaros nagyközség polgármestere, aki
a harmincas években a bencés gimnázium tanulója
volt. A városi önkormányzat messzemenő megértést
és segítőkészséget tanúsított a falfestmények meg-
mentésének ügyében. Az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség Szakrestaurátor Osztálya a szakvélemény
készítését díjtalanul vállalva megállapította, hogy
a freskók helyreállításának és a belső tér színre-
konstrukciójának költsége az 1991-es árszinten 500
ezer forint lenne. Az egykori bencés gimnázium
épületében működő Bottyán János Szakközépiskola
is bekapcsolódott a munkába: vállalta a freskó-ala-
pítvány jogi részének ügyintézését, az alapítvány
bejegyeztetését és az ehhez szükséges indulóösz-
szeg, 10.000 forint támogatásként történő befizeté-
sét. 1994 decemberében az alapítvány szerződést
kötött Bornemissza Péter restaurátor-festőművésszel
egy freskó restaurálására. Ennek a költsége 113 ezer
forint volt. A Bencés Diákszövetség 25.000 forinttal
támogatta a felújítási munkálatokat, a többit Szo-
leczky Ferenc felhívása, ismertetése alapján a volt
bencés diákok adták össze. Az első restaurált fres-
kót az alapítvány és a Műemlékvédelmi Felügyelő-
ség 1995. április 28-án átvette, így mindenképpen
elmondhatjuk, hogy nagyszerű emberek kezdemé-
nyezése és összefogása sikertörténetté kerekedett.
A megmaradt freskók nagyobbik hányada biza-
kodva várja, hogy gondos kezek eltávolítsák róluk
a feledés homályába kényszerítő négy évtizedes
mészréteget és újra a régi pompájukban gazdagít-
hassák az iskola, a város és egyben mindannyiunk
művelődéstörténeti értékeit.

(Esztergom és Vidéke, 1997. június 19.)
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