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KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

 

A magyar barokk művészet csodálatos tárházával rendelkezik Eger városa. A 

XVIII. századi épületek közül az egyik legmostohább sorsa jelenleg a betegápoló 

irgalmas szerzetesek egykori kórházának, rendházának és templomának van. Miután 

ezt a férfi szerzetesrendet 1950-ben feloszlatták, az ingatlanaikat államosították.
1
 A 

XVIII. századi műalkotások és berendezési tárgyak többsége ma már nincs az eredeti 

helyén. Például a szerzetesi ebédlő festményekkel díszített lambériáját az 1990-es 

években restaurálták, de nem helyezték vissza az ebédlő falára. A lambéria elemeit a 

patika XIX. századi berendezésével együtt évek óta az egri Dobó István Vármúzeum 

raktárában őrzik.  

A művészettörténeti szakirodalomban a betegápoló irgalmas szerzetesrend egri 

épületegyüttesének tudományos feldolgozására még nem került sor. A kórház, a 

gyógyszertár, a kolostor és a templom egykori berendezéséről a legrészletesebb 

ismertetés a „Heves megye műemlékei” második kötetében jelent meg 1972-ben.
2
 Az 

ehhez kapcsolódó rendkívül alapos, Soós Imre által elvégzett levéltári kutatómunka az 

irgalmas rend iratai
3
 (alapítólevél, Prothocollum, pénztárkönyvek, betegfelvételi 

naplók) mellett az Egri Érsekség gazdasági levéltárában fellelhető adatokra is kiterjedt. 

A műemléki topográfiában az építéstörténet után a látképek felsorolása, majd a 

refektórium leírása következik. A kórháztemplom berendezésénél a festményeket, a 

szobrokat és az ötvöstárgyakat is felsorolják. A további kutatáshoz nagyon lényeges az 

utolsó bekezdés: „A templom felszerelése és berendezése – a helyiség kiürítésekor – a 

papi szemináriumba került. Helyszíni felvétele 1958-ban történt.” Ekkor a kórház már 

államosítva volt, a rendet már nyolc éve feloszlatták Magyarországon, a templom 

azonban még 1960-ig nyitva állt a hívek előtt.  

Az Egri Főegyházmegyei Levéltárban található egy leltár az „egri Szent József 

(volt irgalmasrendi) kápolna” berendezéséről. Ez a gépelt irat a templom kiürítésekor 

                                                 
1
 Az államosításra vonatkozó iratok: HML XXIII-6/32. és HML XXIII-3/b/6.  

2
 Az intézmény jelenlegi elnevezése: Markhot Ferenc Kórház. A XVIII. századi épület a Knézich Károly utca 1. 

alatt. Voit Pál: Eger város műemlékei. In: Dercsényi Dezső ‒ Voit Pál szerk.: Heves megye műemlékei. II. 

(Magyarország műemléki topográfiája VIII.) Budapest 1972, 185‒627: 384‒401.  
3
 Egri irgalmas rendház iratai 1727‒1943. HML XII-6. 
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készült. A leltáron az „1961. február 13-15.” dátum szerepel.
4
 Voit Pál állítása csak 

részben igaz. A festmények többsége, a szobrok és az ötvöstárgyak egy része valóban 

az egri papi szemináriumban van. A többi műtárgy az Egri Főegyházmegye különböző 

plébániáira került, de akad olyan is, amit múzeumban őriznek. A templom épületét 

1961 óta kórházi raktárként és irattárként használják.  

 Szmrecsányi Miklós 1937-ben kiadott, Eger művészetéről szóló könyvében 

szentelt egy fejezetet ennek a témának „Az egri irgalmasrendiek klastroma és kórháza 

(1727‒28)” címmel. Rövid, de igen értékes összefoglalást nyújtott (többek között az 

alapításról és a refektórium berendezéséről) és a kötet végén szemelvényeket közölt az 

egri irgalmasok Prothocollumából, amit akkoriban még a rendház perjeli könyvtárában 

őriztek. Szmrecsányi Miklós kronológiai sorrendben, az évszámok feltüntetésével 

idézte az eredeti német nyelvű, de latin szavakkal is kevert szövegből azokat a 

mondatokat, amelyek az építkezésre és konkrét műalkotásokra vonatkoznak. Ezek az 

adatok teszik lehetővé több festmény és a refektórium berendezésének pontos 

datálását.  

 1966-ban Ringelhann Béla publikált egy cikket „Az egri megyei kórház” 

címmel: a kórház, a kolostor és a gyógyszertár egykori berendezéséről és a templom 

épületéről is részletesen ír. Rövid műtárgyleírásokat, évszámokat, valamint fotókat is 

közöl, emellett a XVIII. századi kórházi betegápolásra vonatkozó adatokkal, 

érdekességekkel is szolgál.
5
   

 Az egri rendház Prothocolluma mellett a pénztári napló bejegyzéseit is 

forrásként használta Lengyel László művészettörténész „Az egri irgalmasok 

refektóriumának festészete és ikonográfiája” című, 1986-ban írt szakdolgozatához, 

amelyben magyar nyelvre fordítva szerepelnek az idézetek az egri rendház irataiból. 

Néhány kérdésben, például a festett ablaktáblák eredeti helyét illetően Voit Pál 

kutatási eredményeitől eltérő megállapításokat fogalmazott meg. A szakdolgozathoz 

egy fotómelléklet is tartozik: ezeken a fekete-fehér képeken a lambéria festményei 

még a restaurálás előtti, meglehetősen rossz állapotukban láthatóak.  

                                                 
4
 Az egri Szent József /volt irgalmasrendi/ kápolna leltára. 1961. február 13-15. EFL Religiosi. Irgalmasrendi 

iratok. 
5
 Ringelhann Béla: Az egri megyei kórház. In: Az egri múzeum évkönyve IV. 1966, 189‒215. A tanulmány 

hiányossága, hogy egyetlen lábjegyzetet sem tartalmaz és a felhasznált irodalomnál – többek között – „Soós Imre 

és Voit Pál: Személyes közlések” szerepel. 
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Lengyel László szakdolgozata jól kiegészíti Voit Pál leírását. A műemléki 

topográfiában csupán néhány kép szerepel a refektórium berendezéséből, Lengyel 

László azonban minden egyes lambériaképet tanulmányozott. A refektórium egykori 

berendezéséhez tartozó lambériát, bejárati ajtót, festményeket és barokk órát az 1990-

es években restaurálták és a restaurálási dokumentációhoz is Lengyel László 

szakdolgozatának vonatkozó fejezeteit csatolták hozzá.  

A refektórium lambériáját díszítő képek közül a szakirodalomban a 

leggyakrabban a „Noli me tangere” jelenetet (142, 143. kép) említik, illetve közlik 

reprodukcióban. Például 1993-ban a „Barokk művészet Közép-Európában. Utak és 

találkozások” című katalógusban (Kat. 52.) A festményt a háttérben ábrázolt barokk 

kastély és kert teszi különlegessé. Szmrecsányi Miklós 1932-ben részletesen írt erről a 

Fuorcontrasti néven ismert püspöki nyaralóról ‒ egy ma már nem létező épületről ‒ a 

Magyar Művészetben „Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök (1745‒1761), a barokk-

rokokó korszak mecénása” címmel.
6
 Sugár István 1996-ban megjelent tanulmánya a 

legjobb összefoglalás az elpusztult épületről, kiegészítve a kastély 1761. július 19-én 

felvett, részletes latin nyelvű inventáriumával.
7
 

Az irgalmasok egri kolostora számára dolgozó művészekről, festőkről, 

szobrászokról és kőfaragókról levéltári források állnak rendelkezésre. Ezek alapján 

1937-ben Szmrecsányi Miklós adott közre több művésznevet, majd 1955-ben Garas 

Klára közölt adatokat a „Magyarországi festészet a XVIII. században” című kötetben. 

A legalaposabb összefoglalás a Soós Imre levéltári kutatásainak felhasználásával 

készült „Mesterek adattára” a Voit Pál szerkesztette „Heves megye műemlékei” első 

kötetében. A kolostor építészének, Giovanni Battista Carlonének az életművét Voit Pál 

mellett Szabó Erzsébet is kutatta.
8
  

Voit Pál nem közölt művésznevet annál a két festménynél, (17, 18. kép) melyet 

Jávor Anna Johann Lucas Krackernak attribuált a „Barokk művészet Közép-

Európában. Utak és találkozások” című, már említett katalógusban (Kat. 63. és 64.), 

majd a festőművészről írt, 2004-ben megjelent monográfiájában. A mesterek kérdését 

                                                 
6
 Szmrecsányi Miklós: Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök (1745‒1761), a barokk-rokokó korszak mecénása. 

Magyar Művészet VIII. 1932/7‒8, 220‒252. 
7
 Sugár István: Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök Felsőtárkányban építtetett Fuorcontrasti kastélya s annak 

1761. július 17-i leltára. Művészettörténeti Értesítő XLV. 1996/1‒2, 107‒121.   
8
 Szabó Erzsébet: Johannes Babtista Carlone. Művészettörténeti Értesítő XVII. 1968/3‒4, 214‒238. 
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Lengyel László említett szakdolgozata is vizsgálta: a Huetter Lukács festőre vonatkozó 

levéltári adatok ismertetése mellett egy katalógust is összeállított Huetter műveinek 

jegyzékével. A felsorolt művek közül néhányat időközben restauráltak. Ilyen például 

az „Istenes Szent János hódol a Madonna előtt” című kép, Huetter szignált alkotása 

1760-ból. A festményt 2004-ben restaurálta F. Dicső Ágnes. Az egri Dobó István 

Vármúzeum képtárának katalógusában Lengyel László írt róla. A refektóriumban 

feltárt és rekonstruált falképekről egyelőre még csak a restaurálási dokumentáció áll 

rendelkezésre, amelyet Verebes Dóra restaurátor állított össze. 

Az Eger történelmét feldolgozó művek az irgalmasok kórházának, mint 

intézménynek a történetével foglalkoznak, esetleg néhány adatot közölnek az 

építkezésről, a későbbi bővítésekről. (Például Breznay Imre: Eger a XVIII. században. 

II. 1934.) Elvétve található csak említés a berendezésről, vagy az ott dolgozó 

művészekről. A Stephanovszky Sándor szerkesztette „Egri képes naptár az 1865-ik 

évre” című kiadványban három festmény szerepel. A szerző mindháromról leírja 

hogyan, kinek az adományából került az irgalmasokhoz, de csak egy festménynél 

nevezi meg a művészt, Tobenz György bécsi festőt. Montedégoi Albert Ferencz is 

beszámol egy festményről: VI. Károly császár „egy ritka műbeccsel bíró arczképe 

maiglan is a szerzet 16-ik számú szobájában látható”.
9
 (90. kép) 

Barcsay Amant Zoltán „Eger vár és város régi ábrázolásai I-II. (1567‒1900)” 

című, 1938-ban megjelent könyvében több festmény és grafika található, amelyek az 

egri irgalmasrendi kolostort és az 1841-ben lebontott, török mecsetből átalakított régi 

templomot ábrázolják. Szigeti Kilián: „Régi magyar orgonák. Eger” és Bárdos Kornél: 

„Eger zenéje 1687‒1887” című összefoglalásaiban találhatunk adatokat az egri 

irgalmasok templomának orgonáiról és egy orgonista rendtagról. 

A kórház történetéről készült összefoglaló munka: Ringelhann Béla és Soós 

Imre: „Az Egri Megyei Kórház elődeinek vázlatos története 1726‒1950.” című 

tanulmánya az egri megyei kórház fennállásának 10. évfordulójára kiadott 

emlékkönyvben jelent meg 1960-ban. Ringelhann Béla dolgozta fel az első magyar 

orvosi iskola történetét is, amely néhány évig ebben az épületben működött. 2006-ban 

                                                 
9
 Montedégoi Albert Ferencz szerk.: Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek leírása. Eger, 

1868, 270. 
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a kórház alapításának 280. évfordulójára N. Lutter Katalin állított össze egy kötetet 

„Kórháztörténeti áttekintés” címmel. Ebben az évben egy kiállítást is rendeztek az egri 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban a kórház történetéről.  

Az egri irgalmasrendi kolostor berendezési tárgyai közül ‒ restaurálásukat 

követően ‒ a refektóriumot díszítő festményeket és órát, valamint egy asztalt 2000-ben 

az egri Keresztény Ifjúsági Klub és Galériában tekinthette meg a nagyközönség. 

Ugyanezen a helyszínen 2003-ban a megyei kórház történetét bemutató tárlaton is 

látható volt néhány műtárgy. 2004-ben az „Egyház, tudomány, művészet” című 

kiállításon mutattak be három lambéria elemet és négy festett ablaktáblát a Dobó 

István Vármúzeumban. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából 2005-ben és 2006-

ban egy-egy hétvégére megnyitották a látogatók előtt a refektóriumot, ahol a XVIII. 

századi berendezésből többek között lambériaképeket és egy asztalt is bemutattak. A 

rendház festett ablaktáblái és egy mozsár a kórház patikájából az egri Megyeháza 

egykori börtönépületében, a „Heves megye és Eger a XVIII-XIX. században” című 

kiállításban volt látható 1993-tól 2007-ig.
10

 (1. kép) 

A betegápoló irgalmas szerzetesekről és rendalapítójukról, Istenes Szent 

Jánosról, ‒ aki számos festmény, szobor és szentkép témája ‒ Pataky Nándor 1868-ban 

kiadott kötete, „A betegápoló Irgalmas-Rend történeti kifejlése” és Luciano del Pozo 

1932-ben megjelent „Istenes Szent János élete” a legrészletesebb összefoglalások 

magyar nyelven. A szent rendalapító életrajzát elsőként Francisco de Castro írta meg, 

és 1585-ben adták ki. Az irgalmas rend egykori magyarországi házai közül a pesti 

Invalidus-háznak és a budai kórháznak a történetét Tokaji-Nagy Tivadar írta meg 

1949-ben doktori disszertációként. 2001-ben adták ki könyvben „Az irgalmas rend 

működése Pesten és Budán” címmel. 2007-ben jelent meg „Az irgalmasok pécsi 

kórházának históriája”, Schmidt Pál és Süle Tamás munkája. 

Az ausztriai irgalmasrendi kolostorokról és templomokról rendelkezésre álló 

német nyelvű szakirodalomból figyelemreméltó Bernd E. Mader cikke a grazi 

templom mellékoltárain ábrázolt védőszentek ikonográfiájáról. A tanulmány „Die 

Krankheitspatrone in der Ordenskirche der Barmherzigen Brüder in Graz” címmel 

                                                 
10

 Egyház, tudomány, művészet. Ezer éves az Egri Egyházmegye. Kiállítás a Dobó István Vármúzeumban július 

2. ‒ szeptember 26. Szerk.: H. Szilasi Ágota. Eger 2004.; Cs. Schwalm Edit: Eger Megyeháza ‒ Börtönépület. 

(Tájak ‒ Korok ‒ Múzeumok Kiskönyvtára 507.) Budapest 1995, 12‒13. 
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jelent meg a Blätter für Heimatkunde 1998. évi kötetében. Több ausztriai rendházról 

jelent meg monográfia, általában az alapítás évfordulójához kapcsolódóan.
11

 Az adott 

intézmény és a rend története mellett a közölt metszetek és műtárgyfotók lényegesek 

voltak a kutatáshoz. Az irgalmas rend közép-európai kolostorai közötti művészeti 

kapcsolatok, művészettörténeti, ikonográfiai összefüggések vizsgálata, a külföldön 

található kolostorok épen maradt berendezésének tanulmányozása elősegítette az egri 

épület XVIII. századi berendezésének rekonstrukcióját.  

Mivel a műtárgyak többsége ma már nem található meg az eredeti helyén, ezért 

a disszertáció legfontosabb célkitűzései: a szétszóródott műalkotások felkutatása és a 

rekonstrukció. Elsődlegesen arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen volt az 

épület berendezése a XVIII. században, milyen műalkotások (festmények, falképek, 

ötvöstárgyak, szobrok, bútorok) voltak az egri irgalmasrendi szerzeteseknél. A 

kutatómunka és a rekonstrukció a Heves Megyei Levéltárba, az Egri Főegyházmegyei 

Levéltárba és a Magyar Országos Levéltárba került XVIII. századi ‒ többségében 

német nyelvű ‒ iratanyag mellett az egri Dobó István Vármúzeum Fotótárában, a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban, valamint a Magyar Tudományos Akadémia 

Művészettörténeti Kutatóintézetének Fotótárában őrzött fotókra támaszkodott.  

  

                                                 
11

 Polednik, Heinz Hrsg.: 50 Jahre Barmherzige Brüder in Salzburg. Salzburg 1973.; Raab, Engelbert OH ‒ 

Zsifkovits, Valentin Hrsg.: 375 Jahre Barmherzige Brüder in Graz. 1615‒1990. Graz 1990.; Braun, Karl-Heinz ‒ 

Raab, Frater Engelbert W. OH ‒ Wagner, Helmut Hrsg.: Christliche Gastfreundschaft ‒ einst und jetzt. 250 Jahre 

Konventhospital Barmherzige Brüder Linz. Linz 2007.; Christa Praher et al. Hrsg.: Festschrift. Konvent und 

Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt. 1760‒2010. Eisenstadt 2010.  
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A BETEGÁPOLÓ IRGALMAS REND 

 

A férfi szerzetesrend teljes neve: Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo, 

Istenes Szent János betegápoló rendje. Magyarországon gyakran nevezték őket ‒ latin 

szóval ‒ miserieknek vagy misericordianusoknak. Német elnevezésük: „Barmherzige 

Brüder” jelentése: „irgalmas testvérek”, míg olasz nevük: „Fatebenefratelli” magyarul: 

„Tegyetek jót testvérek”. A kalandos életű Istenes Szent Jánost (1495‒1550) tekintik 

alapítójuknak, ő azonban nem hagyott hátra szabályokat, regulát. Az első kórházuk a 

dél-spanyolországi Granada városában volt. Istenes Szent János és követői szegény 

betegeket ápoltak és adományokból, kéregetésből éltek. 

 V. Pius pápa 1572-ben kiadott Licet ex debito kezdetű bullájával adta meg a 

jóváhagyást számukra és Szent Ágoston reguláját írta elő nekik. V. Sixtus pápa 

nyilvánította a betegápoló férfiközösséget szerzetesrenddé 1586-ban kiadott Etsi pro 

debito kezdetű bullájával.
12

 Szervezeti szabályzatukat 1617. április 15-én, V. Pál pápa 

idején hagyta jóvá a Szentszék. 1624-ben VIII. Orbán pápa egy brévében 

megerősítette a rendet az összes korábban kapott kiváltságában és jogaiban, valamint a 

kolduló rendek külön státusát adományozta nekik.
13

 Ekkor már zajlott a rendalapító 

boldoggá avatási eljárása. Istenes Jánost 1630-ban VIII. Orbán pápa avatta boldoggá, 

majd 1690-ben, VIII. Sándor pápa idején került sor a szentté avatásra.
14

  

A rendtagok között vannak orvosok, gyógyszerészek, betegápolók. A rendnek 

engedélye van rá, hogy néhány szerzetest pappá szenteljenek, akik aztán lelkipásztori 

szolgálatukat ‒ melynek fontos része a szentségek kiszolgáltatása ‒ a betegek között, a 

szerzetesi közösségben és a kórházakban látják el. A szerzetesek fekete talárt viselnek, 

egy bőrövvel összefogva, felette pedig fekete skapulárét egy kis csuklyával.
15

 

A rend célja kettős és pedig: 

                                                 
12

 Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége. Szerzetesség- és művelődéstörténeti enciklopédia. I. Budapest 1998, 

174.  
13

 Kiss József: Az Irgalmas Rend első konventjei hazánkban. In: Vigilia. LV. 1990/10, 739‒744: 739.; Johanna 

Lanczkowski: Szerzetesség kislexikona. Budapest 1999, 107. A témáról bővebben: Siegmund Kastner: Der 

Orden der Barmherzigen Brüder in Bayern. Diplomarbeit an der Philosophisch-Theologischen Hochschule. 

1996, 16‒23. 
14

 Francisco de Castro: Geschichte des Lebens und der heiligen Werke des Johannes von Gott. Regensburg 

1977, 21. 
15

 Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei. Budapest 1993, 109. 102. kép 
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1. Tagjainak megszentelése a három lényeges fogadalom: engedelmesség, 

tisztaság, szegénység megtartása – amelyekhez hozzájárul a betegápolás 

különleges fogadalma – és szent Ágoston szabályának, valamint a Rend 

alkotmányának megtartása által.  

2. A Rend tulajdonát képező, vagy a Rend vezetésére bízott kórházakban, 

bármily anyagi helyzetű, de különösen a szegény betegek testi és lelki ápolása 

és gondozása, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. E szó alatt 

„betegek” értendők az elmebetegek, öregek, rokkantak, valamint a 

szolgálatainkra és támogatásunkra szoruló szegények is.
16

  

A betegápoló irgalmas szerzetesrend jelvénye kezdetben a kéregető szerzetesek 

eszközeit: egy vándorbotot, egy táskát és egy gyűjtőperselyt ábrázolt, ovális keretben. 

A betegek gondozásához szükséges anyagiakat kéregetésből gyűjtötték össze.
17

 A 

későbbiekben az eredeti címert felváltotta a napjainkban is használatos nyitott, 

aranyszínű gránátalma leveles ágon. A gránátalmán latin kereszt és felette egy hatágú 

aranycsillag. A gránátalma Granada város címerében is szerepel, ahol az első kórházat 

Istenes Szent János létrehozta.
18

  

 Az első magyarországi irgalmasrendi kórházat és templomot 1650-ben 

Stanislaus Lubomirsky herceg alapította meg Szepesváralján. 1669-ben Szelepcsényi 

György esztergomi érsek támogatásával jött létre a pozsonyi kórház, majd 1672-ben 

ugyanott az első gyógyszertár. 1684-től a Buda visszafoglalásáért küzdő keresztény 

sereg tábori kórházában az irgalmas szerzetesek önfeláldozóan ápolták a sebesült 

katonákat. Széchényi György esztergomi érsek különösen nagy összegekkel támogatta 

a betegápoló szerzetesrendet ”minthogy pedig Fratres Misericordiae sok külön-

különféle betegekkel nagy irgalmasságot cselekszenek, személyválogatás nélkül 

befogadják, gyógyítják, orvosolják őket, gondjukat viselik”.
19

  

„Hazánkban az Irgalmas Rend az 1723-dik évi 96-ik törvényczikk által 

törvényesittetett azaz országos törvény által az országba befogadtatott. (…) A törvény 

                                                 
16

 Az Istenes Szent János betegápoló rendjének alkotmánya. I. fejezet. A Rend címe, természete és célja. 

Budapest 1928, 9. 
17

 Heinz Polednik: Die Barmherzigen Brüder in Österreich 1918‒1977. Wien 1977, 18.  
18

 Gömbös i. m. (15. j.) 108. 101. kép 
19

 Kiss i. m. (13. j.) 740.; Tokaji-Nagy Tivadar: Tábori kórház 1684‒1686. In: Orvostörténeti Közlemények 

117‒120. Budapest 1987, 151‒155. 
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kihirdetése után első volt a hazában Eger, mely az Irgalmas-Rendet kebelébe 

fogadta.”
20

 1726-ban gróf Erdődy Gábor püspök alapította meg az egri kórházat. 1737-

ben III. Károly király alapította a temesvárit. Mindkét intézményt Szent Józsefről 

nevezték el. 1732 és 1784 között a pesti Invalidus-házban működött a betegápoló rend. 

1757-ben gróf Eszterházy Ferenc és testvére, Károly egri püspök adományából Pápán, 

herceg Eszterházy Antal támogatásával pedig 1760-ban Kismartonban telepedtek le a 

betegápoló irgalmas szerzetesek. A nagyváradi házukat 1760-ban Gyöngyösy György 

kanonok alapította. 1778-ban Vácott nyitottak kórházat gróf Migazzi Kristóf váci 

püspök jóvoltából. 1796-ban Pécsett kezdték meg működésüket Krautszak János pécsi 

polgárnak köszönhetően, valamint Szakolcán gróf Batthyány József esztergomi érsek 

támogatásával.
21

 A magyar házak a kezdetektől 1856-ig az ausztriai Szent Mihály 

arkangyal provinciához tartoztak, amely 1659-ben jött létre és a központja Bécsben 

volt.
22

  

A XVIII. században a legtöbb kórháznak (hospitale) nevezett intézmény 

tulajdonképpen szegényház, menedékház, aggok menhelye volt, ún. xenodochium. Aki 

beteg volt, azt az orvos vagy a saját, vagy pedig a beteg otthonában kezelte. Az 

irgalmasrendiek intézményei a szó mai értelmében vett kórházak voltak, ahol a 

szerzetesek a betegek szakszerű ellátásával, gyógyításával foglalkoztak. Csak férfiakat 

ápoltak, az ellátás és a gyógyítás ingyenes volt minden beteg számára. „Mert legyen ki 

hazafi vagy külföldi, keresztény vagy zsidó, betegsége idején minden ajánlólevél 

nélkül, csupán a felebaráti szeretet nevében kórházokba befogadtatik és ott 

ápoltatik.”
23

 

A miseriek kórházaiban minden egyes beteg külön ágyban feküdt. Ez akkoriban 

még nem volt olyan természetes, mint napjainkban. Johann Nepomuk Hunczovsky 

(1752‒1798) bécsi katonaorvos a híres párizsi kórházról, a Hotel Dieu-ról írja 1783-

ban megjelent könyvében:  

                                                 
20

 Mészáros Ferencz: Irgalmas-Rend. In: Stephanovszky Sándor szerk.: Egri képes naptár 1865-ik évre. Eger 

1864, 28‒35: 29‒30.  
21

 Uo. 30‒31.; Tamáska Péter: A magyarországi kórházak és szegényházak gazdálkodása a 18. század második 

felében. Levéltári Szemle. XLIV. 1994/1, 33‒46: 41‒42. 
22

 Bernhard Zahrl: 400 Jahre Barmherzige Brüder in Mitteleuropa. Festschrift. Wien 2005, 23, 58.  
23

 Mészáros Ferencz: Az Irgalmasság’ kötelessége és az Irgalmas-Szerzet’ közhasznú működése. Egyházi 

Beszéd mellyet az Irgalmas Szerzet’ egri új szentegyházának felszentelésekor mondott Mészáros Ferencz Hevesi 

főesperes, egri plébános. Eger 1844, 14.  
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Itt láttam több beteget is egy ágyban feküdni. Olyanokat, akik épphogy túléltek 

egy heveny gennyesedés okozta lázas állapotot, együtt olyanokkal, akiknél egy 

ilyen folyamat első jelei mutatkoztak. Ebből természetszerűleg következik, ha 3-

4 beteget egy ágyban helyeznek el, egyikük ilyen, gyakorta halálos kórképe 

mindnyájukat megfertőzheti. Megdöbbentő ilyet látni, sőt az egész emberiséget 

fel kell háborítania.
24

 

Az irgalmas rend tagjai az elmebetegek kezelése terén is jóval megelőzték 

korukat. Alapítójuk, Istenes Szent János a saját bőrén tapasztalta meg, hogyan bánnak 

az őrültekkel, a pszichés betegségekben szenvedő emberekkel a granadai királyi 

kórházban. 1539. január 20-án a kor híres szónokának, Avilai Szent Jánosnak 

(1500‒1569) a prédikációja olyan nagy hatást tett rá, hogy „könnyezve földre borult, 

mellét verte és panaszos jajkiáltásaival töltötte meg a templomot. (…) A hívők 

megrettentek és azt kezdték gondolni, hogy eszét vesztette. (…) Térdencsúszott a 

földön, megszaggatta haját és szakállát, felvérezte kezeivel arcát és olyan borzalmas 

penitenciát tartott, hogy azt a gyanút keltette, hogy megőrült.”
25

 Jánost bevitték a 

királyi kórházba, ahol „látnia kellett, hogyan verik napról-napra azokat a szerencsétlen 

őrülteket, akik vele együtt az intézmény lakói voltak”.
26

 

Magyarországon még a XIX. század elején is börtönbe zárták az elmebetegeket, 

ahol az elítéltek között szenvedtek egészen halálukig. Mikor nem bírtak velük, 

gyógymódként ütötték-verték őket. Az irgalmas szerzetesrend kórházaiban azonban 

nem alkalmaztak testi fenyítést, szelíd, jóságos bánásmóddal igyekeztek kezelni a 

gyengeelméjűeket. A betegekre éjjel is felügyeltek. Arra törekedtek, hogy 

foglalkoztassák őket, feltárják és fejlesszék a képességeiket: például zenélni, 

hangszeren játszani tanították őket és volt számukra egy kert, ahova kimehettek.
27

  

 

  

                                                 
24

 Idézi: Schmidt Pál – Süle Tamás: Az irgalmasok pécsi kórházának históriája. Pécs 2007, 25.; Istenes Szent 

János már a XVI. században elkülönítette nem csupán a súlyos és a kevésbé súlyos betegeket, de a bénákat és a 

hajléktalanokat is egymástól. Luciano del Pozo: Istenes Szent János élete. Vác 1932, 96. 
25

 Pozo i. m. (24. j.) 46‒47. 
26

 Pozo i. m. (24. j.) 50‒51. 
27 Tokaji-Nagy Tivadar: Az irgalmas rend működése Pesten és Budán. Budapest 2001, 89‒90. 
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A TÖRTÉNELMI HÁTTÉR: EGER A XVIII. SZÁZADBAN 

 

91 éven át tartó török uralom után, 1687. december 17-én foglalták vissza Eger 

városát a keresztény csapatok. Megkezdődhetett a romos épületek helyreállítása és az 

újjáépítés. Visszatértek a városba az egri káptalan tagjai, valamint a különböző 

szerzetesrendek. A ferencesek, a minoriták, a szerviták és a jezsuiták egyaránt 

elhagyott török mecsetekben kezdték meg működésüket.
28

 Hasonló körülmények 

fogadták a Budára és Pestre érkező pálos, domonkos, ferences és irgalmas 

szerzeteseket is. Elhagyott török mecseteket kaptak, és eleinte az ezekből átalakított 

keresztény templomokban végezték szolgálatukat.
29

 

I. Lipót császár 1688. augusztus 6-ától szabad királyi várossá nyilvánította 

Egert. A Kassán élő Fenesy György püspök (1687‒1699) IV. Béla király 1261-ben 

kiadott oklevelére hivatkozott, amelynek értelmében Eger és az egri völgy püspöki 

birtok. Az uralkodó 1694. július 14-én kelt rendeletében megvonta Egertől a szabad 

királyi városi címet és utasította a város vezetőit, hogy jussanak egyezségre a püspök-

földesúrral. 1695. január 4-én, Kassán született meg az Eger jogállását meghatározó 

ún. Fenesy-egyezmény: a város földesura a mindenkori egri püspök. A város élén a 

főbíró állt, akit a magisztrátus tagjai választottak meg a püspökség által jelölt három 

személy közül. Az egri lakosok többsége magyar volt, ugyanakkor sok német, szlovák, 

görög és délszláv család telepedett le. Sok kereskedő és iparos talált itt új otthonra. A 

városi tanács fele magyarokból állt, a másik felén arányosan osztozott a német és a rác 

nemzetiség.
30

 

Eger városa Heves és Külső-Szolnok egyesített vármegyék központja, az egri 

püspök pedig a vármegye főispánja volt. Jól szemlélteti a korabeli állapotokat egy 

történet Fenesy György utódáról, Telekesy István püspökről (1699‒1715). Mikor 

Telekesy 1699-ben bevonult székvárosába, Egerbe, a szálláshelyéül kijelölt épületben 

                                                 
28

 Az egri házak 1690-ben történt összeírásakor már mind a négy említett szerzetesrend több ingatlannal 

rendelkezett a városban. Voit Pál: Eger és Heves megye művészettörténete (XVI‒XIX. század). In: Dercsényi 

Dezső ‒ Voit Pál szerk.: Heves megye műemlékei. I. (Magyarország műemléki topográfiája VII.) Budapest 

1969, 91‒302: 110‒117.; Breznay Imre: Eger a XVIII. században. I. Eger 1933, 49‒50.; Sugár István: Eger 

város összeírása 1690-ben. Archivum ‒ A Heves Megyei Levéltár Közleményei. 3. Eger 1974, 65‒72. 
29

 Tokaji-Nagy i. m. (19. j.) 151‒155. 
30

 Nagy József: Eger története. Budapest 1978, 166‒208.; Az egyezmény szövegét latin és magyar nyelven közli: 

Bél Mátyás: Heves megye ismertetése 1730‒1735. Szerk.: Bán Péter. Ford.: Kondorné Látkóczki Erzsébet. Eger 

2001, 108‒119. 
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„körülnézett a szobában, hol sem asztal, sem szék, de még falbavert szög sem volt, 

amelyre köpönyegét akaszthatta volna”. A főpap egri tartózkodásának kezdetén a 

jezsuiták rendházában lakott.
31

  

A Rákóczi-szabadságharc és az 1708 végén és 1709-ben pusztító pestisjárvány 

erre a vidékre is rányomta bélyegét. Egerben és környékén sokan estek áldozatul a 

fertőző betegségnek. Az egri lakosok két fogadalmi kápolnát építtettek: az egyiket a 

Szentháromság, a másikat a pestistől oltalmazó védőszentek (Szent Rókus, Szent 

Rozália és Szent Sebestyén) tiszteletére. Ez utóbbi kriptájába és temetőjébe elsősorban 

a németajkú polgárok temetkeztek. Telekesy István püspök mindkét kápolna 

megépítését bőkezűen támogatta. Utóda, Erdődy Gábor püspök (1715‒1744) bízta a 

Szentháromság kápolnát a trinitárius szerzetesekre 1717-ben.
32

 

A középkorban a székesegyház és a püspöki palota az egri várban volt. A török 

uralom után a főpásztorok nem költöztek vissza oda, hanem új, barokk stílusú 

épületeket emeltek a város területén. Bél Mátyás leírása szerint 1730-ban 

ahogy a falak, úgy a városka házai is mindenütt régiek és roskatagok. Ámbár 

hajdan talán takarosabbnak épültek, és vannak jobbak, amiket kőből falaztak, 

alsó és felső szobákra (osztva) emeletesre alakítottak ki, s mindegyik zsindellyel 

fedett, de a sok háború és az idők viszontagságai megviselték (őket). (…) 

Amelyek kicsivel jobbak, azok a mostani püspök alatti szerencsésebb időket 

jelenítik meg. Tudniillik azokat az időket, amikor a páratlan hérosz, a püspök, 

mint annak birtokosa a városkába jött, részben kedvezményekkel és türelemmel, 

részben saját példájával sokakat ösztökélt a házak helyreállítására és építésére. 

(…) Az oly kiváló püspök példáján felbuzdulva vannak többen mások is, akik 

takarosabb házakkal szépítik a városkát. Köztük kitűnnek a tiszteletreméltó 

káptalan papjai, magyarul a kanonokok, mert az ő igyekezetük folytán itt is ott 

is láthatsz magasra emelkedő és szép, sőt kitűnő épületeket. Őket (pedig) 

utánozzák a nemesek és az előkelőbb polgárok, akiknek van valami 

vagyonkájuk.
33

 

                                                 
31

 Szmrecsányi Miklós: Eger művészetéről: tanulmányok és jegyzetek a hazai barokk történetéhez. Budapest 

1937, 40. 
32

 Voit i. m. (2. j.) 195, 398. 
33

 Bél i. m. (30. j.) 126‒127, 135. 
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Erdődy Gábor püspök hatalmas egyházszervező munkát végzett: 72 plébániát 

vett át az elődjétől és 232 plébániát hagyott az utódjára. A püspök számos templomot 

építtetett egyházmegyéjében: többek között Maklár, Kerecsend, Demjén, Sarud, 

Felnémet, Füzesabony barokk templomait. Pálos rendházat alapított Diósgyőrön és 

minorita rendházat Miskolcon. Folytatta az egri szeminárium építkezését. Az eredeti 

tervekhez képest jóval nagyobb, barokk székesegyházat építtetett, amely 1726-ra 

készült el. A Mária Teréziától ajándékba kapott, zománcképekkel díszített 

ötvöstárgyak (kehely, ereklyetartó, ampolna készlet) egykor az egri székesegyház 

kincstárában voltak, ma az Érseki Vagyonkezelő Központ Múzeumában vannak 

kiállítva. Giovanni Battista Carlone tervei alapján 1715-től 1732-ig tartott a püspöki 

palota felépítése és berendezése.
34

 

Gróf Erdődy Gábor püspök rezidenciájának főbejáratát címere mellett a „Non 

sibi, sed aliis” jelmondat ékesítette. E gondolat szellemében több ezer ember orvosi 

ellátásáról kívánt gondoskodni az egri főpásztor, amikor 1726-ban kórházat létesített 

püspöki székhelyén.
35

 A betegápoló irgalmas szerzetesrend tagjait Egerbe hívta és 

bőkezűen támogatta. A XVII. század végétől volt ugyan Egerben egy intézmény, 

amelyet többször ispotályként (hospitale) említenek, gyógyítás azonban nem folyt itt. 

A „polgárok jámborsága” által a városi magisztrátus felügyelete alatt működött és 

valójában egy szegényház (xenodochium) volt, ahol az öreg és a nyomorgó polgárokat 

befogadták.
36

 

Eger XVIII. századi püspökei valamennyien évekig Rómában tanultak, a 

Collegium Germanicum Hungaricum növendékei voltak.
37

 A művelt főpapok, 

valamint a külföldi kapcsolatokkal rendelkező szerzetesrendek nagyszabású 

                                                 
34

 Sugár István: Az egri püspökök története. Budapest 1984, 394‒405.; Voit i. m. (2. j.) 432‒439, 513‒515. 
35

 A jelmondat magyarul: „nem a maga érdekében, hanem mások javára”. Sugár i. m. (34. j.) 399.; A XII. század 

végétől a XVI. századig volt egy ispotály Egerben a Szent Jakab templom mellett, „mely az egri egyházhoz 

tartozik, alapításától fogva teljesen a betegek és szegények javára lett szánva”. IX. Gergely pápa 1240. március 

7-én kelt oklevelét idézi: Nagy Géza Balázs: Iratok az egri gyógyítás történetéből. In: Agria ‒ Az egri Dobó 

István Vármúzeum évkönyve XXXIX. 2003, 377‒400: 377‒379.; Erdődy Gábor püspök már 1725 januárjában 

felvetette, hogy a városnak legyen egy állandó orvosa. Breznay Imre: Eger a XVIII. században. II. Eger 1934, 

25. 
36

 Az intézmény elnevezése:„Hospitale hoc est pro civibus senibus et miseris”. Canonica visitatio ecclesia 

parochialis Agriensis. EFL Archivum Novum. 3421. Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak 

jegyzőkönyvei. Eger 1780. Közzéteszi: Kovács Béla. Eger 2001, 42.; Voit i. m. (2. j.) 557. Breznay i. m. (35. j.) 

10‒11. 
37

 Bitskey István: Hungáriából Rómába. A római Collegium Germanicum Hungaricum és a magyarországi 

barokk művelődés. Budapest 1996, 142‒146. 
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építkezéseiken számos művészt és mesterembert foglalkoztattak. Ma is az egri 

városkép meghatározó részei a barokk templomok és rendházak, a kanonokok, a 

nemesi családok és tehetősebb polgárok által építtetett lakóházak mellett. A XVIII. 

század az újrakezdés, az építkezés és a gyarapodás időszaka a város életében. Ekkor 

lett a lerombolt, szegényes településből egy ragyogó, barokk ékszerdoboz. A népesség 

‒ elsősorban a bevándorlás révén ‒ gyorsan növekedett, és a század végére a 

többszörösére nőtt. Külvárosok és újabb városrészek jöttek létre.
38

 A XVIII. századi 

épületek többségének már megtörtént a műemléki helyreállítása, a Líceum felújítása 

2012-re készült el, az érseki palotáé ‒ a tervek szerint ‒ 2014-re valósul meg. 

Az Egerben dolgozó külföldi művészek és mesteremberek egy része 

letelepedett a városban. Az építész Giovanni Battista Carlone, a kőfaragómester 

Joannes Stairer (Steyer), a festőművész Johann Lucas Kracker házat vásároltak és egri 

polgárokká váltak. A szerzetesek között is voltak asztalosok és festők. Huetter Lukács 

festőtől, aki az irgalmas rend tagja volt, az egri ferencesek és a szerviták is rendeltek 

meg festményeket, és a kispréposti palota falképei is az ő tehetségéről tanúskodnak.  

  

                                                 
38

 A pontos adatok a város lakosságáról: Nemes Lajos: Eger város népessége és társadalma a XVIII. század 

végén. Archivum ‒ A Heves Megyei Levéltár Közleményei. 15. Eger 1998, 131‒155. 
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AZ EGRI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ ÉS KOLOSTOR ALAPÍTÁSA 

 

A Magyar Országos Levéltárban, a Heves Megyei Levéltárban és az Egri 

Főegyházmegyei Levéltárban őrzik az egri irgalmas rendház fennmaradt iratanyagát. 

Az Erdődy Gábor egri püspök aláírásával és pecsétjével, valamint az egri káptalan 

pecsétjével ellátott, latin nyelvű alapítólevél dátuma: 1726. október 8.
39

 A betegápoló 

szerzetesrendet gróf Erdődy Gábor, Eger főpásztora hívta a városba. 1726. október 6-

án a püspök átadta az irgalmas rend tartományfőnökének, Macarius Falterernek és 

Mattheus Mayer pozsonyi perjelnek a minaret mellett álló, török mecsetből átalakított 

Szent József templomot, valamint az épület szomszédságában egy telket az Eger patak 

túlsó oldalán lévő Csurgó utcában és 3000 forintnyi alaptőkét.
40

 A főpásztor kérésére 

Eger város magisztrátusától egy kiváltságlevelet kaptak a szerzetesek, mely szerint a 

város az irgalmas rendet minden adótól és tehertől örökre felmenti, illetve ezeket 

magára vállalja.
41

  

Az alapítás körülményeiről, az alapkőletételről, az építkezésről és a 

berendezésről az egri irgalmasok Prothocolluma a legfontosabb forrás, amelyet 1726-

tól vezettek a szerzetesek. 1727. április 20-án került sor az ünnepélyes alapkőletételre 

a püspök és az egri kanonokok jelenlétében. Az alapkő a kolostor bejáratától jobbra 

található, erre épült rá az első szárny, mégpedig a déli szárny, ahol a gyógyszertár 

kapott helyet.
42

 Az 1726. október 8-án kelt alapítólevelet és a kiváltságlevelet III. 

Károly magyar király (VI. Károly német-római császár) 1727. május 29-én írta alá és 

erősítette meg pecsétjével Laxenburgban.
43

 (2. kép) 

                                                 
39

 MOL Irgalmas Rend Levéltára, Magyarországi tartományfőnökség P 1258 11/6.; Az alapítólevél szövegének 

másolata: Misericordianos. EFL Archivum Vetus. 1595. Mivel a telek az egri káptalan földesúri hatósága 

tartozott, az alapító püspök a káptalan hozzájárulását is megszerezte. 
40

 Az említett alapítólevélben „Agriam inducere, et implantare” szerepel. Az egri rendház kéziratos naplójában 

pedig: „in Erlau introduciret und stabiliret”. Prothocollum seu Actorum et Factorum Conventus Agriensis 

Fratrum Misericordiae ad Sanctum Josephum a die 8va Mensis Octobris Anno 1726. HML XII‒6/29. Kéziratos 

kötet, jobbára német és latin nyelven. Naplószerű bejegyzéseket és a fontosabb iratok másolatait tartalmazza. (A 

továbbiakban: Prothocollum); Az utcanevek időközben változtak: az épületegyüttes a jelenlegi Markhot Ferenc 

utca és a Knézich Károly utca által határolt területen fekszik. 
41

 A város az „Istenes Szt. Jánosról nevezett Irgalmas-rendi testvéreknek a folyón túl lévő telkét, mely a Hagen 

Konrád és Nikos János házai között van: minden nemű urasági terhektől, adóktól, polgári és közterhektől s a 

katonatartás terhétől is mentesíti. Támogatásukra még sör- és pálinkafőzési s kenyérsütési jogot is 

engedélyeztek”. Idézi: Breznay i. m. (35. j.) 39. 
42

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
43

 Az eredeti, az uralkodó pecsétjével ellátott irat. HML XII‒6/44/8. Másolata: MOL Irgalmas Rend Levéltára, 

Magyarországi Tartományfőnökség P 1258 11/6/5. 
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Az első három szerzetes (Mattheus Mayer, Thadeo Kovaz és Colmano Kakel) 

1727. július 6-án érkezett Egerbe. Erdődy Gábor püspök a rendház elkészültéig 

püspöki rezidenciájában biztosított helyet a betegeknek és a szerzeteseknek. A 

főpásztor 1727. augusztus 27-én megáldotta a betegek termét és a négy ágyat először ő 

maga és kanonokjai vetették meg. Másnap, Szent Ágoston napján vették fel az első 

négy beteget. „A beszéd, s az azt követő tény a jelenvoltakat, kik rang és nem 

különbség nélkül sereglettek egybe, a könnyekig meginditotta. A Gróf Püspök 

megmosta a betegek lábait, s maga segitette föl ágyaikba.”
44

 

Az egri rendház pénztári naplójában szerepel, hogy az első négy betegágyra a 

püspök 1000-1000 forint alapítványt adott.
45

 1728. január 4-től még egy szobát kaptak 

az irgalmasok a kórház céljaira a püspöki palotában. Az ágyalapítványok száma 

folyamatosan növekedett tovább, az adományozók nevét és a dátumokat a szerzetesek 

gondosan feljegyezték.
46

 A berendezésre vonatkozóan csak az ágyak számát és nevét 

jegyezték fel, illetve, hogy a két szoba el volt látva „mit allen benöthigsten 

Nothwendigkeiten”, tehát minden szükséges dologgal. A gyógyszereket 1727. 

augusztus 28-tól 1727. november 2-ig a jezsuiták patikájából kapták, ezt követően egy 

irgalmas szerzetes vezetésével ideiglenes patikát rendeztek be a püspöki palotában.
47

  

  

                                                 
44

 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Az irgalmasrend egri rendházának rövid történelme 1868. Kézirat ismeretlen 

szerzőtől. MOL Irgalmas Rend Levéltára, Magyarországi Tartományfőnökség P 1258 11/6/23. Az Országos 

Levéltár 1950-ben vette át az irgalmas rend budai kórházának vezetőségétől az iratanyagot, amelyben a vidéki 

rendházakból is fontos iratok találhatók.   
45

 Pénztári napló HML XII‒6/1. Az ágyakat Szent Kozma és Damján, Szent József, Szent Miklós püspök, 

valamint Szent „Gerhard” vagyis Gellért vértanú püspök tiszteletére alapította és minden szükségessel ellátta. 

Példáját más nagylelkű adományozók is követték. 1727. szeptember 6-án Handler György Ignác egri kanonok 

Szent György mártír, majd október 8-án gróf Pálffy Miklós nádor Nepomuki Szent János tiszteletére tett 

ágyalapítványt. 
46

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 1728. január 28-án Mikussovics Ferenc mezőtárkányi plébános Xavéri Szent 

Ferenc tiszteletére alapított egy betegágyat. Január 31-én Erdődy Gábor püspök megáldotta a palotájában lévő 

rendházat Szent József, Istenes Szent János és Szent Donát tiszteletére. Gróf Koháry István országbíró Szent 

Rókus, Rozália és Sebestyén tiszteletére három betegágyat alapított 1000-1000 forinttal 1728. június 19-én. Az 

ágyalapítványokról további forrás: Fundationales lecticarum apud Fratres Misericord Agrienses. EFL Archivum 

Vetus. 460.  
47

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
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AZ EGRI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ, KOLOSTOR ÉS 

GYÓGYSZERTÁR ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE 

 

Az építkezés menetére és az ott dolgozó művészekre és mesteremberekre 

vonatkozóan számos adat található az Egri Érsekség gazdasági levéltárának irataiban 

és a már említett Prothocollumban. Erdődy Gábor egri püspök megbízásából („ex 

mandato”) Giovanni Battista Carlone (1682‒1747) részére meglehetősen nagy 

összegeket ‒ 1727-ben 671 forintot, egy évre rá pedig 2100 forintot ‒ fizettek ki az 

irgalmas testvérek épületéért.
48

 Az alapkőletételt (1727. április 20.) követően az olasz 

építész irányításával kezdődött meg a munka. 1727 júniusában fizetést kapott két 

kőfaragó: Paulo Ottentholler (100 forintot) és Simon Forst (19 forintot). Kőművesek, 

lakatos és ács is dolgozott az építkezésen, az év utolsó napján pedig a mesteremberek 

kifizetése mellett 5000 zsindelyt vásároltak.
49

  

Erdődy Gábor püspök 1728. február 3-án kelt adománylevelében arról 

rendelkezik, hogy átengedi a Nagytályán, Szikszón, valamint Kerecsenden lévő 

fácánosaiban felállított méhkasok jövedelmét a kórháznak. Ekkor – az adománylevél 

szerint – már épült a konvent déli traktusa és ebben megkezdték a gyógyszertár 

berendezését.
50

 

1728-ban három alkalommal fizettek Paulo Ottentholler számára, a másik, név 

szerint ismert kőfaragónak, Simon Forstnak pedig kétszer. 1728. december 30-án 

Joanes Mikoss kovács, szerszámkészítő („ferramentarius”) bérét a gyógyszertár 

részére végzett munkájáért Engelbertus testvér, míg az asztalosműhely részére végzett 

munkáért ‒ valószínűleg szerszámokért ‒ Colmanus testvér vette át. Ugyanezen a 

napon jelentősebb összeget, 442 forintot fizettek ki egy lakatosnak, és egy stukkátor is 

felvehette a fizetségét, Engelbertus testvér ólomfehér festék vásárlására kapott pénzt és 

Colmanus testvér asztalos munkatársainak egész éves tevékenységéért is ekkor 

fizettek.
51

   

                                                 
48

 Extractus Universalis (…) Pro Anno 1727. és Pro Anno 1728. HML XII‒3/e 196.; Giovanni Battista Carlone a 

püspök építésze volt. Szabó i. m. (8. j.) 214‒238., Voit i. m. (28. j.) 122‒134.  
49

 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1727. HML XII‒3/e 196.  
50

 Az eredeti adománylevél. HML XII‒6/44/8.; Ringelhann i. m. (5. j.) 192.  
51

 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1728. HML XII‒3/e 196. 
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1728. december 27-én, Szent János apostol és evangélista (az egri egyházmegye 

védőszentje) ünnepén trombitaszóval, dobpergéssel, díszes menetben, püspöki 

fogatokon szállították át a püspöki palotában ápolt tíz beteget, miután a 

székesegyházban Erdődy Gábor püspök beszédében méltatta az irgalmas rend 

hivatását. Az irgalmasok kórháza előtt a püspök átadta a tartományfőnöknek az épület 

kulcsát.
52

  

A déli szárny emeleti szobáiba költöztek be a rendtagok: nyolc betegápoló 

testvér és két pap. Ez az épületrész készült el elsőnek, a földszintjén a patikával. Majd 

a nyugati szárny következett: itt voltak a gazdasági célú helyiségek, a konyha és a 

betegszoba, latinul „infirmaria”. A kórházba a püspök 60 forint értékben vásárolt 

orvosi eszközöket, a patika felszerelésére 700 forintot adott. A vármegye 200, Eger 

városa pedig 100 forinttal támogatta a patikát.
53

   

Az épület mögött, a patak irányában egy temetőt alakítottak ki, amelyet 1729. 

január 12-én áldottak meg. Még ebben az évben felépítettek ide egy kápolnát. 1729-

ben a déli szárny és a nyugati szárny egy része, ahol a konyha volt, már teljesen 

elkészült, kívül-belül bevakolták és berendezték. A telket körülvevő kőfal is ekkoriban 

készült el.
54

  

1729. január 14-től alkalmazták évi 75 forintnyi bérrel Joannes Stephanides 

festőt, aki részletekben kapta meg a szerződés szerint neki járó összeget. 1729. február 

7-én a patikában elvégzett munkáért fizetést kapott egy meg nem nevezett festő, és egy 

ismeretlen szobrásznak is fizettek, aki „cirádákat”, díszítményeket faragott a 

betegágyakra. Március 14-én egy esztergályost említenek, aki 5 forintot kapott. 1729. 

március 24-én nagyobb összeget, 380 forintot fizettek ki Joannes Stairer kőfaragónak 

az 1728-ban elvégzett munkájáért.
55

 1729. április 16-án egy szobrásznak fizettek a 

                                                 
52

 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Szmrecsányi Miklós: Az egri irgalmasrendiek templomának és kórházának 

kétszázados évfordulóján. Egri Népújság. XLV/84. 1928. április 8., 2. 
53

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
54

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
55

 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1729. HML XII‒3/e 196. 

Ringelhann Béla tévesen Moyser Jánosról írt, pedig egyértelműen a Joannes Stairer név olvasható az iraton. 

Ringelhann i. m. (5. j.) 192. Stairer neve több változatban szerepel a forrásokban: Steyer, Steyrer stb. A kőfaragó 

mester a XVIII. század első felében több jelentős építkezésen is dolgozott Egerben. Részt vett a Szent Mihály 

plébániatemplom, a püspöki rezidencia, a jezsuita rendház, valamint a városháza munkálataiban. 1729-ben – 

tehát abban az esztendőben, amikor az irgalmasoknál dolgozott – őt bízták meg a piactéri híd köveinek 

kifaragásával. Többek között a kőhíd megépítésén is együtt dolgozott Giovanni Battista Carlonéval, akivel a Rác 

utcában szomszédok voltak. Voit Pál: Mesterek adattára. In: Dercsényi Dezső ‒ Voit Pál szerk.: Heves megye 
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keresztért a temetőbe. Május 1-jén Martinus Jencs ácsmestert említik. Május 15-én 

nem nevezték meg a szobrászt, aki 18 forintot kapott a patikába elkészített 18 

oszlopfejezetért („Capitel”). December 12-én egy kályhásnak fizettek, aki a kályhákat 

„őexcellenciája” szobáiba elhelyezte. Az egri püspöknek tehát ekkor már egy fűtött 

lakosztálya volt az irgalmasoknál. 1729-ben több alkalommal is fizettek Paulo 

Ottentholler kőfaragó mesternek. Simon Forst kőfaragót csak egy alkalommal említik: 

december 31-én vehetett fel 25 forintot. Ezen a napon fizették ki Melchior Hoffner és 

Christianus Schvainzer lakatosmesterek munkáját és „Frater Colmanus” 

munkatársainak egész éves tevékenységét is.
56

  

1730. február 16-án 36 forintért vásároltak ólomfehér festéket a gyógyszertár 

kifestéséhez. Ebben az évben is alkalmazták Joannes Stephanides festőt évi 75 forintos 

fizetéssel, valamint Martinus Jencs ácsmester és Paulo Ottentholler kőfaragó neve is 

többször szerepel a kifizetések jegyzékében. 1730. március 25-én elkezdték lerakni a 

refektórium alapját („fundamenta”), amit a konyha mellett építettek fel, így tovább 

bővült a nyugati szárny. Még ebben az évben bevakolták ezt a szárnyat, és a 

refektóriumot a szerzetesek használatba vehették.
57

 Augusztus 13-án két munkásnak 

fizettek, akik öt napon át segítettek az ácsmesternek összeilleszteni a gerendákat a 

stukkátor számára, tehát minden bizonnyal egy állványzatot készítettek el. Augusztus 

27-én ‒ a már említett ‒ Melchior Hoffner lakatosmester vehette fel a bérét. 

Szeptember 2-án egy meg nem nevezett szobrásznak a gyógyszertárban elvégzett 

munkájáért jelentős összeget, 160 forintot fizettek ki. Ez arra enged következtetni, 

hogy a patika berendezése ekkor készülhetett el. December 30-án egy kőfaragónak és 

egy kályhásnak is fizettek. A kályha a refektóriumba került. Az előző évhez hasonlóan 

                                                                                                                                                         
műemlékei. I. (Magyarország műemléki topográfiája VII.) Budapest 1969, 303‒426: 317, 404. Az egri jezsuita 

rendházban ajtó- és ablakkereteket, valamint a folyosók kőkockáit készítette el segédjével 1716 és 1727 között. 

Voit i. m. (2. j.) 532. 
56

 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1729. HML XII‒3/e 196. 

Melchior (Menyhért) Hoffner egri lakatosmester (1664 körül‒1734) az egri püspökség számos építkezésén 

(Szent Mihály plébániatemplom, püspöki palota, szeminárium, püspöki major, demjéni templom stb.) 

közreműködött. Templomok és lakóépületek ablakrácsait és különböző vasmunkáit készítette el. Voit i. m. (55. 

j.) 341. 1716-ban az egri jezsuita rendház ablakainak és ajtajainak vasalásáról kötött szerződést. Voit i. m. (2. j.) 

532. 
57

 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1730. HML XII‒3/e 196.; Voit i. 

m. (2. j.) 384.; Martinus Jencs ácsmester a demjéni és a füzesabonyi templom, valamint az egri püspöki 

rezidencia építkezésén is együtt dolgozott Giovanni Battista Carlonéval. Voit i. m. (55. j.) 345. 
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Christianus Schvainzer lakatosmesternek és Colmanus testvér asztalos munkatársainak 

is az év végén és egy összegben fizettek.
58

  

Joannes Ignatius Stephanides festő és Paulo Ottentholler kőfaragó 1731-ben is 

dolgozott az építkezésen. Október 31-én kapta meg a fizetését a két, már említett 

lakatosmester: Melchior Hoffner és Christianus Schvainzer. 1731-ben a korábbi 

évekhez képest jóval kisebb összegeket kaptak a lakatosok és Colmanus testvér 

asztalos munkatársai is kevesebb pénzt vehettek fel.
59

 1732-ben Paulo Ottentholler 

mellett Gregorio Gergel kőfaragó és egy meg nem nevezett kőfaragó kapott fizetést. 

Colmanus testvér munkatársainak egész éves munkájáért ‒ az előző évhez hasonlóan ‒ 

58 forintot fizettek ki.
60

 Az 1733-ból fennmaradt kifizetési listában ismét szerepel 

Simon Forst (ez esetben „Frost”) kőfaragó neve. Rajta kívül Paulo Ottentholler, 

valamint Colmanus testvér munkatársai részére is fizettek.
61

  

1740-ben készült el a „nagy lépcső” a gyógyszertár mellett. A kórház 

hamarosan szűknek bizonyult. Az Eger patak felőli, nyugati szárnyban elhelyezett 

betegszoba falait nedvesség támadta meg, ezért egy harmadik, északi szárny építésébe 

kezdtek 1746. április 4-én.
62

 1747-ben beboltozták az új szárnyat, majd 1748-ban 

Barkóczy Ferenc püspök és az egri káptalan adományából egy 24 ágyas betegszobát 

(„allgemeines Krankenzimmer”) rendeztek itt be.
63

 A betegek számára volt még egy 

külön szoba, ún. „Extra Zimmer” és az elmebetegek számára egy „Narrenzimmer”. A 

régi betegszobát a nyugati szárnyban refektóriummá, azaz ebédlővé alakították át és 

1749-ben vakolták be. Az ebédlő előtti keresztboltozatos folyosó 1748-ban készült el. 

1749. november 28-án költöztek be a szerzetesek a refektórium feletti, emeleti 

szobákba a nyugati szárnyban.
64

 (55. kép)  
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 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1730. HML XII‒3/e 196. 
59

 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1731. HML XII‒3/e 197. 
60

 Circa Aedificium Errogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1732. HML XII‒3/e 197. 
61

 Circa Aedificium Errogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1733. HML XII‒3/e 197.; Paulo 

Ottentholler kőfaragó mester 1736-ban az egri püspöki rezidencia, 1738-ban a városháza építkezésén vett részt. 

1740. szeptember 15-én, 70 évesen hunyt el Egerben. Voit i. m. (55. j.) 361, 375. 
62

 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Ringelhann i. m. (5. j.) 192.  
63

 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Az építkezést a Kamara és a megye is támogatta. Voit i. m. (2. j.) 384. A 

városi tanácstól is kaptak anyagi segítséget: 1749. március 14-én „a Szegény beteges Egri Lakosoknak, 

nyavalyás Purgeroknak, hogy Helyik lehessen az Irgalmas Barátoknál, ezen Barátok Beteg Szobáiknak 

építéssére 406 frt 50 krt adott”. Idézi: Breznay i. m. (35. j.) 41. 
64

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
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A déli szárny díszes barokk homlokzatát 1753-ban kezdték el építeni és 1754. 

október 11-én készült el teljes egészében. A pénztári napló szerint 1754 márciusában 

egy szobrásznak három szoborért 50 forintot fizettek. Három nagyméretű kőszobor 

került a homlokzatra: középre Istenes Szent János, jobbra Szent Mihály arkangyal, 

balra pedig Szent Rafael arkangyal szobra. A homlokzat csúcsára egy kőből faragott 

gránátalmát helyeztek el, rajta egy aranyozott vaskereszttel. (4, 5, 6, 7. kép) 

Közvetlenül a bejárati ajtó fölött ma is látható az alapító, Erdődy Gábor püspök 

címere. (44. kép) A felső folyosón, a homlokzatra néző részen kialakítottak és 

berendeztek egy szobát a kolostor archívuma számára.
65

  

1753-ban 24 betegágyuk volt, 1767-ben pedig már 29 ággyal rendelkezett a 

kórház.
66

 Fazola Henrik vasműves 1767-ben nyolc ablakszárnyat vasalt a kórház 

részére Eszterházy Károly egri püspök (1762‒1799) költségén.
67

 Ebben az évben az 

irgalmasok megvásárolták a szomszédos telket a rajta lévő kőházzal együtt, hogy a 

temetőjüket megnagyobbíthassák. Ez a terület azonban nem volt alkalmas temetőnek, 

mert a közeli Eger patak gyakran kiöntött a medréből. 1770. május 23-án a patakmenti 

kőfalat ledöntve, egészen a Szent József templom sekrestyéjéig hatolt az árvíz.
68

 1771-

ben 1000 forintos segélyt kaptak az egri irgalmasok a megrongálódott épületrészek 

helyreállítására a Kamarától.
69

 1777-ben Augustus Harmetter orvos és helyettes 

házfőnök (”subprior”) saját költségén egy kis tornyot építtetett az északi szárny 

minarethez közelebbi végén a harang számára, amely eddig csak a tető alatt volt a 

kórterem felett.
70

   

Az egri épületegyüttes tehát az alapító püspök bőkezűsége mellett kanonokok, 

papok, nemesek, a város, a vármegye és a Kamara anyagi támogatásával valósult meg. 

Az építkezésen több olyan mester dolgozott, aki a püspöki rezidencia és a jezsuita 

rendház munkálataiban is részt vett: Giovanni Battista Carlone építész, Joannes Stairer 

és Paulo Ottentholler kőfaragók, Melchior Hoffner lakatosmester. 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Pénztári napló HML XII-6/1. 
66

 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Breznay i. m. (35. j.) 42. 
67

 Ebben az évben a püspöki rezidenciában is dolgozott: ajtókat látott el vasalással. Soós Imre: Fazola Henrik és 

Lénárd egri vasművesek. Művészettörténeti Értesítő. IV. 1955/1, 29‒46: 36. 
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 Az egri ház története. 3‒4. (gépelt szöveg, 1950 előtt, ismeretlen szerzőtől) EFL Religiosi. Irgalmasrendi 

iratok. 
69

Voit i. m. (2. j.) 385. 
70

 Prothocollum… HML XII‒6/29.  
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A SZENT JÓZSEF TEMPLOM TÖRTÉNETE 

 

Amikor Eger visszafoglalása után Kassáról hazatért a káptalan, eleinte a 

Kethuda (Kethüdá) mecsetet használták templomként, amely a minaret mellett állt. A 

török mecsetből átalakított katolikus templomot Szent József tiszteletére szentelték fel 

1688-ban.
71

 A középkorban nem volt az egri egyházmegye területén egyetlen Szent 

József titulusú templom sem.
72

 Jézus nevelőapjának magyarországi tisztelete és a 

XVII. század végétől erősödő népszerűsége összefügg azzal, hogy I. Lipót Habsburg 

uralkodó 1675-ben Szent József oltalmába ajánlotta birodalmát és fiának is a József 

nevet adta. A törökök elleni küzdelem legnagyobb sikereit, Bécs és Buda 

felszabadulását részben Szent József közbenjárásának tulajdonította.
73

  

Az egri Szent József templom épületének története évszázadokkal korábbra 

nyúlik vissza. A középkorban a mai Knézich Károly utca déli végén egy kis templom 

állt, amely Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú nevét viselte. Szent Katalin ‒ a 

tizennégy segítőszent egyike ‒ igen népszerű volt a középkorban. A templomot 1363 

körül már említik.
74

 1580 és 1596 között feltehetően itt tartották a kanonokok a 

szentmiséket, mert a Szent Mihály templomot a kálvinisták 1580. június 4-én 

erőszakkal birtokba vették.
75

  

Számos magyarországi templomhoz hasonlóan az egri Szent Katalin templomot 

is mecsetté alakították át a török hódoltság idején. A mellé épített minaret ma is Eger 

városának egyik legfontosabb nevezetessége. A törökök kiűzése (1687) után a 

káptalan tagjai a Káptalan utcában, a mai Knézich Károly utcában kaptak házakat. 

Több 1688-ból, illetve 1690-ből származó irat is felsorolja a kanonokok házait és 
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 A mecset nevét Evlia Cselebi török utazó leírásából ismerjük, aki 1664-ben járt Egerben. Szmrecsányi i. m. 

(31. j.) 48.; Voit i. m. (2. j.) 325.; Molnár József: Az egri Kethüdá dzsámi. In: Az egri múzeum évkönyve 

VIII‒IX. 1972, 231‒247. Molnár József az egri épület „legközelebbi analógiájának” a pécsi Jakováli Hasszán 

dzsámit tartja.  
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 Kovács Béla: Az egri egyházmegye története 1596-ig. Eger 1987, 64‒65. 
73

 Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I. Budapest 1977, 258‒259.   
74

 Anonymus: Mi állott hajdan Egerben a török-mecset helyén? In: Kandra Kabos szerk.: Adatok az egri 

egyházmegye történelméhez. II. Eger 1887, 225‒227. 
75

 Szabó János Győző feltételezése szerint már 1580 után káptalani templomként használták a Szent Katalin 

templomot. Szabó János Győző: Az egyház és a reformáció Egerben (1553‒1595). In: Az egri múzeum 

évkönyve XV. 1977, 103‒165: 126.; Sugár i. m. (34. j.) 277‒278. 
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említi a Szent József templomot, az egykori török mecsetet.
76

 Ez a kis épület néhány 

évig Eger főtemplomául szolgált, de nem volt alkalmas arra, hogy igazából betöltse 

egy székesegyház szerepét. 1700 augusztusában Telekesy István püspök úgy 

rendelkezett, hogy ezentúl a Szent Mihály plébániatemplom lesz a székesegyház. A 

főpásztor 1700 és 1708 között helyrehozatta és kibővíttette a plébániatemplomot, a 

szentélybe kanonoki stallumok kerültek.
77

 

1717 májusában Erdődy Gábor püspök két templomot ajánlott fel az Egerben 

letelepedő trinitárius szerzetesek számára. Választhattak, hogy az alacsony és nedves 

Szent József templomot, vagy a városon kívüli Szentháromság templomot kérik. A 

trinitáriusok ez utóbbit választották.
78

  

1726-ban a török mecsetből átalakított Szent József templomot az irgalmasrendi 

szerzetesek kapták meg Erdődy Gábor egri püspöktől.
79

 A rendház ünnepélyes 

alapkőletételére 1727. április 20-án körmenetben vonult az alapító püspök a káptalan 

tagjaival a Szent József templomból. A szerzetesek 1727. augusztus 21-én vették 

birtokukba a templomot. Az épület 1730-ban új tetőt kapott.
80

  

A Szent József templomról több ábrázolás is fennmaradt.
81

 (3, 4, 5, 6, 7. kép) A 

korabeli mértékegységeket méterre átszámolva: a templom hossza 13,9 méter volt, 

szélessége pedig 13,61 méter. A falak magassága a deszkázatig 7,6 méter volt. A 

kváderkövekből épült, négyszögletes alaprajzú, négy ablakos épület „közönséges kis 

lakházhoz” hasonlított. Észak felé egy kőfallal körülvett, fákkal beültetett kis udvara 

volt. A minaret ajtaja az udvarból nyílt.
82

 1744. március 3-án kezdtek el egy új 

sekrestyét építeni a templom délnyugati oldalához, és ez még abban az évben teljes 
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 Szmrecsányi i. m. (31. j.) 38‒39.; Voit i. m. (2. j.) 323.; Distributio domorum Canonicorum Agriae per 

Commissarios Fiscales Anno 1688 Capitulo assignatarum. (Káptalani magánlevéltár III. sz. I. oszt. IV. csomag 

2. sz.) Közli: Kandra szerk. i. m. (74. j.) 233‒234.; Kovács Béla: Eger középkori utcái. In: Az egri múzeum 

évkönyve III. 1965, 73‒93: 81‒82., Kovács Béla: Agria recuperata. A töröktől visszafoglalt Eger újjáépítésének 

első évei. Eger 2006, 141‒143, 149‒151. 
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 Sugár i. m. (34. j.) 377. 
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 A trinitárius templomról: Voit i. m. (2. j.) 195‒207.; Fallenbüchl Ferenc: A rabváltó trinitárius szerzetesek 

Magyarországon. Budapest 1940, 30, 131‒133.  
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 Az eredeti latin szövegben: „Ecclesiam Sancti Josephi nuncupatam, Seu adhic potius Mossaeam Turcicam, per 

Antecessores tamen Nostros pro Cultu Divino destinatam, atque in honorem Sancti Josephi benedictam”. HML 

XII‒6/44/8. Latin nyelven és magyarra fordítva is olvasható. 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Ringelhann Béla szerint lehet, hogy ekkor tűnt el a kupola és került a helyére 

egy sátortető. Ringelhann i. m. (5. j.) 212.; Molnár József tanulmányában tévesen szerepel, hogy 1722-ben már 

használták az irgalmasok a templomot. Molnár i. m. (71. j.) 231. 
81

 Voit i. m. (2. j.) 386‒387. 
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 Mészáros i. m. (23. j.) 21‒22.; Ringelhann Béla: Az 1841-ben lebontott egri mecset (dzsámi) pontos méretei. 

Műemlékvédelem VII. 1963/2, 81‒83.  
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egészében elkészült.
83

 A rendi szabályzat előírta, hogy a templom homlokzatán a 

magasban egy nagy kereszt legyen.
84

 A korabeli ábrázolásokon jól kivehető, hogy a 

templom tetején két kereszt van, a sekrestye tetején pedig egy harmadik, kisebb méretű 

kereszt látható. 

 

A Szent József templom egykori berendezése 

 

A betegápoló irgalmas szerzetesrend 1727-ben vette birtokba a kis templomot, 

amelyet aztán fokozatosan, jótevők és adományozók segítségével láttak el képekkel és 

berendezési tárgyakkal, illetve formáltak át a saját ízlésük szerint. A templom XVIII. 

századi felszerelését illetően a korabeli források felhasználásával a kutatás során 

sikerült néhány tárgyról kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy egykor ebben a 

templomban volt.  

Az egri irgalmasok Prothocollumában 1740-ben tesznek említést a Jézus Szíve 

mellékoltárról: „1740. március 19-én került a bal oldali Jézus szíve oltár 

templomunkba.”
85

 Vochler Alajos („egykor kömlői plébános”) 1831-ben még látta ezt 

az oltárképet a templomban.
86

   

Midőn a pogány törököt 1687. év végén Egerből kiűzték, a Kassáról lassankint 

visszaszállingó káptalanbeliek eleinte azon török mecsetben tartottak isteni 

szolgálatot, melynek minaretje az irgalmas barátok temploma előtt mostan is 

fennáll. Gróf Erdődy Gábor püspök (1715‒1744) a fenntebb említett mecset 

mellé az Irgalmas-rendnek házat és kórházat épített, de mostani templomuk 

akkor még nem épült fel, hanem az isteniszolgálatot a török mecsetben 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; A műemléki topográfiában téves adat szerepel: a sekrestye nem 1747-ben 

épült. Voit i. m. (2. j.) 385. 
84

 Die Regel des heiligen Vaters Augustini Nebst denen Satzungen des Ordens des heiligen Joannis De Deo  

Welche, von Ihro Päbstlichen Heiligkeit Paulo V. approbiret worden, Und welchen einige Anmerkungen 

beygefüget sind ... ; Mit angehängten Päbstlichen Decretis, Zum Gebrauche des ermeldeten Ordens aus der 

Welschen Sprache, nach der Edition von 1718. so in der Buchdruckerey der heiligen Apostolischen Cammer zu 

Rom gedrucket worden, anitzo in das Teutsche übersetzet  / Unter dem Provincialat Adm. Rev. P. Leonis Kurz, 

Provinciæ S. Michaelis Archangeli p. t. Commissarii ac Visitatoris Generalis, nec non 

Provincialis. ‒ Wien: gedruckt mit von Ghelischen Schriften  | Johann Leopold von Ghelen, 1757, 212. 
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 „Den 19 Marty ist das Lincker Handt Hertz Jesu Altar in unsserige Kirchen kommen.” Prothocollum… HML 

XII‒6/29.  
86

 Tóth Mike: Hajdan és most. Jézus Szent Szivének tisztelete. Budapest 1898, 22‒23. A közölt metszet és a 

festmény részleteiket tekintve is megegyeznek, csak az öt rózsa alatti résznél fedezhető fel különbség, például a 

metszeten egy kehely is látható a trónus alatt.    
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tartották. Ezen templommá alakított mecsetben mint elemi iskolás 1831.‒1832. 

években számtalanszor ministráltam, és most is jól emlékszem reá, hogy milyen 

alakú volt. Volt benne három oltár, a baloldali mellékoltár Jézus szentséges 

Szivének oltára volt. Az oltárkép azt ábrázolta, hogy angyalok felhők között 

emelnek egy mennyezetes trónust, melyen a szents. Szív biborpárnán van 

elhelyezve, fénysugarakat lövelve, s úgy ábrázolva, mint rendesen szokták. 

Midőn későbben az Irgalmasok mostani templomukat felépítették, az említett 

oltárképet zárdájuk hátsó lépcsőzetének diszítésére használták fel.
87

 

„Még most is ott van.”‒ fűzi hozzá Tóth Mike jezsuita szerzetes 1898-ban, a 

Jézus Szíve iránti tiszteletről szóló könyvében. Egy metszetet is közöl az egri 

„Irgalmas-rendiek zárdája lépcsőházában” található olajfestményről. (8. kép) Voit Pál 

1958-ban leír egy Jézus Szíve festményt az egri irgalmas kórház templomában: 

„Kegykép. A kórus alatt tört, ívelt, faragott barokk keretben Jézus szíve baldachin alatt. 

A baldachin körül azt felhőkbe emelő szárnyas angyalfejek.”
88

  

Az írásos források alapján tehát az 1740-től az egri irgalmasok templomában a 

bal oldali mellékoltár részét képező Jézus Szíve festmény 1841 körül a kolostor 

lépcsőházába került és ott volt még 1898 körül is. 1958-ban a kórház (XIX. században 

épült) templomának kórusa alatt volt, majd a templom kiürítése után, 1961-ben került 

a kép a Jézus Szíve plébániára, a Szent Rókus temetőkápolnába, (218. kép) onnan 

pedig jelenlegi őrzési helyére, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Múzeumába.
89

 

2007-ben szakszerű restaurálást követően a ”Két és fél évszázad az egri püspökök és 

érsekek történetéből (1699‒1943)” című állandó kiállításon helyezték el, a barokk 

egyházi kincseket bemutató teremben. (9, 10. kép) 

A kép (olaj, vászon; kerettel együtt 170 x 118 cm) közepén egy töviskoszorúval 

övezett szív látható, amelyből felül lángok törnek elő. A szív felett egy kereszt, felette 

pedig egy kagyló, közepén egy gyönggyel. Egy fából faragott trónus keretezi a kép 

központi motívumát, a szívet. A trónus tetején IHS betűk és egy kereszt látható. A 

trónust a szélein gyöngysor díszíti, kívül pedig négy szárnyas puttófej kapcsolódik 
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 Tóth i. m. (86. j. ) 22‒23.  
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 Voit i. m. (2. j.) 391.  
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 Mándy Zoltán plébános atya szóbeli közlése.; A Dobó István Vármúzeum Fotótárának 51.297. számú fotóján 

(készült 1981. június 9.) a festmény a Rókus kápolnában baloldalt látható. (218. kép) 
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hozzá. A szív alatt öt piros rózsa, a rózsák alatt baldachinforma gyöngysorral, 

drágakövekkel és bojtokkal. A festmény alsó részét felhők töltik ki. A felhőkön két 

szárnyas puttó, amint karjukkal átfogják a trónszék két lábát. A festmény bal oldalán 

egy szárnyas puttófej tekint felfelé. Felül és kétoldalt sugarak törnek elő a trónusból. A 

festmény nem szignált. A felül ívelt keret fából készült, feketére festett. Három 

faragott, aranyozott rátét díszíti: felül rocaille motívum, két felső sarkánál egy-egy 

akantuszlevél formájú rátét. A díszítő elemek bősége és részletgazdag kidolgozása, a 

puttók könnyed és kecses gesztusai, a testükre csavarodó, lebegő drapériák megfestése 

és az élénk színezés, csakúgy, mint a kép formavilága és dekorativitása a rokokó 

művészetre jellemző.  

A festmény formáját a XX. században átalakították. Ha összehasonlítjuk az 

1898-ban közölt metszetet a restaurálás előtti állapottal, akkor nyilvánvaló, hogy a kép 

felső részéhez hozzátoldottak és egy másik, nagyobb keretet kapott. (8, 9, 10. kép) A 

restaurálási dokumentáció is alátámasztja ezt: „A kép hátának felső harmadát 

dublírvászon borította, ezzel toldották meg az eddigi díszkeret nagyságának megfelelő 

méretűre a festményt.” A restaurálás során visszaállították a festmény eredeti méreteit 

és készült egy olyan, teljesen új díszkeret (Dobesch Pál faszobrász iparművész 

munkája), amelyhez „formai előképként a festményt eddig keretező barokk díszráma 

szolgált, mely alakjában ugyan eltért, de stílusában illett a képhez”.
90

 Az 1898-ban 

közölt metszeten keret nélkül szerepel a festmény. A formája megegyezik a restaurálás 

során helyreállított, tehát a jelenlegi állapottal.  

 Jézus Szíve tiszteletének elterjedéséhez hozzájárultak Alacoque Szent Margit 

látomásai a XVII. század második felében:  

Ezt az isteni Szívet lángokból álló trónuson láttam. (…) Rajta az imádandó seb. 

Töviskorona övezte, jelezve azokat a szúrásokat, melyeket vétkeink okoztak 

neki: felül pedig kereszt magaslott ki. (…) Ezt a Szívet tisztelni kell a testi szív 

képében. Ő maga akarja, hogy ezt a képet kifüggesszék. (…) Mindenütt, ahol ezt 

a szent képet kifüggesztik és tisztelik, kiárasztja kegyelmét és áldásait.
91

  

                                                 
90

 Verebes Dóra: A „Jézus Szíve” olajfestmény restaurálási dokumentációja. (Az egri Érseki Vagyonkezelő 

Központ Múzeumában) 2007, 2. 
91

 Ijjas Antal: Szentek élete. II. Budapest 1968, 261.; A Jézus Szíve ábrázolások ikonográfiájáról: Michael 

Hartig: Das deutsche Herz-Jesu-Bild. Das Münster II. 1948/3‒4, 76‒99. 
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Az egri festmény kompozíciója hűen követi a misztikus szent beszámolóját.    

A szívére mutató, szívét feltáró Jézus szobrok és képek igen gyakoriak a 

katolikus templomokban, ez a rokokó kép azonban egy ritka ikonográfiai típusba 

tartozik. A festményen nem szerepel Jézus alakja, a téma az embereket szerető és értük 

szenvedő Megváltó szíve egy díszes, angyalok által a felhők fölé emelt trónuson. A 

képen felül, Jézus nevének görög rövidítéséből származó IHS monogram alatt három 

szeg látható: a keresztrefeszítésre utalnak. A töviskoszorús, szeretettől lángoló szíven a 

festő azt a vérző oldalsebet is ábrázolta, amit Longinus lándzsája ejtett a kereszten 

függő, halott Krisztuson. A vérző szív alatt az öt piros rózsa Krisztus öt sebére utal.
92

 

A képen megfestett drágakövek a mennyei Jeruzsálemre, az eljövendő 

dicsőségre utalnak.
93

 „A város falainak alapjait mindenféle drágakő díszítette.” (Jel 

21,19-21) A festményen a tizenkét fajta kő közül a sötétzöld smaragdot ábrázolták. A 

vele színkontrasztot alkotó rubin élénk piros színe Krisztus vérére, szenvedésére utal.   

A kereszt felett látható kagyló az anyaméh szimbóluma és Szűz Máriát 

jelképezi, az igazgyöngy pedig Jézus születésére vonatkozik. Alexandriai Szent 

Kelemen szerint az igazgyöngy ugyanúgy nem változtat a kagyló állapotán, mint 

ahogy Jézus születése sem édesanyja szüzességén.
94

 A barokk művészetben a 

gyöngyöt tartalmazó kagyló az isteni kegyelem elfogadásának is a jelképévé vált.
95

 Az 

Alacoque Szent Margitnak kinyilatkoztatott ígéretekben szerepel, hogy Jézus 

Szentséges Szívének tisztelői milyen kegyelmekben részesülnek.  

Az 1780. évi Canonica visitatio ecclesia parochialis Agriensis-ból kiderül, hogy 

az egri irgalmasoknál volt egy Jézus Szívét tisztelő „confraternitas”, amelynek tagjai 

pénteki napokon szentmisét hallgattak és különös tiszteletben részesítették Jézus 

Szívét.
96

 Az egri jezsuiták Historia Domusa 1772-ben tesz említést arról, hogy a 

rendházban egy Jézus Szíve oltárt készítettek szobrászmunkával („labore Statuario”). 
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 Pál József ‒ Újvári Edit szerk.: Szimbólumtár. Budapest 1997, 395. 
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 Uo. 108. 
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 Uo. 230, 173‒174. 
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 Uo. 231.  
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 Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzőkönyvei. Eger 1780. Közzéteszi: Kovács Béla. Eger 
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Ez a tölgyszínű („colorem quercini”), gazdagon aranyozott oltár a „lábadozó betegek 

számára készült”.
97

  

A pozsonyi orsolyiták rendházában található egy hasonló, a XVIII. század 

elején készült kompozíció:  

Sigray Borbála nemes úrhölgy, ki azelőtt a pozsonyi Orsolya-szüzek 

belnövendéke volt, 1710-ben hálája jeléül és emlékeül a zárdának Jézus sz. 

Szive domborművű fametszését küldé, mely szépen be volt festve és kiékítve. E 

vallásos hölgy ez alkalommal azon óhaját fejezé ki, hogy a zárdaszüzek 

templomukban Jézus sz. Szive társulatát megalakítsák és a képet nyilvános 

tiszteletre kitegyék.
98

 

A pozsonyi domborműről számos rézmetszet készült. Vászonra festett másolata a 

Magyar Nemzeti Galériában látható, az állandó barokk kiállításon (olaj, vászon, 32 x 

23,2 cm).
99

 (11. kép) Az orsolyitáknál igen kedvelt volt a Jézus Szíve ábrázolás. A 

nővérek erdélyi, nagyszebeni és nagyváradi kolostoraiban is voltak a XVIII. században 

ehhez az ikonográfiai típushoz tartozó Jézus Szíve képek. Nagyváradi házukba 1771-

ben Kassáról hoztak át egy festményt.
100

 A felsorolt művek mindegyikén öt puttó 

látható, az egri képen azonban hét.  

Az angyalok által magasba emelt lángoló szív megjelenítése az Olajfák hegyén 

vérrel verítékező Krisztus, a fájdalmas Szűzanya és a tisztítótűzben szenvedő lelkek 

ábrázolásával egészül ki Falkoner Anna Erzsébet (1714‒1790) klarissza szerzetesnő ‒ 

rendi nevén Zsófia nővér ‒ festményén, amely egykor a budavári klarissza kolostorban 

volt oltárkép, jelenleg pedig a piliscsabai római katolikus plébániatemplomban van.
101

 

Ehhez a valószínűleg 1748 előtt készült budai oltárképhez hasonló kompozíciót 

őriznek a klagenfurti Landesmuseum Kärntenben. A múzeum állandó kiállításán 

tekinthető meg a „Jézus Szívének győzelme” című festmény. A karintiai barokk 
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 Historia Collegii Agriensis Societatis Jesu. II. 1739‒1772. EFL Archivum Vetus.; Voit i. m. (2. j.)  538. Sajnos 

a kutatás során ennek az oltárnak nem sikerült a nyomára bukkanni.   
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 Tóth i. m. (86. j.) 47‒48.  
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 A festmény leltári száma: 77.4 M.; Szilárdfy Zoltán: A budai klarisszák meditációs oltárképei. In: Uő: 
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festőművész, Josef Ferdinand Fromiller (1693‒1760) alkotása 1738-ban készült és 

eredetileg a klagenfurti Ehrenhausen-kastély kápolnájában volt oltárkép.
102

  

Az egri Jézus Szíve festmény restaurálása során szignó nem került elő. Vochler 

Alajos plébános a XIX. század végén a Jézus Szíve kép festőjének Lucas Huetter 

„frátert véli”.
103

 Az irgalmasrendi szerzetes művészetének legjobb ismerője és 

kutatója, Lengyel László ezt a festményt nem sorolta fel szakdolgozatában Huetter 

műveinek jegyzékében. Semmilyen adat nincs arra vonatkozóan, hogy Huetter 1740 

körül már festőként dolgozott. Az egri irgalmasok irataiban 1753 előtt nem említik a 

nevét.  

A Dobó István Vármúzeum állandó kiállításán látható Huetter egy szignált, 

datált festménye, amely szintén az egri Jézus Szíve plébániához tartozó Szent Rókus 

kápolnából került elő. A kép 1985-ben még a Szent Rókus kápolnában volt. (218. kép) 

Ekkor, egy adatgyűjtés során vizsgálta meg a képet Lengyel László. Huetter e szignált 

festményét (Istenes Szent János Szűz Mária és a gyermek Jézus előtt hódol) 1960 és 

1970 között választotta le Leopold Miklós egri képkeretező mester egy Jézus Szívét 

ábrázoló XVIII. századi képről.
104

  

Lehetséges, hogy a kép alkotója az egri irgalmasrendi kolostor számára 

dolgozó művészek, illetve a XVIII. századi egri festők egyike.
105

 A Jézus Szíve 

oltárkép esetében Johann Lucas Kracker kizárható a lehetséges alkotók köréből. 1740-

ben még bizonyára nem tőle rendeltek meg képet az egri irgalmasok, hiszen a festő 

1719-ben született és ekkoriban fejezte be tanulmányait Bécsben. Ebből a periódusból 

a grazi Szent Márton templom apostolokat ábrázoló falképsorozatát ismerjük tőle 

1742-ből.
106
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 Robert Wlattnig, a klagenfurti Landesmuseum Kärnten művészettörténészének közlése, aki „Thron- bzw. 

Tabernakelmotiv”-nak nevezi a lángoló szívet körülvevő tárgyat.; Fromiller festménye: olaj, vászon, 354 x 185 
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Istenes Szent János oltára 1744. november 28-án ‒ a rendalapító ereklyéi 

átvitelének, latin szóval transzlációjának ünnepén ‒ készült el, az oltár készítőinek 

nevét azonban sajnos nem említi az egri irgalmasok Prothocolluma. Ennek az 

oltárképnek nem sikerült a nyomára bukkannunk. 1758. november 19-én Francisco 

Antonio Royer püspöki nyomdász „egy szép, művészien megfestett” képet 

ajándékozott a templomnak, amely a gyermek Jézust, Szűz Máriát, Szent Józsefet, 

valamint Szűz Mária szüleit, Joachimot és Annát ábrázolja. Ezt a festményt a főoltáron 

helyezték el „különleges ünnepélyességgel”.
107

 

 A főoltáron őrizték az oltáriszentséget. 1766-tól egy új, ezüst, viszonylag nehéz 

és nagy csillárt („Lampen”) függesztettek fel a főoltár elé. A Prothocollumból kiderül, 

hogy 168 guldent fizettek a Bécsben készült csillárért.
108

 A főoltár fából faragott, 

rokokó stílusú gyertyatartói ma az egri szervita templomban vannak. Formájuk alapján 

egyértelműen a XVIII. század közepére datálhatóak. A három pár (80 cm, 85 cm és 90 

cm magas), fából készült gyertyatartót bearanyozták. Három kis, pogácsaformájú 

talpukon volutás lábazat, az áttört pilaszteres szárukon plasztikus rocaille és 

szimmetrikusan elhelyezett indadíszek láthatóak. A gyertyatartók csészéi vájatokkal 

díszítettek, felfelé kiszélesednek.
109

  

A Szűz Mária neveltetését (olaj, vászon, 130 x 103 cm) és a Szent Ágostont 

ábrázoló (olaj, vászon, 130 x 103 cm) festmények azonos méretűek és a XVIII. század 

közepére datálhatóak. (12, 15. kép) Egy archív fotón jól kivehető, hogy a Szűz Mária 

neveltetését ábrázoló kép 1958-ban még a kórháztemplomban volt, a főoltártól jobbra, 

a sekrestyeajtó felett. (14. kép) Szűz Mária a kezében tartott, nyitott könyvet olvassa, 

ebben segíti őt Szent Anna. A háttérből Szent Joachim figyeli őket. Fenn két puttó 

látható a felhőkön, az egyikük rózsákból font koszorúval és egy fehér liliommal a 
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kezében.
110

A festményen több hasonlóság fedezhető fel Rubens hasonló témájú, 

Antwerpenben őrzött képével.
111

  

Az 1924-ben „az Egri Kaszinó által dr. Szmrecsányi Miklós ny. miniszteri 

tanácsos úr védnöksége alatt az Egerben, magántulajdonban lévő műtárgyakból 

rendezett retrospectiv kiállítás” katalógusában „Huetter Lukács” műveként szerepel ez 

a festmény, (40. tétel) mely az egri irgalmasok rendházának tulajdona.
112

 A festmény 

nagyméretű másolata az egerszalóki Kármelhegyi Boldogasszony templom jobb oldali 

mellékoltárán látható, egy díszes, áttört, faragott, aranyozott rokokó keretben. (13. 

kép) Voit Pál a XVIII. század közepére datálja és egri festő munkájának tartja az 

oltárképet.
113

   

A Szent Ágoston (354‒430) elmélkedését ábrázoló kép 1958-ban még a 

főoltártól balra volt.
114

 (14, 15. kép) Az egyházatya pompás brokát pluviáléban egy 

kerek asztalnál ül és dolgozik, az asztalán nyitott könyv, tintatartó és mitra. A szent 

lábánál, a kép előterében egy könyvkupac. A könyveken ülő puttó egy nyitott könyvet 

tart és a bal kezével rámutat egy sorra. A könyv német nyelvű, és Szent Ágoston 

reguláját tartalmazza, amelyet az irgalmas szerzetesek követtek. Fenn az egyházatya 

attribútumát, egy égő szívet fölmutató angyal lebeg. A háttérben az egyik legismertebb 

jelenet a szent legendájából: a tengerparton sétálva találkozott egy kisfiúval, aki a vizet 

merte ki a tengerből. Mikor ezt Szent Ágoston furcsállta, a kisfiú így válaszolt: „Előbb 

fogom kimerni a tenger vizét, mint Te a Szentháromság titkát megérteni.” Mindkét 

festmény 1961-től az Egri Főegyházmegye tulajdonában van. 

1770-ben a főoltár alapépítményét kicserélték, az új tumbát pedig erősen 

rögzítették, nehogy elmozduljon, ha ismét kiárad az Eger patak. Egy új, nagyobb, 

előkelőbb („vornehmer”), művészibb („Kunstreicheres”) festmény került a főoltárra 

1770. december 23-án. A régihez hasonló témájú a festmény, de Keresztelő Szent 

János alakjával még kiegészítve. Kerete feketére festett és aranyozott szegélyű. A régi 

                                                 
110

 Voit i. m. (2. j.) 387. 421. kép és 392. 430. kép. Voit Pál attribúciója: „Egri szerzetes festő?” 
111

 Rubens festménye 1630 és 1635 között készült, jelenlegi őrzési helye: Antwerpen, Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten. Michael Jaffé: Rubens: catalogo completo. Milano 1989, 1055. tétel 
112

 A katalógust közli: Kiss Péter: Gyűjtemények és múzeumok Egerben 1951-ig. IV. In: Agria ‒ Az egri Dobó 

István Vármúzeum évkönyve XXV‒XXVI. 1989‒1990, 691‒712: 704‒711. 
113

 Voit i. m. (2. j.) 665. 
114

 Voit i. m. (2. j.) 390‒391. 421. kép és 432. kép 



 

34 

 

főoltárképet átvitték a konvent oratóriumába. Az új főoltárkép (olaj, vászon, 360 x 210 

cm) jelenleg az Egri Főegyházmegye tulajdonában van.
115

 (14, 16. kép) 

1770-ben Francisco Solano Royer nyomdász adományából az új főoltárkép 

mellett még négy másik műalkotás került a templomba: a főoltártól jobbra helyezték el 

a Fájdalmas Anyát, balra pedig a Szolanói Szent Ferencet ábrázoló festményt. Jobb 

oldalon, ahol a miséző pap széke volt, egy „csodaszép”, nagy feszület, a sekrestye 

ajtaja felett pedig Nepomuki Szent János képe díszítette a templomot. Az adományozó 

két feltételt szabott az ajándékozásnál: az említett, összesen öt kép az újonnan 

felépítendő templomban oltárképként szolgáljon és minden év július 24-én, Szolanói 

Szent Ferenc ünnepén ‒ vagyis az adományozó névnapján ‒ érte és egész rokonságáért 

egy ünnepélyes szentmisét mutassanak be zenével és énekekkel.
116

 A Prothocollumban 

nem jegyezték fel a festő nevét. 

Az öt közül két festmény az 1874. évi leltárban is szerepel: ekkoriban a rendház 

felső folyosóján voltak. A leltár összeállítója Huetter Lukácsot tartotta a képek 

festőjének. E felsorolás szerint az egyik festményen Xavéri Szent Ferenc látható, a 

másikon pedig Nepomuki Szent János. Ugyanezek az adatok szerepelnek az 1878. évi 

leltárban is.
117

 A műemléki topográfiában ”Ismeretlen festő: Xavéri Szent Ferenc 

megkereszteli az indus királyt” képaláírás szerepel az egyik festmény reprodukciója 

alatt.
118

 Ez az olajkép (190 x 140,5 cm) azonban nem a jezsuita misszionáriust, hanem 

egy ferences szerzetest, Szolanói Szent Ferencet ábrázolja. (17. kép)
119

 

A tonzúrával ábrázolt szerzetespap a barna színű habitusa felett csipkés 

szegélyű karinget visel stólával. Egy bennszülöttet részesít a keresztség szentségében: 

a jobb kezében tartott kagylóból csorgatja rá a vizet az elé hajoló félmeztelen, színes 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29. Voit i. m. (2. j.) 390.; Az 1758-ban készült Szent Család oltárkép elpusztult 
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 Voit i. m. (2. j.) 392, 394. 433. kép 
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 A kép témájával kapcsolatos tévedést, valamint az attribúció kérdését Jávor Anna tisztázta. Galavics Géza 

szerk.: Barokk művészet Közép-Európában: Utak és találkozások. Kiállítási katalógus. Budapesti Történeti 
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bőrű férfi fejére. A kép jobb oldalán látható koronás uralkodó a kezében egy feszületet 

tart. Tekintetében igazi csodálattal néz fel a ferences szerzetesre. A festmény 

hátterében balra egy épület omlik össze földrengés következtében. A jobb oldalon egy 

törött árbócú hajó látható a viharos tengeren, a rémült utasok között a szent áll, és 

imádságával menti meg a hajót a pusztulástól.   

Szolanói Szent Ferenc Andalúziában, Montilla városában született 1549. 

március 10-én. Apja spanyol nemes, édesanyja egy bíboros rokona volt. Vallásosan 

nevelték. 1568-ban lépett be az obszerváns ferencesekhez. A Dél-Spanyolországban 

tomboló pestisjárvány idején ápolta a betegeket. Csodálatos módon gyógyított meg 

egy fiút. Nagy népszerűségnek örvendett. Elsőként jelentkezett az amerikai 

missziókba, hogy szabaduljon rajongóitól. Kérésére elöljárói misszióba küldték 

Amerikába. Peru fővárosába, Limába utazott. Gyóntatott, prédikált, gondoskodott a 

szegényekről és a betegekről. Térítési munkáját számos csoda kísérte. Kilencezer 

indiánt keresztelt meg. Számtalanszor kibékítette a veszekedő bennszülötteket. 1610-

ben vagy 1613-ban halt meg Limában. 1726. december 27-én avatták szentté. Ünnepe 

július 14. A ferences missziók fő patrónusa.
120

 A földrengéstől oltalmazó szentnek 

tartják. A dél-amerikai misszionáriust általában vagy prédikáció, vagy az indiánok és a 

feketék megkeresztelése közben, ferences habitusban ábrázolják a 

képzőművészetben.
121

  

Mind a Szolanói Szent Ferencet, mind a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló 

festmény Johann Lucas Kracker (1719‒1779) alkotása. Jávor Anna kutatásai szerint a 

festményen látható király alakja Kracker 1778-ban készült művén, a felsőmecenzéfi 

(Vyšný Medzev) Szent Mária Magdolna plébániatemplom Nepomuki Szent János 

oltárának predellaképén „tér vissza”. Az egri festmény restaurálása során feltárt 

átfestések segítségével nyomon követhető, hogyan változtatott a kompozíción a 

művész. Az átfestés megfigyelhető a bennszülöttek ábrázolásán. A kép főszereplője, 

Szolanói Szent Ferenc a koronás királyt keresztelte volna meg, ha Kracker nem 

módosítja a kézmozdulatát. 
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A másik, hasonlóan kvalitásos olajfestményen (188 x 126 cm) Nepomuki Szent 

János látható. (18. kép) A fedetlen fővel, kanonoki ruhában ábrázolt szent a jobb 

kezében tartott nagyméretű feszületre néz, bal kezét a mellkasára helyezi. A bal alsó 

sarokban egy szárnyas puttó a szája elé tett ujjával figyelmeztet a hallgatásra. 

Jobboldalt asztalon egy koponya látható. Ennél a képnél is munka közben módosított a 

festőművész: a kompozíció első változatán Nepomuki Szent János nem a jobbjában, 

hanem összefont karján tartotta a feszületet. Erre az érdekességre a restaurálás, az 

átfestések vizsgálata során derült fény. Nepomuki Szent János alakjának kevésbé 

kvalitásos analógiáját a már említett felsőmecenzéfi plébániatemplom Szűz Mária 

mellékoltárának Szent Józsefet ábrázoló, 1778-ban készült predellaképében találta 

meg Jávor Anna.
122

 

 Az árvizek, az Eger patak kiáradásai időről időre nagy károkat okoztak az egri 

irgalmasok épületeiben. Talán nem véletlen, hogy a barokk korban igen népszerű árvíz 

elleni védőszentnek, Nepomuki Szent Jánosnak festménye, szobra (39. kép) és 

ereklyéje (35. kép) egyaránt megtalálható volt a XVIII. században az irgalmasoknál. A 

gyónási titok vértanújának ábrázolása a szentgyónás fontosságára is figyelmeztette a 

ház lakóit. Ezt a szentséget a rendalapító is igen fontosnak tartotta. Egyik fennmaradt 

levelében Istenes Szent János ezt írta: „Ha lehet, gyónjál gyakran és soha ne feküdj le 

aludni halálos bűnben”.
123

 

A templom XVIII. századi szobrai közül mindössze egyről tesz említést a 

Prothocollum. 1755. február 10-én Liborius Schneider atya (173. kép) ‒ ekkoriban a 

rend helyettes generálisa ‒ egy kicsi, az eredetihez hozzáérintett Krisztus szobrot 

ajándékozott az egri templomnak. A szobor fölé egy börtönt („Kerker”) készítettek az 

asztalosok, majd ezt a festő, „Luca” testvér befestette, egy szobrász pedig négy 

angyalfigurával ékesítette. A Prothocollumban a szobor pontos megnevezése: „unser 
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Herr Gott auf der Wiessen”.
124

 Az eredeti, a bajorországi Wies templomában őrzött, 

fából faragott kegyszobor a megkorbácsolt, vérző sebekkel borított Krisztust ábrázolja, 

egy, a derekáig érő oszlophoz, és a börtön falához láncolva. Az ostorozás mellett az 

ütlegelés nyomait, a kék-zöld foltokat és a zúzódásokat is ráfestették a szoborra. A 

fehér ágyékkendőt viselő Krisztus alakja előrehajlik, mert két csuklója az oszlophoz 

van kötözve. A nyakán lévő vaspánttal és erős lánccal a baluszteres oszlophoz, míg két 

karját hasonlóképpen a börtönt megjelenítő kis fülkéhez láncolták hozzá.  

Az eredeti szobrot 1730-ban a steingadeni apát készíttette. Néhány évig a 

nagypénteki körmeneten a passió szemléletes megjelenítésére szolgált, majd egy 

parasztcsaládhoz került. 1738-ban az esti ima során a szobor könnyezett. Számos 

imameghallgatás és csodás gyógyulás történt, ezért a szobrot eleinte egy kis 

kápolnában őrizték a ház mellett, a mezőn. Néhány évvel később Dominikus 

Zimmermann tervei alapján egy rokokó stílusú templom épült a zarándokok 

fogadására. A szobrot 1749-ben ünnepélyesen, több ezer hívő jelenlétében átvitték az 

épülő templomba. A gazdagon díszített templom teljes egészében 1754-re készült el. A 

főoltáron, a tabernákulum felett, egy fülkében látható a kegyszobor. A bajorországi 

Wies népszerű zarándokhellyé vált már a XVIII. században. Napjainkban is sokan 

keresik fel.
125

  

A wiesi kegyszoborról igen sok másolat készült a XVIII‒XIX. században, 

elsősorban délnémet és osztrák területeken. A Magyarországon fennmaradt 

ábrázolások között szobrok, festmények és metszetek is vannak. Nem csupán 

templomokban, hanem magánáhítat céljára lakóházakban, a szoba „szent sarkában” is 

őrizték a kegyszobor másolatait, vagy a szoborról készült, üvegre festett képeket.
126
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Lengyel László szó szerint fordította a Prothocollum szövegét: „a mi Urunk 
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A csodatevő bajorországi kegyszobor XVIII. századi, színezett fa másolatát 

őrizték Budán a régi Szent János kórház Nepomuki Szent János kápolnájában is, az 

orgonakarzat alatti falfülkében.
127

 A buda-vízivárosi Erzsébet-apácáknál (a Szent 

Ferenc sebei templom sekrestyéjében) őrzött, festett viaszból készült kis szobor fölé 

egy ívelt lezárású, üvegezett szekrényt készítettek, amely festett belső falával a börtönt 

jelenítette meg.
128

 (19. kép) 

Festett, faragott és angyalfigurákkal ékesített, a börtönt jelképező rácsos 

szekrényben látható a bécsi irgalmasrendi templom Krisztus szobra. (20. kép) A 

szobor mögötti felirat:„Sebeid által gyógyultunk meg” a szenvedő Krisztus 

tiszteletének jelentőségét hangsúlyozza a kórházak templomaiban. Az ismertetett 

budai és bécsi szekrény mintájára képzelhető el az egri Prothocollumban leírt, a wiesi 

kegyszobor másolata fölé 1755-ben elkészített „börtön”.  

A bécsi irgalmasok templomának Krisztus szobra a wiesi kegyszoborhoz 

hasonlóan, egy oszlophoz láncolva és börtönben jeleníti meg Krisztust, azonban a 

műtárgy egy másik ‒ szerte Ausztriában elterjedt ‒ ikonográfiai típusba tartozik. A 

hosszú, kék ruhát viselő, bebörtönzött Krisztus („Blauer Herrgott”) ábrázolásának 

előképe egy madridi szobor, amelynek a másolata 1682-ben került Bécsbe, a 

trinitáriusok kolostorába.
129

 A fogolykiváltó rend legfőbb célkitűzése az elhurcolt, 

bebörtönzött keresztény rabok kiszabadítása volt.  

A Nagycsütörtök estéjén elfogatott, majd börtönbe vetett, megalázott és 

megkínzott Krisztus szenvedéseit a középkorban Johannes de Caulibus ferences 

szerzetes elmélkedései („Meditationes vitae Christi” címmel 1300 körül), Szent 

Brigitta (1303‒1373), majd Magdalena Beutler (1407‒1458) freiburgi klarissza nővér 

misztikus látomásai írják le részletesen és érzékletesen. Apokrifekből és a középkori 

látomásirodalomból is merít Martin von Cochem (1634‒1712) kapucinus szerzetes 

1677-ben kiadott műve:„Das Grosse Leben Christi”, amely Ujfalussy Judit 

nagyszombati klarissza fordításában jelent meg magyarul 1712-ben „Makula nélkül 
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való Tükör” címmel. A börtönben szenvedő, vasra vert Krisztus tiszteletének 

elterjedéséhez a XVIII. században a kaufbeureni Kressentia Höss (1682‒1744) 

ferences misztikus látomásai is hozzájárultak.
130

 Évszázadokon át számos imádság, 

ének és képzőművészeti alkotás forrásául szolgáltak ezek a művek Krisztus titkos 

szenvedéseiről, az evangéliumokban nem szerepelő kegyetlen kínzásokról és 

megaláztatásokról, amelyeket Nagycsütörtök éjszakáján elszenvedett.
131

  

Az egri Szent József templom berendezésének szűkszavú összefoglalása: „Sz. 

Jósef képével diszesített fő- s két mellékoltár ugyan azon vonalban, fa chorus, nehány 

szék, orgona, és kis szószék voltak belső szerei”. Az orgonáról több adat is 

fennmaradt. Az egri rendház pénztárkönyve szerint 1730 júliusában 4 forint 12 krajcárt 

fizettek a templom pozitív orgonájának (positivum) javításáért.
132

 Nem lehet tudni, 

hogy a hangszer pontosan mikor került a templomba. Minden bizonnyal már az 

irgalmasok (1727) előtti korszakban is volt egy orgona, amikor még az egri káptalan 

használta az épületet. Androvics Miklós egri kanonok adományából 1753-ban új 

orgonát kapott a templom. Johann Joseph Henckel (1697‒1766) bécsi orgonaépítő 

mester Mathias nevű legényével küldte el Egerbe a hangszert. Az új orgona 1753. 

április 21-én, Nagyszombaton, a húsvéti feltámadási szentmisén szólalt meg először. 

Az orgona 250 forintba, a szállítás pedig 50 forintba került.
133

  

Az egri rendház pénztárkönyveiből kiderül, hogy a szerzetesek évente zenés 

szentmisével és litániával ünnepelték meg rendalapítójuk, Istenes Szent János ünnepét 

(március 8.), transzlációját (november 28.) és Szent Józsefnek, a konvent és a templom 

védőszentjének napját (március 19.). Szent Ágoston ünnepén is többször fizettek 

zenéért.
134

 A feltámadási körmenetek alkalmával német nyelven énekelték el a „Christ 
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ist erstanden” kezdetű éneket trombitákkal és kézi dobokkal kísérve. A körmenet 

végén került sor a „Te Deum” eléneklésére.
135

 

A pénztárkönyvekben a zenés misék kiadásait is feljegyezték: a székesegyházi 

zenészek részére általában 2-4 forintot fizettek. 1762-ben például Szent Rafael 

arkangyal ünnepén zenés litániáért 4 forintot fizettek. 1773-ban említik először egy 

cseh származású orgonista szerzetes nevét: Meering Mihály Terentianus.
136

 Az egri 

rendházból, ismeretlen szerzőtől származó, XVIII. századi billentyűs hangszerre írt 

darabok, valamint két, egyházi énekeket tartalmazó kézírásos kötet jelenleg a Heves 

Megyei Levéltárban van. Az egyik zenemű kéziratán szerepel Terentianus testvér 

neve.
137

  

A templomra vonatkozó rendi szabályok elősegítik a XVIII. századi templom 

berendezésének rekonstruálását. A vizitációra érkező tartományi elöljáróknak minden 

rendházban és templomban ellenőrizniük kellett a szabályok betartását. A főoltár 

talapzata kőből legyen, az oltár formája pedig a Missale Romanum előírásainak 

megfelelően legyen megépítve. Az oltárra három fehér oltárterítőt ‒ vagy legalább 

kettőt, amelyek közül az egyik dupla ‒ tegyenek fel. A felső oltárterítő megfelelő 

hosszúságú, szép és tiszta legyen, jól fedje be az oltárt. Középre egy keresztet 

helyezzenek el korpusszal. Hat gyertyatartó álljon az oltáron, az oltár lépcsőjén pedig 

két nagy gyertyatartó fáklyákkal, vagy nagyméretű viaszgyertyákkal. Az 

antependiumok a liturgiának megfelelő színűek legyenek. Három kánontáblát 

tartsanak az oltáron: a Gloria kerüljön középre, a Lavabo az episztola oldalra, vagyis 

jobbra, ahol a szentleckét felolvassák, míg az In principio kezdetű kánontábla az 

evangélium oldalára. Legyen egy tiszta oltártakaró, amivel a misék után letakarják az 

oltárt. Az oltár előtt égjen az örökmécses.
138
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A tartomány elöljáróinak a vizitációk alkalmával ellenőrizni kellett, hogy a 

tabernákulum kulcsa aranyozott-e és meg kellett nézniük azt is, hogy a cibóriumban az 

oltáriszentség mellett, illetve közelében nem őriznek-e ereklyéket, ez ugyanis „nagy 

illetlenség” volna. A képek esetében azt vizsgálták meg, hogy azok szent dolgokat és 

nem illetlenségeket ábrázolnak-e, továbbá, hogy megfelelő helyen vannak-e és 

kellőképpen díszítettek-e. A gyóntatószékhez tartozó rácsos ablak vasból, vagy fából 

készüljön és egy finoman átlyuggatott vaslemez legyen rajta. A rács fölé helyezzenek 

el egy szentképet, belülre pedig az In Coena Domini bulla kerüljön, valamint tegyék ki 

mellé a helyi ordináriusnak fenntartott esetek listáját. A szószék az arra megfelelő 

helyen szilárdan álljon, és kellő magasságú legyen. A hívők kényelméhez szükséges 

templomi padok és székek kellő számban álljanak rendelkezésre. A falak legyenek 

tiszták, fehérre meszeltek és szépek. A tisztításukhoz hosszú rudakra rögzített seprűk 

kellenek.
139

 

A szentély esetében azt kellett megnéznie a vizitátornak, hogy a szerzetesek 

számára elegendő pad és ülőhely van-e. Ezek jók-e, megfelelőek-e, nincsenek-e 

eltörve és nem olyan régiek-e, hogy már használhatatlanok. Van-e egy odaillő 

felolvasóállvány. Szent képekkel és más vallásos, nem pedig világias és olyan illetlen 

dolgokkal van-e díszítve, amelyek azzal a céllal, amire ez a helyiség készült, 

összeegyeztethetetlenek.
140

  

A XVIII. században a Szent Mihály arkangyalról elnevezett provincia 

templomaiban megtalálható volt a bécsi templomban őrzött, a Szent Családot ábrázoló 

kegykép (21. kép) másolata. Az eredeti festményt Karl Franz Tarrachia ajándékozta a 

bécsi irgalmasoknak 1677-ben. Tarrachia III. Ferdinánd özvegyének, Mantovai 

Eleonóra császárnénak volt a titkára. A kép ülve ábrázolja Szűz Máriát, amint a kis 

Jézust szoptatja, mögötte, a háttérben Szent József alakja. A bécsi pestisjárványok 

(1679 és 1713) idején különös tiszteletben részesítették a képet: a nemesek és a 

főpapok közül ugyanis többen a kép iránti tiszteletnek tulajdonították, hogy a járvány 

megkímélte őket. 1679-ben a pestisjárvány elmúltával a tartományfőnök és a bécsi 

házfőnök I. Lipót császár jelenlétében hálából fogadalmat tettek, hogy mindennap, 
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étkezés után elimádkozzák a kép előtt a Mária litániát a könyörgésekkel. A kép 

másolatai előtt is elimádkozták a litániát a rendtartomány templomaiban. 1713-ban, 

amikor ismét pestisjárvány tombolt Bécsben, és a szerzetesek közül is többen 

meghaltak, a házfőnök a főoltárra helyeztette át a kegyképet.
141

 Jelenleg is ott van, a 

tabernákulum felett, egy gazdagon aranyozott, díszes keretben. 

Feltehetőleg az egri templomban is őriztek egy másolatot a bécsi „Betegek 

orvosa” („Salus infirmorum”) kegyképről a XVIII. században. A pusztító pestisjárvány 

a század elején igen sok áldozatot követelt a városban és környékén. Pozsony, Graz, 

Linz és Salzburg irgalmasrendi templomaiban ma is láthatóak a XVII. századi kegykép 

másolatai, néhol a főoltáron, néhol a mellékoltáron elhelyezve. (22, 23. kép) 

1739. junius 15. (…) a bécsi csodatevő Jézus Mária József kegykép másolata, 

mely a kegyképhez hozzáérintetett. Eszterházy Imre Herczegprimás megelőző 

engedélye és jóváhagyásával a főoltárra helyeztetett és litania a mindennapi 

ájtatosság – szentség kitétele alatt és áldás osztással kezdetét vette, hogy a 

magyarországon olykor-olykor utalkozó Kínos Pestis betegséget a boldogságos 

Szűz és Isten Anyja Mária Könyörgése által hasonló ragályos betegségektől 

megszabaduljunk és egészségesek maradhassunk.
142

 

 A pestis ellen oltalmazó védőszentekkel (Szent Sebestyén, Szent Rozália és 

Szent Rókus alakjával) egészül ki a bécsi Szent Család kegykép ábrázolása egy, a 

XVIII. század elején készült rézmetszeten (11,2 x 6,4 cm). (24. kép) A rézmetszet 

közepét a pestistől oltalmazó ún. Zakariás-áldás foglalja el.
143
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A sekrestye 

 

A sekrestyeszekrényről nem tesznek említést a XVIII. századi források. 

Amikor 1727-ben az irgalmasrendi szerzetesek használatba vették az épületet, a 

sekrestye bútorai már bizonyára készen voltak, hiszen a káptalan korábban éveken át 

használta a templomot. 1744-ben új sekrestye épült, valószínűleg ennek a bútorai a 

rendház asztalosműhelyében készültek el.  

1751. július 15-én Liborius Schneider tartományfőnök egy új, teljes 

miseruhakészletet: egy miseruhát (kazulát), két dalmatikát és egy palástot (pluviálét) 

küldött Bécsből az egri konventnek ajándékba. A fehér és piros színű liturgikus 

öltözékeket aranyszínű és virágos minta díszítette. Még ebben az évben egy újabb, 

azonos színű miseruhát is kapott a konvent.    

1754. március 3-án egy új kelyhet készíttettek Egerben: a felső része 

aranyozott ezüstből, az alsó része pedig vörösrézből készült. A szépen kidolgozott 

(„fein ausgearbeitet”) kehelyhez egy aranyozott vörösréz paténa tartozott.
144

 1958-ban 

három XVIII. századi aranyozott ezüst kehely volt az egri kórháztemplomban.
145

 

Közülük a legkorábbra, 1700 körülre datált munka egy barokk stílusú, hatkaréjos talpú 

kehely volt. A kelyhen veretes talpdomborulat, kúpformájú szár szárgyűrűvel és 

hatoldalú baluszteres nódusz. Kuppája kihajló peremű. Amennyiben Voit Pál datálása 

helytálló, a kehely még azelőtt készült, hogy a szerzetesek átvették a Szent József 

templomot. Lehetséges, hogy külföldről hozták magukkal az első Egerbe érkező 

szerzetesek vagy a templom átadásakor kapták az egri püspöktől, Erdődy Gábortól.  

A másik két kehely igen kvalitásos, kivitelezésük gyakorlott művészre vall. 

Lehetséges, hogy a Voit Pál által 1720 körülire datált és egri munkának tartott kehely 

azonos a Prothocollumban említett kehellyel, ami 1754-ben készült Egerben. A kehely 

magassága 23,1 cm és a talp átmérője 15 cm, jelenleg Egerben az Érseki 

Vagyonkezelő Központ Múzeumának kiállításán látható. (25. kép) Anyaga aranyozott 

réz, a kuppakosara ezüst. Kerek, tagolt talpán három darab rátét: ezüstlemezből trébelt 

szeráffejek. A rátétek között virágok: margaréta és tulipán. Kúpos szárán stilizált, 
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lehajló, vésett levelek. Nyolcoldalú, gerezdes, váza formájú nódusz. Kuppakosara 

áttört, gyümölcsökkel, virágokkal és levelekkel ékesített. Enyhén kihajló peremű 

kuppája belül aranyozott. Mind a díszítőmotívumok, mind a kehely formája jellemző a 

XVIII. század közepén készült kelyhekre.
146

 

A harmadik kehely igazi remekmű. (26. kép) Aranyozott ezüstből készült, 

trébelt, vésett, poncolt, cizellált. Talpának pereme ívelt, párkányos, a talpboltozaton 

rokokó díszítőelemek kavalkádja: rocaille-ok, leveles pilaszterek között aszimmetrikus 

kartusokban virágszál, szőlőág és búzakalászok. Plasztikus szárgyűrű, háromoldalú 

díszváza formájú nódusz. Kuppakosarán a talp díszítőelemei ismétlődnek meg. A 

kuppakosár felső peremén rocaille sor. Magassága 23,3 cm, a talp átmérője 17,4 cm. 

Talpának peremén alul vésett felirat: F. CONSALVVA WEICHLER O. S. J. DE DEO 

SAC. AGRIA 1775. A beütött I.P. mesterjegy alapján a kelyhet Josephus Pasperger 

ötvösmester készítette. A prágai születésű Pasperger 1763-ban nyert aranyműves 

polgárjogot Pesten. 1791-ben hunyt el, fia és unokája is jelentős pesti ötvösök 

voltak.
147

  

Különlegesen szép munka az 1730 körül készült, domborművekkel díszített 

cibórium, amely jelenleg az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Múzeumában van 

kiállítva. (27. kép) Az áldoztató kehely aranyozott rézből készült, kuppakosara ezüst. 

Hatkaréjos talpán trébelt díszítés: három szeráffej és három kartusban ovális, 

ezüstözött domborművek: az Atyaisten, Szűz Mária és Szent József félalakjai. 

Szárgallérja felett háromoldalú, baluszter formájú nódusz angyalfejekkel. 

Kuppakosara áttört, rajta párosával angyalfejek és közöttük három ovális medaillonban 

domborművek: Mária Magdolna, a gyermek Jézus és Keresztelő Szent János egy 

báránnyal, a harmadik domborművön pedig egy feszület előtt imádkozó, szakállas 

szerzetes. A kuppakosár felső szegélye csipkézett. A cibórium fedelén trébelt 

szalagminta, középen háromkaréjos szárvégű latin kereszt egy kis, gömb formájú 

talapzaton. Az áldoztató kehely magassága: 33,5 cm, a talp átmérője 15,5 cm.
148

  

                                                 
146

 Voit i. m. (2. j.) 436. kép 
147

 Voit i. m. (2. j.) 393. 437. kép; Kőszeghy Elemér: Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig. 

Budapest 1936, 71.; P. Brestyánszky Ilona: A pest-budai ötvösség. Budapest 1977, 38‒40, 312. 
148

 Voit i. m. (2. j.) 393. 438. kép „Eger, 1730 körül”. A datálással egyetértünk, az azonban nem egyértelmű, 

hogy a tárgy Egerben készült. Nem zárható ki, hogy az egri letelepedés idején a szerzetesek hozták magukkal.  



 

45 

 

1754-ben egy új, művészien kidolgozott, színezüst, tűzben aranyozott, 

monstranciát (28. kép) ajándékozott a templomnak egy irgalmasrendi szerzetespap: 

Maternus Perler atya „Vicario Pesthiensi”, tehát a pesti Invalidus-házban lévő konvent 

helyettes házfőnöke.
149

 Ezt az ötvöstárgyat megemlítik az 1874-ben felvett leltárban: 

„Egy ezüst monstranzia megaranyozva 90 lath sulya egy bőr tokban elhelyezve.” A 

műtárgy még 1958-ban is a kórháztemplomban volt.
150

 A rokokó stílusú monstranciát 

ma egy plébánián őrzik. Magassága 60 cm, szélessége pedig 28 cm. Ovális, tagolt, 

szárra felfutó talpa magas, párkányos peremű. Felváltva pilaszterek és lángnyelves 

rocaille díszíti. Szárán csavarodva ábrázolt, vésett levelek. Galléros szárgyűrűje felett 

háromoldalú, rocaille-okkal díszített nódusz, felette négy plasztikus, kifelé hajló levél. 

Sugárkoszorúja előtt poncolt, vésett levelekkel és kagylómotívumokkal ékesített 

előlap. Kétoldalt egy-egy adoráló angyal térdelő alakja felhőn. Az előlap felső része 

egy baldachint formál, ennek a tetején látható a rend jelvénye: egy nyitott gránátalma, 

rajta hatágú csillag és felette egy kereszt. A baldachin alatt Isten szeme ábrázolás 

sugarakkal.
151

 A sugárkoszorú tetején háromkaréjos szárvégű latin kereszt, a szárai 

között sugarakkal. Az ostyaszekrény kartus formájú, rocaille díszes kereteléssel. A 

lunula tartóját elöl két szárnyas puttófej díszíti. A monstrancia jó állapotban van, újra 

bearanyoztatták. A sugárkoszorú hátoldalán és a talpán IF mesterjegy. Ennek 

segítségével a készítő személye azonosítható: Josephus Fauser pesti ötvösmester, aki 

Ausztriában született és 1751-ben nyert polgárjogot Pesten. A budai Szent Anna 

templomban van egy rokokó stílusú munkája: egy kehely trébelt díszítéssel, illetve 

Hatvanban található egy rokokó cibóriuma. 1762-ben hunyt el.
152

   

  1755. március 17-én az egri irgalmasok ajándékba kaptak egy új, „szép 

arányú”, színezüstből készült thuribulumot naviculával (tömjénezőt tömjéntartóval) és 

egy kelyhet paténával Bécsből. A nagylelkű adományozó az a Maternus Perler atya, 

aki 1754-ben egy monstranciát ajándékozott a templomnak. Ezúttal, mint a bécsi 
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rendház novíciusmesterét említi őt a Prothocollum. A thuribulumot és a naviculát a 

kórháztemplom kiürítése óta egy plébánián őrzik. A vert ezüst thuribulum váza 

formájú testén nagy, széles rocaille-ok. (29. kép) Áttört, felnyitható fedelén szintén 

rocaille díszek. A felfüggesztésre szolgáló láncok a három volutás fülnél kapcsolódnak 

hozzá. A láncok végei egy kis, felakasztható csengettyű formában találkoznak össze, 

ezen szintén rocaille motívumok láthatóak. Bécsi városjegy évszámmal: 1754 és 

kiolvashatatlan mesterjegy beütve. A tömjénező magassága 27,5 cm.  

A hozzá tartozó tömjéntartó ovális, tagolt talpán trébelt díszítés: a rocaille két 

kisebb és két nagyobb, összetettebb variánsa. (30. kép) Félbaluszter formájú szár. A 

felső, tömjént tároló rész (hajó) oldalain egy-egy nagy, széles rocaille. Fedele kétoldalt 

felhajtható, rocaille motívum és egy kartus ékesíti. Jelzés nélkül. Magassága 13,5 cm, 

a talp átmérője pedig 11 cm. Feltehetőleg a sekrestyében volt az a két zászló, amelyet 

1758-ban karmazsinvörös damasztból készíttettek. A képeket a zászlókra „Fr. Luca” 

festette, de nem jegyezték fel a Prothocollumban, hogy ezek a képek mit ábrázoltak.
153

 

A XVIII. századi zászlóknak nem sikerült a nyomára bukkanni a kutatás során. 

A rendalapító Istenes Szent János és más szentek ereklyéit díszes 

ereklyetartókban őriztékös. Az ereklyék feltehetőleg Bécsből, a tartomány 

központjából érkeztek Egerbe. A bécsi rendház sekrestyéjében napjainkban is egy igen 

jelentős gyűjtemény található ereklyékből. A leghíresebb és legnagyobb méretű 

ereklye Istenes Szent János felkarcsontja. (31. kép) 1678. december 11-én helyezték el 

ünnepélyes keretek között, I. Lipót császár jelenlétében a bécsi irgalmasok 

templomában és ott őrzik ma is.
154

  

Egerben Istenes Szent János csontjából egy kis darabkát őriz egy aranyozott 

vörösrézből készült, rokokó stílusú ereklyetartó, amely 1760 körül készülhetett. (32. 

kép) Magassága 34,5 cm, szélessége 14,3 cm. Ovális, ívelt peremű, szárra felfutó talpa 

négy részre, két-két egyforma kartusra osztott. A talpmezőt leveles indák, virágok, 

rocaille és lángnyelv motívumok ékesítik. Öntött nódusza aszimmetrikus díszváza 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Voit Pál két zászlót említ, zöld brokátra applikált olajképekkel. A zászlókat 

a XIX. század elejére datálja. 1958-ban még a templomban voltak. Voit i. m. (2. j.) 391.     
154 A jelenlegi ereklyetartó 56 x 17 cm és 1842-ben készült Bécsben. Az ereklyét a spanyol királyné, Mária Anna 

küldte testvérének, I. Lipótnak Bécsbe. Az erre vonatkozó levelet is közli a történetet feldolgozó tanulmány: 

Isfried Schmid: Historischer Bericht über die Reliquie des Hl. Johannes von Gott welche im Wiener Konvent der 

Barmherzigen Brüder aufbewahrt wird. Wien 1988. 
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formájú, virágszálak díszítik. Az ovális ereklyetartó tokban Istenes Szent János 

ereklyéje (egy csontdarabka) van üveg alatt. Két kis papírcsíkon felirat: „Ex. Oss. S. 

Jo: de Deo”. Az ovális tok körül aranyszínű fémszálak. Konzolokból, virág- és rocaille 

motívumokból álló, ovális formájú keretezés. Kettős sugárkoszorúja között áttört, 

hegedű idomú előlapját rocaille variációk, virágok és négy konzol díszíti. A 

sugárkoszorú tetején görög kereszt, a szárai között sugarakkal.
155

 

Az ereklyetartót egy fából készült, bőrrel bevont tokban tárolják. (33. kép) 

Ennek magassága 36 cm, szélessége pedig 17 cm. Az ötvöstárgy védelmére, pontosan 

méretre készítették el, és festett növényi motívumokkal: indákkal, levelekkel és 

virágokkal dekorálták. A hullámzó indadísz egy ovális mezőt vesz körül, ebben 

rombusz formájú keretben IHS betűk. A tok két részből áll, fémkapcsok kötik össze, 

hátoldalán egy ráragasztott papír cédulán felirat: „Particula Sti Joannis de Deo”. Egy 

XX. századi forrásból kiderül, hogy Istenes Szent János ereklyéjét az ünnepnapján, 

március 8-án a hívők megcsókolhatták az egri Szent József templomban. Mivel a 

barokk korban a szentek és az ereklyék kultusza igen jelentős szerepet kapott a 

liturgiában, ezért az ereklye megtekintése és megcsókolása feltehetőleg már a XVIII. 

században is szokás volt.
156

  

Hasonló, bőrrel bevont fatokban tárolták azt a XVIII. századi ereklyetartót is, 

amelyben Boldog Grande János (1546‒1600) egy kis csontdarabkáját őrzik. (34. kép) 

Az ovális ereklyetartó tok túl kicsi, nem tölti ki teljes egészében a neki szánt helyet az 

ötvöstárgy közepében. Nyilvánvaló, hogy eredetileg ez a rokokó stílusú ereklyetartó 

egy másik ereklyét őrzött, egy nagyobb ovális tokban. Grande János irgalmasrendi 

szerzetest („Grande Bűnös János testvért”) 1853-ban avatta boldoggá IX. Pius pápa.
157

 

Az aranyozott rézből készült műtárgy ovális talpa hullámos peremű. Négy részre 

osztott talpmezőjén trébelt rocaille díszítés. Plasztikus szárgyűrűje felett hatosztatú 

nódusz. Aranyozott, ovális sugárkoszorújának tetején háromkaréjos szárvégű kereszt. 
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 Voit i. m. (2. j.) 394‒395. 444. kép 
156

 „Március hó 7-én délután 3 órakor litánia Szentség-kitétellel, utána a szent ereklyéjének csókolása. Március 

hó 8-án reggel 8 órakor ünnepélyes nagymise, (…) mise után pápai áldás, végül a szent ereklyéjének csókolása.”  

Istenes Szent János ünnepe az Irgalmasrend templomában. Egri Katolikus Tudósító XVIII. 1933/3, 51.  
157

 Palazzini Vito: A szeretet vértanuja. Boldog Grande János az Irgalmasrend fogadalmas tagjának élete. Vác 

1932, 124. Grande János kórházakat vezetett és buzgón gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit. Sok csodát 

jegyeztek fel róla: a jövőbe látott, betegeket gyógyított meg, kenyeret szaporított, ima közben a levegőbe 

emelkedett. 1600-ban a pestises betegek ápolása közben ő is megfertőződött és ebben a betegségben halt meg. 
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Ezüstözött, áttört előlapját a rocaille különböző variánsai borítják. Az előlapon legfelül 

a Szentlélek galambjának domborműves ábrázolása. Az ereklyetartó szekrény 

keretelése rocaille formákból áll. Az ereklye egy kis ovális tokban van, üveg alatt. Az 

ereklye alatt egy kis cédulán felirat: „Ex os. b. Joa. Ord. s. Jo. Dei”.
158

 A XVIII. század 

közepére datálható ereklyetartó magassága 30 cm, szélessége 14,5 cm. A tárolására 

szolgáló, fából készült és bőrrel borított tok 1977-ben még leltározásra került egy egri 

templomban, fekete-fehér fotó is készült róla. A tokra ragasztott papír cédula felirata: 

„Particula B. Joannis de Grande”. 

 Nepomuki Szent János ereklyéjét rejti magában egy remek kidolgozású, ‒ a 

már említett ötvöstárgyakhoz hasonlóan ‒ rokokó stílusú, ezüstözött és részben 

aranyozott ereklyetartó. (35. kép) Ovális, ívelt peremű, szárra felfutó, magas talpán a 

négy részre osztott talpmezőben rocaille-ok, lángnyelvek és kartusok. Plasztikus, 

gerezdelt szárgyűrűje felett díszváza formájú nódusz. Aranyozott, ovális formájú 

sugárkoszorú. Áttört, ezüst előlapján pilaszterek és rocaille-ok. Az ovális ereklyetartó 

szekrény körül szépen megmunkált, rocaille díszes keretezés. Az ereklye üveg alatt 

van, körülötte gyöngyök és aranyszál, alatta pedig egy kis papírdarab felirattal: „S. 

Joannis Nep”. Az ereklyetartó a XVIII. század második felére datálható. Magassága 36 

cm, szélessége 15,4 cm.
159

 Amikor 1977-ben az Egri Érsekségen leltárba vették, 

lefotózták a hozzá tartozó, fából készült és bőrrel bevont tokot is.  

A XVIII. század végére jellemző, copf stílusjegyek láthatóak a Szent Pál 

apostol ereklyéjét magában foglaló ötvösremeken.
160

 (36. kép) Ovális, tagolt, magas 

talpának párkányán vésett levélgyűrű, a talpmezőben virágok. Plasztikus, levéldíszes 

szárgyűrű és nódusz. Rombusz formájú sugárkoszorú. Az ovális ereklyetartó tok körül 

a keretet füzérek, virágok és szögletes voluták ékesítik. Legfelülre egy kosár került 

gyümölcsökkel. Az ereklye üveg alatt van, mellette fémszálak és papíron felirat: „S. 

Pauli A…”. Az ereklyetartó magassága 29,5 cm, a talp átmérője 11,8 cm. 
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 Voit i. m. (2. j.) 394. 443. kép. A feliratot Voit Pál tévesen értelmezte. Istenes Szent János csontereklyéjének 

tartotta ezt az ereklyét. A b. betű (Beatus) miatt egyértelműen Boldog Grande János szerzetes ereklyéjéről van 

szó, aki tagja volt Istenes Szent János rendjének.  
159

 Voit i. m. (2. j.) 394. 442. kép. Voit Pál nem tér ki arra, hogy melyik szent ereklyéje van az ereklyetartóban. 
160

 Voit i. m. (2. j.) 395. 445. kép. A műtárgy egyelőre lappang, Voit Pál leírásából ismerjük. A közölt fekete-

fehér fényképen a nódusz fordítva, fejjel lefelé van beillesztve! 
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Ismeretlen szent ereklyéjét őrzi az ötödik ereklyetartó, amely a 

kórháztemplomból származik és 1977-ben még beleltározták az Egri Érsekségen. (37. 

kép) Aranyozott vörösrézből készült. Ovális, ívelt peremű talpának trébelt díszítése 

négy részre osztott: két kartus és két gránátalmás motívum. Csonkakúp formájú szárán 

vésett levelek, nódusza váza formájú. A sugárkoszorú tetején kereszt, a kereszten öt 

üvegkő foglalatban. Előlapja kartus alakú. Közepében ovális formájú, ékkövekkel 

körülvett ereklyetartó szekrényben van elhelyezve az ereklye üveg alatt. Az ötvöstárgy 

1730 körülre datálható, magassága 30,5 cm, szélessége 15 cm.
161

   

A rendi szabályzat előírta, hogy a vizitáció alkalmával a tartomány elöljárói 

minden egyes ereklyetartót nézzenek meg: megfelelően vannak-e elkészítve, ép 

üveggel és pecséttel ellátva, és kellően védik-e a bennük őrzött ereklyéket. A 

vizitátornak meg kellett tekintenie továbbá az ereklyéket hitelesítő tanúsítványokat, 

hogy azok valódiak-e és ellenőriznie, hogy a szentek nevei úgy szerepelnek-e rajtuk, 

mint az ereklyéken.
162

  

A XVIII. századi ülőalkalmatosságok közül csak egyetlen egyről maradt fenn 

leírás. 1958-ban még a kórháztemplom sekrestyéjében volt egy vörös szövettel 

kárpitozott, tölgyfából készült, támla nélküli ülőke. Esztergályozott négy lába 

pogácsatalpakon állt. Két baluszteres, esztergált merevítő léccel és egy kereszt 

hevederrel volt ellátva.
163

 

Az 1958-ban még szintén a sekrestyében lévő, rokokó stílusú, fából faragott 

körmeneti kereszt lappang, vagy elpusztult. A fekete, karéjos szárvégű fakereszten egy 

fehérrel festett, fa korpusz volt, szélesen lebegő ágyékkendővel.
164

 A sekrestyében 

őrzött XVIII. századi szobrok közül a műemléki topográfia leírásának segítségével 

sikerült azonosítani egy fából faragott, Istenes Szent Jánost ábrázoló, kisméretű (M: 43 

cm) szobrot. (38. kép) A szent egy kis négyzetes talapzaton áll, és az irgalmasok 
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 Voit i. m. (2. j.) 394. 441. kép; Lehetséges, hogy Istenes Szent János ereklyéjéről van szó, ugyanis az 1961-

ben, a templom kiürítésekor felvett leltárban két barokk Istenes Szent János ereklyetartót sorolnak fel. A bőrtok 

nélküli ereklyetartó magassága 30 cm, csakúgy, mint a szóban forgó műtárgyé. A leltárhoz tartozó gépelt 

iratokból kiderül, hogy 1961-ben egri magánszemélyeknek is átadtak ereklyéket: összesen négy darab Istenes 

Szent János ereklyét. EFL Religiosi. Irgalmasrendi iratok.  
162

 Die Regel des heiligen Vaters Augustini i. m. (84. j.) 206. 
163

 Voit i. m. (2. j.) 392. Ez a Voit Pál által leírt és a XVIII. század első felére datált bútor lappang.  
164

 Voit i. m. (2. j.) 392. A keresztet csak Voit Pál leírásából ismerjük, aki egy 1760 körüli, egri munkának tarja.  
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fekete habitusát viseli. Fején attribútuma: egy töviskoszorú.
165

 A festett faszobor 

viszonylag jó állapotban van, a bal kézfej azonban hiányzik, a jobb pedig sérült.  

Hasonló méretű (M: 45 cm) Nepomuki Szent János fából faragott szobra (39. kép), 

amelyet jelenleg Istenes Szent János szobrával azonos helyen őriznek. Mivel Voit Pál 

leírása teljes mértékben ráillik erre a festett faszoborra, ezért feltételezésünk szerint ez 

a műtárgy is az egri irgalmasoktól került az Egri Érsekségre.
166

 A vértanú szent fekete 

reverendája felett arany szegélyű karinget és vörös palástot visel. Jobbjában birétumát 

tartja, bal kezével a mellkasán lévő pálmaágat fogja. A bal kézfej és a pálmaág sérült: 

letört a mutatóujj és a pálmaág felső része. Szépen, igényesen faragott, a XVIII. század 

közepére datálható munka.  

Feltételezésünk szerint az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Múzeumában 

őrzött 105 cm magas, XVIII. századi feszület az egri irgalmasoktól került a 

múzeumba. (40. kép) A feszület tövében a Fájdalmas Anya kígyón taposó alakja 

látható a Kálvária dombon. A zöldre festett kis dombon tekeredő kígyó szájában egy 

alma utal a bűnbeesésre. A fából faragott, barna kereszten aranyszínűre festették az 

INRI feliratot és Krisztus ágyékkendőjét. A kereszt alatt, a Kálvária dombon álló, két 

karját fájdalmában széttáró nőalak megformálása, testének arányai, a ruha redőinek 

finom kidolgozása és a korpusz megmunkálása egyaránt jól képzett szobrászra 

utalnak.
167

  

1958-ban még az irgalmasok templomának sekrestyéjében volt egy „széles 

taglejtésű provinciális faragvány, kezében zászlóval, feje fölött sugárkéve”. Ezt a 

feltámadt Krisztust ábrázoló festett faszobrot csak Voit Pál leírásából ismerjük, mert a 

kutatás során nem sikerült a nyomára bukkanni ennek az 1750 körülire datált 

műtárgynak.
168
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 „Kezei sérültek.” Voit i. m. (2. j.) 392. A szobor az 1961-ben felvett leltárban is szerepel és jelenleg az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában van. Az egri Szent József /volt irgalmasrendi/ kápolna leltára. 1961. február 13-15. 

EFL Religiosi. Irgalmasrendi iratok. 
166

 Voit i. m. (2. j.) 392. 
167

 Voit i. m. (2. j.) 392. Voit Pál szerint a kereszt tövénél álló nőalak Mária Magdolna. Mária Magdolnát 

általában fedetlen fővel és kibontott hajjal ábrázolják a keresztfa lábánál, gyakran úgy, hogy át is öleli a 

keresztfát. Voit Pál azt is leírja, hogy a nőalak köntöse vörös, köpenye pedig kék és aranybélésű. Véleményünk 

szerint ez a színezés a Szűz Mária ábrázolásokra jellemző, és az azóta már átfestett szobor a Fájdalmas Anyát 

jeleníti meg. Az 1961. februári leltárban egy 105 cm magas „Kálvária /feszület + fájdalmas anya/ fafaragás 

barokk” szerepel. Az egri Szent József /volt irgalmasrendi/ kápolna leltára. 1961. február 13-15. EFL Religiosi. 

Irgalmasrendi iratok. 
168

 Voit i. m. (2. j.) 392. 
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Bár az egri püspök által a betegápoló irgalmas szerzeteseknek átadott Szent 

József templom igen szerény külsejű és méretű épület volt, a belső berendezésnél, a 

festmények és a liturgikus tárgyak esetében kétségkívül a minőségre törekedtek a 

szerzetesrend elöljárói és kvalitásos művekkel rendezték be a templomot. Bizonyára a 

szigorú rendi előírásoknak és az ellenőrzéseknek, vizitációknak is köszönhető, hogy a 

fennmaradt liturgikus tárgyak viszonylagos épségben vészelték át az eltelt több, mint 

két és fél évszázadot.  

A rendi szabályzat előírta a sekrestyésnek, hogy a templomot és a sekrestyét 

tisztán tartsa, az oltárokat és a képeket gyakran portalanítsa. A liturgikus öltözékeket, 

textileket és más templomi felszereléseket rendezetten, szekrényekben tartsa és 

szorgalmasan őrizze. Legyen egy elkészített listája vagy leltára a tárgyakról.
169

 A 

sekrestyésnek a vizitációk alkalmával minden olyan tárgyat elő kellett készíteni és a 

rendtartomány elöljáróinak megmutatni, amely a leltár szerint az őrzésére volt bízva. 

Különös figyelmet kellett fordítania a paténákra és a kelyhekre. A szabályzatnak 

megfelelően teljes egészében ezüstből vagy legalább a felső részük ezüstből legyen, 

belül jól bearanyozva. Tiszták, hibátlanok, kifogástalan állapotúak legyenek. Elegendő 

liturgikus tárggyal rendelkezzen a templom a szentmisékhez. A tömjénező, a 

tömjéntartó (navicula), a hordozható szenteltvíztartó, a szenteltvízhintő (aspersorium) 

és a körmeneti kereszt ezüstből, vagy legalább sárgarézből legyen. A pacifikálé 

ezüstből, vagy legalább ezüstözött fémből legyen.
170

  

A rendtartomány elöljáróinak a vizitációk alkalmával ellenőrizniük kellett, 

hogy a cibórium fedele ezüstből van-e, és legalább belülről aranyozott-e. Azt is meg 

kellett nézniük, hogy jól záródik-e az áldoztató kehely fedele, van-e a tetején egy kis 

kereszt, és a cibórium vélum fehér színű selyemből készült-e. A monstrancia esetében 

a vizitátorok megvizsgálták, hogy milyen anyagból van, és megfelelően bearanyozták-

e. Az üvegének épnek és tisztának kellett lennie, a lunulának pedig aranyozott 

ezüstnek. Ellenőrizni kellett továbbá, hogy minden jól záródik-e, és van-e egy kis 

kereszt a monstrancia tetején.
171
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 Die Regel des heiligen Vaters Augustini i. m. (84. j.) 130‒131. Ez a lista nem került elő a kutatás során az 

egri irgalmasok iratanyagában. 
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 Uo. 213‒214. 
171

 Uo. 203‒204. 
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Ezt követően a vizitátoroknak meg kellett tekinteniük a liturgiához használt 

textileket: átnézni mennyi miseruha, stóla, dalmatika zsinórjaikkal és bojtjaikkal, 

pluviálé, kehelytakaró és kehelykendő, antipendium és oltárterítő, valamint körmeneti 

zászló van. A liturgiának megfelelően öt színben: fehér, piros, zöld, lila és fekete. 

Legyen egy baldachin, amit a körmeneten az oltáriszentség felett visznek. Szükséges 

egy pixis és egy kicsi baldachin, valamint velum és egy fátyol az oltáriszentség 

befedésére, amikor a viaticumot (szent útravalót a betegek kenetével) a betegekhez 

viszik. Még egy baldachinnak kell lennie az oltáriszentség kitételéhez a templomban, 

és ha lehetséges, akkor valamennyi fehér színű damasztból vagy selyemből, vagy más, 

ehhez a rendeltetéshez illő anyagból készüljön. A főoltár előtti térdeplőhöz a párnák és 

a szőnyeg vastag, piros anyagból legyenek. 

A vizitáció alkalmával ellenőrizték az albákat, az alba alatt viselt vállkendőket, 

a cingulusokat, a karingeket, az oltárkendőket, az áldoztatáshoz szükséges textíliákat, 

tehát a kéztörlőt, kendőt, korporálét, a purificatoriumot és a pallát. A sekrestyésnek az 

élőkért és holtakért mondott szentmisékhez szükséges misekönyveket, a rituálét és az 

ordináriumot is meg kellett mutatnia.  

A vizitátornak minden egyes tárgyat meg kellett néznie, hogy nincs-e 

elszakadva, eltörve, tönkremenve, elkopva, elhasználódva és alkalmas-e a használatra. 

Adott esetben fel kellett jegyeznie, hogy miért kell egyiket vagy másikat megjavítani, 

vagy újat beszerezni. Ellenőrizte továbbá, hogy a sekrestyében van-e szék, térdeplő, 

feszület és más szentképek, valamint egy tábla a szentmise előtt és után elmondandó 

imádságokkal. A sekrestye ugyanis nem csak arra szolgál, hogy a pap felkészüljön a 

szentmisére, majd a szentmise után elvégezze a hálaadást, hanem arra is, hogy a pap 

Istennel egyesült állapotba kerülhessen ‒ áll a szabályzatban.  

Ha van egy szekrény, amelyben a lámpákat, az ampolnákat, a miséhez 

szükséges csengőt, a világiak számára áldozó poharakat és a misekönyvek tartóit 

elhelyezik, úgy természetesen ezeket a tárgyakat is tisztán, rendben, jól kell megőrizni 

és ügyelni kell arra, hogy elegendő számban legyenek a templom oltáraihoz.  

A sekrestyében jól látható helyen kell lennie az elvégzendő szentmisék 

jegyzékének, hogy azt minden arrajáró láthassa. Ellenőrizni kell, hogy a rendi 

konstitúciónak megfelelően elmondják-e a szentmiséket az elhunyt rendtagokért. Meg 
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kell nézni, hogy a sekrestyeajtók biztonságosak, az ablakok és a falak tiszták-e. Jó 

állapotban van-e a tető és a padló, nincs-e repedés rajtuk. Van-e megfelelő edény a 

purificatoriumok és a korporálék mosásához.  

Miután a vizitátor a templomot és a sekrestyét átvizsgálta, megparancsolta, 

hogy a tapasztaltakat hasonlítsák össze az előző vizitáció alkalmával készült 

inventáriummal, ugyanakkor jegyezzék fel, mi az, ami azóta került a templomba, mi 

az, ami hiányzik, és miért hiányzik.
172

 Ilyen XVIII. századi inventáriumoknak sajnos 

nem sikerült a nyomára bukkanni.  

 

Az új templom 

 

A jezsuita, a trinitárius, a ferences, a szervita és a minorita szerzetesek pompás 

barokk templomokat emeltek Egerben a XVIII. század folyamán, míg a betegápoló 

irgalmasok mindvégig egy igen szerény méretű, török mecsetből átalakított templomot 

használtak és csak a XIX. században épült meg az új templomuk. Az egri rendház 

Prothocolluma beszámol az építkezés menetéről.  

1841. augusztus 29-én az oltáriszentséget körmenetben vitték át az egykori 

mecsetből átalakított templomból a kórház betegszobájába. Másnap lebontották a 

Szent József templom tetejét, majd szeptember 2-án a falait. Mivel azonban a 

felépítendő új templom Pyrker érsek által jóváhagyott tervei körül vita támadt ‒ a 

városi tanács és Carolus Rajner prépost nem tudtak megegyezni ‒ az építkezés csak a 

következő évben kezdődött meg. 1842. március 2-án kezdték el kiásni az új épület 

alapját. A régi templom köveit használták fel az építkezésnél és két korábbi 

épületszárny, mégpedig az északi és a déli közé ékelték be az új templomot. (41, 55. 

kép) 1842. július 18-án már készen voltak a templom főfalai, szeptember 7-én a 

fedélszék, majd október 29-én a toronyra elhelyezték a keresztet. 1843. április 11-én 

már készen volt a templom boltozata és elkezdték bevakolni az épületet.  

1843. június 24-én helyezték el a harangokat az új templom tornyában. Október 

8-án fejezte be a munkát az asztalos és az aranyozó, az építkezés ezzel befejeződött. 

Október 29-én „Kovats Mathias” kisprépost ünnepélyesen felszentelte az új 
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templomot. Az építkezést Pyrker János László egri érsek (1827‒1847) és a káptalan 

bőkezűen támogatta. Az érsek 50 000 falitéglát, 100 kubik öl követ, 1081 véka meszet, 

8000 tetőcserepet és 60 sarokcserepet, míg a székesegyházi káptalan 20 000 falitéglát, 

10 000 tetőcserepet és 100 sarokcserepet adott az irgalmasoknak.
173

   

A felszentelés alkalmával mondott „egyházi beszéd” nyomtatásban is megjelent 

1844-ben: Mészáros Ferencz hevesi főesperes, egri plébános leírja a régi templomot és 

az építkezést is. A költségek jelentős részét a szerzetesek Jäckel Gordián „chirurgus”, 

volt prior örökségéből fedezték.  

… érdemesitette magát néhai Jäckel Gordián, ezen ház egykori elöljárója is, ki 

seborvosi működéseinek egybegyüjtött jutalmát, éppen akkor kivánta 

kolostorához épitendő templomra fordítani, mikor őtet elragadta a halál, de 

szándokát, a' szerzeményét öröklötte szerzet, haladék nélkül és dicséretes 

búzgósággal teljesítette.
174

  

A kettős pilaszterekkel tagolt homlokzatot a bejárat felett Pyrker János László 

egri érsek kőből faragott címere díszíti, alul a vaskoronarend kitüntetéssel.
175

 (42. kép) 

A templom oromzatára helyezték át a déli szárny elbontott barokk homlokzatát ékesítő 

három szobrot. Így ma is ott látható ‒ sajnos igen sérült állapotban ‒ az oromzat 

közepén a rendalapító, Istenes Szent János szobra. Az oromzat bal szélére került Szent 

Mihály, a jobb szélére Szent Rafael arkangyal szobra. (43, 50. kép) A gránátalmát és a 

keresztet a toronysisakra helyezték át az egykori homlokzatról.
176

  

Az épület a kórház kápolnájaként és nyilvános templomként is funkcionált. Az 

egri irgalmas rendház iratai között egy gépelt lapon felsorolják a templom búcsúit. A 

lista elején a Szent József napján elnyerhető búcsú szerepel. „Teljes bucsu 

mindazoknak, akik a szokásos feltételek mellett, vagyis meggyónnak, megáldoznak és 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; A kutatás a XVIII. századra koncentrál, a templom esetében azonban a 
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a pápa szándékára imádkoznak, március 19-én, Szt. József, Rendünk templomának 

védőszentje ünnepén templomunkat meglátogatják. V. Pál pápa, 1607. febr. 19.”
177

  

Az egri kórház államosítása után még évekig a hívek rendelkezésére állt a 

templom. 1961-ben záratták be, azóta raktárnak, kórházi irattárnak használják.
178

 A 

templomot 1961 februárjában kiürítették.
179

 A berendezési tárgyak, festmények, 

szobrok, miseruhák és ötvösművek az egri szemináriumba és az egyházmegye 

különböző plébániáira kerültek.  

Egy 1874-ben felvett leltár alapján az egri kórháztemplom tornyában  

létezik 3 darab kisebbszerű harangok éspedig az első mint legkisebbnek sulya 

60 font, mely 1800ik évben öntetett és Szt Rozália tiszteletére megáldatott. A 2ik 

108 font sulyu harang 1732ik év October 21én szereztetett és Szt. Ágoston, Szt. 

Nepomuki János és Donát tiszteletére megáldatván. A 3ik 190 font sulyu harang 

1740 8ik Juliusban öntetett és mi Urunk Jézus Krisztus tiszteletére 

megáldatván.
180

  

Ezeket a harangokat az 1961-ben, a templom kiürítésekor felvett leltárban nem 

sorolják fel. 1961-ben egy Jézus Szívéről, egy Istenes Szent Jánosról és egy Szent 

Józsefről elnevezett harang volt a templomban. Ez a három harang különböző 

plébániákra került.
181
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 Templomunk bucsui. Gépelt irat. EFL Religiosi. Irgalmasrendi iratok.; Szent József ünnepnapjának 
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 Az egri Szent József /volt irgalmasrendi/ kápolna leltára. 1961. február 13-15. EFL Religiosi. Irgalmasrendi 
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AZ EGRI IRGALMASRENDI KÓRHÁZ, KOLOSTOR ÉS 

GYÓGYSZERTÁR XVIII. SZÁZADI ÉPÜLETE 

 

A betegápoló irgalmas szerzetesek konventjei általában négyszög alaprajzú, 

emeletes épületegyüttesek, folyosókkal körülvett belső udvarral, nagyobb konventek 

esetében több udvarral. Az utcai szárnyban kap helyet a gyógyszertár, és a templomok 

főbejárata is az utcára nyílik. Ilyen például a bécsi (45. kép) és a grazi konvent (46. 

kép), valamint a pápai, amely Fellner Jakab tervei alapján épült meg 1763 és 1768 

között.
182

 (47. kép) 

Érdekesség, hogy gróf Festetics Pál és veje, Széchényi Ferenc megrendelésére 

két terv is készült 1778 után a keszthelyi irgalmasrendi kórház felépítéséhez. Az épület 

nem valósult meg, Carl Römisch kamarai építész, valamint Johann Georg Rantz 

uradalmi építész tervrajzai azonban fennmaradtak. Carl Römisch egyemeletes, téglalap 

alaprajzú rendházat tervezett, a homlokzat közepén egy timpanonos lezárású, 

háromtengelyes kapuépítménnyel. (48. kép) A rendház helyiségei és a templom 

előcsarnoka egy középső folyosóról nyíltak volna. A templomot az épület 

középtengelyébe tervezte, a templom hajója és szentélye a rendház hátsó homlokzatán 

túlnyúlt volna.
183

  

Egerben 1748-tól 1843-ig egy U alaprajzú, egyemeletes, sátortetős épületük 

volt az irgalmasoknak, az északi és a déli szárny között a minaret irányában egy 

udvarral. (55. kép) A XVIII. századi épület a korabeli ábrázolások segítségével 

rekonstruálható. (4, 5, 6, 7, 214. kép) A legrégebbi, déli szárny hosszanti oldala tíz 

ablaktengelyes, a minaret felé néző oldala pedig három ablaktengelyes beosztású. Az 

ablakok egyenes záródásúak, egyszerű szalagkerettel, alul könyöklőpárkánnyal.  
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 Gerő László: Pápa. (Városképek ‒ Műemlékek) Budapest 1959, 142‒144. Pápára az első szerzeteseket gróf 
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Az emeleti és a földszinti ablakok közötti övpárkány a XIX. században készült, 

csakúgy, mint a földszinti ablakok kihajló rácsai. A déli oldalon, a minaret felőli 

saroktól számított harmadik ablak felett 1756-tól egy ívelt védőtető volt, az ablak alatt 

pedig egy kis, lépcsős emelvény. Ez a gyógyszertár ablaka volt, a vásárlókat ezen az 

ablakon át szolgálták ki.
184

  

A déli szárny háromtengelyes homlokzatát a főpárkány alatt lizénák tagolták, a 

középső mezőben volt a félköríves záródású bejárati ajtó, felette az alapító, gróf 

Erdődy Gábor Antal püspök kőből faragott címerével. (44. kép) Mindkét 

oldalmezőben felül egy-egy, szalagkeretezésű, egyenes záródású ablak volt. A 

homlokzatot a két ablak alatt és a kapu felett tufából faragott szobrok díszítették. A 

félköríves záródású fülkékben kétoldalt Szent Mihály arkangyal és Szent Rafael 

arkangyal szobra volt, a középső szobor pedig Istenes Szent Jánost ábrázolta egy 

beteggel.  

 A bécsi rendház homlokzatán is Szent Mihály és Szent Rafael arkangyalok 

szobrát helyezték el. Fennt kétoldalt, egy-egy volután láthatóak. (49. kép) Rafael 

arkangyalt egy kenyerekkel megrakott kosárral a kezében ‒ tehát az egri homlokzati 

szoborhoz (50. kép) hasonló módon ‒ ábrázolták a bécsi rendház refektóriumának 

olajfestményén (51. kép) és a bécsi irgalmasrendi templom Istenes Szent János 

kápolnájában is.
185

  

A kenyerekkel teli kosár egy csodára utal. Egy alkalommal, amikor fogytán 

volt a kenyér, amit Istenes Szent János a betegeinek osztott szét, 

hirtelen belépett a betegszoba ajtaján egy csodálatos szép ifjú, aki úgy volt 

öltözve, mint ő és kezében egy kosár kenyeret tartott. (…) Jánoshoz lépett és 

végtelen kedvességgel így szólt hozzá: „Kedves János, mi valamennyien egy 

rendnek tagjai vagyunk; fogadd ezt a kenyeret, amelyet neked az ég küld”. 

Ezután az angyal eltűnt.
186

   

Az egri Szent József konvent 1856-ig a Szent Mihály arkangyalról elnevezett 

rendtartományhoz tartozott. A provincia védőszentjét itt nem mérleggel, hanem római 
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katonaként, a mennyei seregek fejedelmeként ábrázolták. Szent Mihály arkangyal a 

hívő keresztény lelkekért harcol, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. A római 

Angyalvár homlokzatára Szent Mihály arkangyal szobrát állították, mert a legenda 

szerint Nagy Szent Gergely pápa és a római nép könyörgésére elhárított egy pusztító 

járványos betegséget. Gyakran ajánlották Szent Mihály oltalmába a városkapukat, 

hogy a lakosoktól távol tartsa a besurranásra készülő gonosz lelkeket, járványokat, 

ellenséget. Szent Mihály a haldoklók oltalmazója, védőszentje volt, és a jó halál 

kegyelméért imádkoztak hozzá.
187

 Az egri szobor sérült, például a kard már nincs meg, 

csak a markolatából maradt meg egy töredék.     

A főpárkány feletti attikát lizénák tagolták. (5. kép) Az attikát kétoldalt egy-egy 

voluta zárta le, rajta kővázával. Középen legfelül egy kőből faragott gránátalma volt, 

amelyből aranyozott vasfeszület emelkedett ki: a betegápoló irgalmas rend 

szimbóluma. Ezt a barokk homlokzatot 1843-ban elbontották.
188

 A bejáratot 

befalazták, a helyén jelenleg egy ablak van, felette azonban megőrizték az alapító, 

Erdődy Gábor püspök faragott címerét. (41, 44. kép)  

Az 1843 előtti állapot jól megfigyelhető, rekonstruálható az épületegyüttest 

ábrázoló, 1823-ban készült, lavírozott tollrajzon (23,5 x 29 cm). (5. kép) A rajz német 

nyelvű felirata: „Prospekt von dem Kloster und Kirche der Barmherzigen Brüder zu 

Erlau in Ungarn gezeichnet den 3ten November 1823 v. J. K.”.
189

 15 évvel később egy 

szervita pap, P. M. M. Lustig készített egy olajfestményt (47,8 x 63,3 cm) ugyanerről 

az épületegyüttesről. (7. kép) A rajzhoz képest a festményen igen hangsúlyos, 

túlméretezett a déli szárny barokk homlokzatának tetején a gránátalma a feszülettel és 

a csillaggal. A fára festett, 1838-ban készített olajkép felirata: „Frontispicium et 
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Istvántól, az egri irgalmas rendház egykori főnökétől vásárolta meg a múzeum.; Egykor a házfőnöki folyosón 

volt. Közli: Barcsay Amant Zoltán: Eger vár és város régi ábrázolásai. II. (1567‒1900). Eger 1938, 19. 66. kép 
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Templum V: Con: F: F: Misericordianium Agriae”.
190

 Mindkét ábrázoláson szerepel a 

szerény méretű és külsejű Szent József templom és mellette a minaret.  

Az 1843 előtti ábrázolásokon az is jól látható, hogy az északi épületrész a XIX. 

századi nagy átalakítás előtt rövidebb volt. A 2010 őszén elvégzett homlokzati 

falkutatás során egyértelműen kiderült, hogy amikor megépült a kórháztemplom, az 

északi szárnyat megtoldották és így a keleti homlokzatot egy síkba hozták. A XVIII. 

századi homlokzatszakasz nyílásrendszerének átépítésével alakult ki a ma is meglévő, 

egységes klasszicista architektúra.
191

  

A nyugati szárny déli irányban túlnyúlik a hozzá csatlakozó déli szárnyon. A 

nyugati szárnyat oromfalas homlokzat zárta le, középen egy bejárati ajtóval. A nyugati 

‒ Eger patak felőli ‒ homlokzaton tizennégy szalagkeretes, könyöklőpárkányos ablak 

van. (52. kép) Az épület és a patak között volt egy temető és benne egy kápolna. Ezt a 

temetőt 1777-ben megszüntették, mert Mária Terézia elrendelte, hogy a városok 

belterületéről helyezzék ki a temetőket.
192

 A nyugati szárny másik oldala egy kicsi, 

négyszögletes kolostorkertre néz. Ezt a kis belső kertet a XIX. századi kórháztemplom 

és a három épületszárny határolja. (55. kép) 

Az északi szárny emeletén nyolc, földszintjén hét ‒ a már említettekhez hasonló 

‒ ablaknyílás látható. (53. kép) A tetőszerkezetén egy kis torony volt 1777-től a 

harang számára, amelyet a XIX. századi építkezés alkalmával elbontottak.
193

 (4, 5, 6, 

7. kép) Az északi szárny minaret felé néző oromfalas homlokzatán nem voltak 

díszítmények. A XVIII. századi épületrészben ma is láthatóak az eredeti boltozatok: a 

folyosókon kolostorboltozat, (54. kép) a helyiségek többségében pedig fiókos donga- 

és teknőboltozat. 

1727-ben ‒ tehát az irgalmas rendház alapkőletételének évében ‒ készült el 

Egerben a jezsuiták rendháza. Az L alaprajzú, egyemeletes épület kolostorboltozatos 
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 Az egri érseki liceum muzeumának szépművészeti alapleltára. Olajfestmények, szobrászati és grafikai művek. 

1873‒1937, 70. 519. számú tárgy. Kézzel írt leltárkönyv. EFL. A műtárgy 1928. július 12-én került be az egri 

Érseki Líceum Múzeumának Képtárába az egri irgalmasoktól. A festmény jelenleg az egri Dobó István 

Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményében van. Leltári szám: 55.339. Jelezve jobbra lenn: P. M. M. Lustig 

Servita 1838.; Barcsay i. m. (189. j.) 21. 65. kép 
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XV. 2011/5, 24‒25. Az utcai homlokzatok szondázó falkutatását Koppány András régész és Héczey-Markó 

Ágnes végezték el, a festésrétegeket Szilágyi Gáborné vegyésztechnikus vizsgálta meg.  
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folyosóival, kőkeretes, egyenes záródású ablakaival hasonló az egri irgalmas 

rendházhoz. Mindkét épületen Giovanni Battista Carlone dolgozott.
194

 A nagylelkű 

püspök egy olyan építészt bízott meg az irgalmasok kórházának felépítésével, aki a 

város és az egyházmegye legjelentősebb épületeit ‒ köztük az egri püspöki rezidenciát 

‒ tervezte. 
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A XVIII. SZÁZADI BERENDEZÉS REKONSTRUKCIÓJA 

  

A KÓRHÁZ 

 

 Az egri irgalmasrendi kórház XVIII. századi berendezéséről a korabeli 

iratanyag mellett Bél Mátyás ismertetése az egyik legértékesebb forrás. A leírás 1730-

ban készült, ekkor az északi szárny még nem létezett.  

… a zárda déli és nyugati két részét úgy alakították ki, hogy nemcsak a 

szerzetesek celláiban, hanem a kórtermekben sem kímélték rendkívüli jótevőjük 

költségét és nagy gondosságát. Ugyanis minden betegszoba rácsos, tiszta, a 

betegek kényelmét szolgáló puha és drága ágyakkal van tele, melyekből egyet-

egyet valóban ötven tallér értékűre becsülhetsz. Ezenkívül mindegyiküknek 

személyes gondozás, tiszta ruha, egészséges élelmezés jár, a konyha épülete 

költséges és tartalékkészletekkel ellátott. A római katolikusok mellett felvesznek 

evangélikusokat és reformátusokat is, akiknek külön temetőt is létesített az 

előrelátó püspök. Ugyanott, a katolikusok temetője mellett látható egy kis ház 

is, elkülönítve a többi épülettől, melyet ugyanő ‒ mintegy hérosz ‒ alapított a 

dühöngők és elmebetegek részére külön zárkákkal, és hogy véletlenül rá ne 

támadjanak a hozzájuk menő ápolókra, az egyes szobákat igen erős ráccsal 

záratta el, és minden szükséges holmiról gondoskodott.
195

 

 Az első kórterem a nyugati szárny földszintjén volt 1728 végétől 1748-ig, 

abban a helyiségben, amelyet 1748-ban refektóriummá alakítottak át. 1729-ben egy 

ismeretlen szobrásznak fizettek a betegágyakra faragott díszítményekért. 1745-ben 

Liborius Schneider, az egri rendház priora (házfőnöke) egy órát ajándékozott a 

kórterem részére.
196

    

1748-ban Szent László király ünnepén, június 27-én a betegeket az újonnan 

megépült északi szárny földszintjén található betegszobába vitték át. A helyiség 28 
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 Bél i. m. (27. j.) 131. Az egykorú leírás cáfolja Ringelhann Béla és Soós Imre megállapítását: „… az a 
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méter hosszú és 7,8 méter széles volt.
197

 Fiókos dongaboltozat fedte és hét ablaka volt. 

1748. november 21-én vásároltak két nagy kályhát, egyet a betegszobába, egyet pedig 

a refektóriumba.
198

 1749. március 19-én, Szent József ünnepén helyezték el a 22. 

betegágyat, amelyet a Szentháromság tiszteletére alapított Deák Ferenc egri kanonok 

1000 forinttal. 1750-ben ebbe az új betegszobába („Krancken zimmer”) egy új oltárt, a 

rendalapító Istenes Szent János oltárát készítette el egy meg nem nevezett szobrász és 

egy asztalos. Egy festő aranyozta és festette meg az oltárt. 1750. március 5-én ‒ tehát 

három nappal Istenes Szent János ünnepe előtt ‒ Gusztini János egri kanonok áldotta 

meg a betegszobában felállított oltárt.
199

 Az egri irgalmas rendház pénztárkönyvében 

olvasható, hogy 1750. május 1-jén fizettek a szobrásznak az oltárért a betegszobába, a 

festőnek pedig a kép megfestéséért.
200

 A régi betegszobában is feltehetőleg állt egy 

oltár.  

1752. március 7-én Ambrosovszky Mihály kanonok a védőszentje, Szent 

Mihály arkangyal tiszteletére alapította meg a 24. ágyat 1000 forinttal. Ebben az évben 

egy szép nagy lámpát („zimmer Lampen”) készíttettek a betegszobába. 1753. április 

30-án készültek el az új, faragott névtáblák a betegszoba 24 ágyára. A szobrász által 

készített („von Bildthauer arbeith”) táblákat egy festő középen vörösre festette, erre az 

alapra kerültek a számok, kívül pedig szépen bearanyozták őket.  

1753-ban az ún. „Extra” szoba és a betegszoba nagy ajtaján egy festő dolgozott. 

Sajnos nem tudni, hogy ‒ a refektórium ajtajaihoz hasonlóan ‒ került-e dekoráció vagy 

festmény az ajtóra. Lehetséges, hogy ezeket a munkákat Michel (Michl, Michael) 

József festő végezte el. Az ő neve 1745-től 1755-ig többször is szerepel a pénztári 

naplóban. Szerződés szerint fizettek ki neki nagyobb összegeket, először 1745. május 

13-án, utoljára pedig 1755 februárjában.
201

 

                                                 
197

 Ringelhann i. m. (5. j.) 204‒205. A betegszobát a XX. század elejéig használták, majd több részre bontották. 
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A XVIII. századi ajtók közül a refektóriumhoz tartozó ajtók maradtak fenn.  

Egyről tesz még említést Voit Pál: „kétszárnyas tölgyfa kapu (jelenleg elzárva), ívelten 

keretelt faragott mezőkkel, szép barokk vasalással”. Ez az ajtó a sekrestyéből a 

rendházba vezetett, tehát az északi szárny folyosójának a végén volt.
202

 

1758-ban „Fr. Luca” egy oltártáblát („Altar Blättel”) készített a betegszobába. 

XIX. századi források alapján az említett oltárkép valószínűleg a már meglévő Istenes 

Szent János oltárra került. Az 1878. évi leltár szerint a kórteremben volt „egy csinos 

oltár nagyobbszerű oltárképpel Istenes Sz. János olajfestékü arczképével és két 

festményü Sz. Ágoston és Sz. János képpel”. Az oltárhoz tartozott még hat darab fából 

faragott gyertyatartó, egy aranyozott feszület, két kisebb gyertyatartó az utolsó kenet 

kiszolgáltatásához, egy oltárterítő és egy „ocska oltár szőnyeg”.
203

 1798. március 28-

án a betegszoba oltárát renoválták. A Prothocollumban feljegyezték, hogy az ágyak, a 

párnahuzatok és a takarók kék színűek, a függönyök pedig sárgák voltak.
204

 1770-ben 

egy új, nagyméretű festményt helyeztek el a betegszoba bejárati ajtaja mellé, a jobb 

oldalra: a kép Istenes Szent Jánost ábrázolta az irgalmasság hét testi cselekedetével. 

(94. kép) 

 Az 1757-ben, Bécsben kiadott rendi szabályzatban pontos előírások olvashatók 

arra vonatkozóan, hogy mit kell a tartomány elöljáróinak megvizsgálni, ellenőrizni a 

kórházban a vizitációk alkalmával. A betegek kórterme egy egészséges és alkalmas 

helyen legyen, a falak ne legyenek nedvesek, vagy salétromosak. Az ajtók és az 

ablakok jól záródjanak, és becsukva ne jöjjön be rajtuk a légáramlat. A padló legyen 

száraz és tisztán tartott. Meg kell nézni, hogy a faburkolat és a padló ép-e, jó 

állapotban van-e, nincs-e megrepedezve.
205

  

A vizitáció alkalmával azt is ellenőrizni kell, hogy van-e oltár a betegszobában 

és a rendi szabályzatnak megfelelően mondanak-e mindennap szentmisét az oltárnál. 

El van-e látva ez az oltár minden szükséges felszereléssel, mint a templomi oltárok. 

Meg kell nézni a betegágyak felszereltségét és számát: el vannak-e látva minden 

szükségessel. A vizitátor megkérdezi a főápolót, hogy van-e valami, ami hiányzik, és 
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ami a betegek szolgálatához szükséges lenne. A betegeket is megkérdezi, hogy 

szeretettel szolgálják-e őket, segítségükre sietnek-e lelki dolgokkal, éspedig: a 

szentségek gyakori kiszolgáltatásával, a keresztény hit tanításával, és mindazzal, ami 

az egészségükhöz szükséges. Meglátogatja-e őket naponta kétszer egy orvos, 

megkapják-e mindazt, amit az orvos számukra előír. Gondjukat viselik-e éjjel-

nappal.
206

    

 A rendi konstitúció előírta a külön betegszobát a papok és a szerzetesek részére. 

Az egri irgalmasoknál volt egy ún. „Extra” szoba három betegággyal. A 

Prothocollumban feljegyezték, hogy az első betegágyat 1751. március 19-én ‒ Szent 

József ünnepén ‒ helyezték el a szobában. Barkóczy Ferenc püspök a védőszentje, 

Szeráfi Szent Ferenc tiszteletére alapította meg pénzadományával ezt az ágyat. A 

második betegágyat 1756. január 17-én Andreas Püspöky, az egri székesegyház 

olvasókanonokja alapította, a harmadik ágyra pedig Báró Emericus Perényi tett 

ágyalapítványt nyolc hónappal később. A papokat és a szerzeteseket helyezték el 

ebben a szobában, de a fennmaradt iratokból tudni lehet, hogy az előkelőbb, rangosabb 

betegeket is itt, a többi betegtől elkülönítve ápolták.
207

  

A tartomány elöljáróinak a vizitációk alkalmával ellenőrizniük kellett, hogy ez 

a szoba megfelelő-e és a konvent legegészségesebb helyén van-e. Megvan-e benne 

minden, vagy hiányzik-e valami a betegek kényelméhez. Van-e egy szorgalmas és 

kedves testvér, aki vigyáz a betegekre, és a segítségükre siet, ha szükséges.
208

 Az 

irgalmas rend tagjait vagy az említett három ágyas „Extra” szobában, vagy a saját 

cellájukban („in suo cubiculo”) ápolták.
209

  

Mivel az egri kórtermek berendezéséből sajnos semmi nem maradt fenn, 

korabeli metszetek, festmények, szentképek segítségével rekonstruálható, milyenek 

lehettek a XVIII. században. A példák többsége ausztriai múzeumi gyűjteményekben, 

és irgalmas rendházakban található. A XVIII. századi ábrázolásokon jól látható, hogy a 
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mennyezetes ágyakat függöny vette körül, és a tetejüket faragott oromzat díszítette.
210

  

(56, 57, 58, 59. kép)  

Egy 1770 körül készült grazi rajzon (60. kép) a betegszoba két oldalán összesen 

50 számozott ágy látható. A betegszoba berendezéséhez tartozott még egy nagy 

kályha, egy asztal az ételek tálalásához, valamint a szoba végében elhelyezett oltár. A 

képen a kórterem napirendje is szerepel: reggel 6 órakor szentmise, 7 órakor leves, 10 

órakor ebéd, 5 órakor vacsora, 11 órakor déli orvosság, délután 3 órakor ismét 

orvosság, este 6 órakor és hajnal 3 órakor ismét. Reggel 7 órakor jön az orvos. A 

kórházba felvett beteg az első este szentgyónáshoz, a másnap reggeli misén pedig 

szentáldozáshoz járul.
211

  

A bécsi irgalmasok kórházának 1822-ből fennmaradt alaprajzán a téglalap 

alaprajzú betegszoba végéhez egy kis kápolna csatlakozik apszissal. A kápolnától 

jobbra van egy kisebb betegszoba a szerzetesek számára. Ezzel szomszédos az 

„Extrazimmer”, amely közvetlenül a nagy betegszoba mellett, azzal párhuzamosan 

helyezkedik el.
212

 (61. kép) A prágai irgalmasrendi kórház betegszobájának végében 

egy szentélyrekesztővel elválasztott, több oszlopos oltárépítmény volt.
213

 (62. kép) 

A kórház és a szerzetesek jövedelme elsősorban az ágyalapítványok évi 

kamataiból és a gyógyszertár bevételéből származott, emellett adományokat kaptak és 

alamizsnát kéregettek.
214

 Az egri irgalmas szerzetesek 1735-től rendelkeztek egy 

borpincével a Rác utcában, 1751-től pedig egy szőlőbirtokkal az Eger melletti 

Cigléden.
215

 Haltartó bárkájuk is volt az Eger patak vizében.
216
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A betegfelvételi naplókban feljegyezték az ágy számát és a kórházi tartózkodás 

pontos időtartamát, a beteg nevét, életkorát, foglalkozását, valamint a diagnózist. Az 

egri kórházban ápolt betegek között iparosok, a nagy egri építkezéseken dolgozó 

férfiak, kereskedők, földművesek és katonatisztek egyaránt voltak.
217

 Az egri miseriek 

kórházának betegfelvételi naplójában több pszichés beteg szerepel: 1762-ben a 29 éves 

Stephanus Paranthalit, majd 1765-ben a 33 éves Josephus Garlait kezelték 

„Hyppochondriá”-val az Extra szobában. 1767-ben a 43 éves Josephus Pethő 

diagnózisa: „Dementia”. 1770-ben az egri ferences szerzetes, Moyses esetében „Mente 

captus” szerepel a betegfelvételi naplóban. 1778-ban Joannes Lendvaynál a diagnózis: 

„Mannia”.
218

 

II. József 1783-ban a betegápoló irgalmas rendnek az egész ország területére 

koldulási engedélyt adott. Ezt a rendet tette meg hivatalosan az elmebetegek 

gondozóivá. Elrendelte, hogy az elmebeteg papokat és szerzeteseket az irgalmasok 

legközelebbi kórházában helyezzék el. A világi papokért a püspök, a szerzetesekért 

pedig a rendfőnökük fizessen az ápolásért. 1784. október 18-án II. József ellátogatott 

az egri irgalmasok kórházába. Megtekintette a betegek termét és a patikát is, 

elismerésének jeléül pedig megajándékozta a szerzeteseket.
219

  

A kórházban minden bizonnyal volt még egy ruharaktár céljára szolgáló 

helyiség is. A vizitáció alkalmával az összes itt tárolt fehér vásznat, gyolcsot, matracot, 

takarót és más felszerelést átnézték, hogy jók-e vagy kopottak. Használhatók-e még és 

elegendő van-e a szerzetesek és a kórházban ápolt betegek számára. Eztán megnézték 

az előző vizitáció alkalmával készített inventáriumot és feljegyezték, ha valami ahhoz 

képest hiányzott, vagy valamiből több volt.
220

  

 

Az első magyar orvosi iskola 

 

Az egri kórház falán emléktábla is megörökíti, hogy ebben az épületben 

működött az első magyar orvosi iskola. Az intézmény megszervezője, Markhot Ferenc 
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 Protocollisticus infirmorum… HML XII‒6/12. és HML XII‒6/13.   
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1745-ben kapta meg orvosi diplomáját Bolognában és Barkóczy Ferenc püspök 

hívására érkezett Egerbe 1758-ban. Ő lett a püspökség és a szeminárium orvosa, 

valamint a város és a vármegye tiszti orvosa. Eszterházy Károly püspök 1763-ban 

jelezte a bécsi udvar felé, hogy az egri egyetem létesítésére vonatkozó terveiben az 

orvosi fakultás is szerepel: „ha Felségednek legmagasabb elhatározása folytán 

biztosítva lesz az Egyetemnek Egerben való felállítása, arra fogok törekedni, hogy az 

orvostudomány tanításának behozatalához szükséges alapokat is megszerezzem.”
221

  

Markhot Ferenc 1767 decemberében részletesen ismertette az orvosi iskola 

tervét Eszterházy Károly püspökhöz írt levelében. Ekkoriban az egri Egyetem, vagyis 

a Líceum épülete még nem készült el.  

Tanulmányi rend: 

1. Kollégiumok, vagyis nyilvános előadások tartassanak egyelőre az 

Irgalmasrendieknél az iskola alkalmas válogatott növendékei számára, míg 

az Egyetem épülete, mely az alapokon már túljutott, felépül. Ez a hely azért 

is alkalmas, mert minden anatómiai, kémiai és botanikai segédeszköz 

rendelkezésemre áll és a Kórház az én vezetésem alatt áll.
222

 

Az első magyar orvosi iskola, az egri Schola Medicinalis 1769. november 5-én nyílt 

meg. A berendezéséről a fent idézett levélen kívül csak annyit lehet tudni, hogy Molcz 

Fülöp egri asztalosmester 1769-ben a püspöki anyagraktárból kapott deszkák 

felhasználásával készített padokat a kórház tantermébe az orvostanhallgatók részére. 

Mind a padok, mind a teremben felállított kerek kályha költségeit Eszterházy Károly 

püspök fizette. Az első tanévben tíz hallgató volt.
223

 A püspök többek között előírta, 

hogy 

 3. Reggel fél 8-tól 9-ig és délután 2-4-ig tartassanak az előadások.  

4. Rendeljük, hogy a most alapítandó iskola elindulásakor a tanítványok 

kötelező megválogatása eszközöltessék és rendszeresen is csak abszolvált 

filozófusok vehetők fel az intézetbe és azok is csak abban az esetben ha a 
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 A levél 1763. október 11-én kelt. Idézi: Ringelhann Béla: Az első magyar orvosi iskola. Orvosok Lapja 
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eredeti, latin nyelvű szöveget közli: Udvardy László: Az egri Érseki Joglíceum története 1740‒1896. Eger 1898, 

42‒45. 
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tudományban és az erkölcsökben jó előmenetelt igazoló levelet felmutatnak. A 

gyakorlati előadásokra a professzor belátása szerint a sebész testvérek 

bejárhatnak.  

Reméljük továbbá, ha az említett irgalmasrendiek alávetik magukat ezen 

rendelkezésünknek, amely a közjót akarja szolgálni, amelyet ők is céljuknak 

kell, hogy tartsanak, sőt, remélem, hogy éppen ezért meg fogják engedni, hogy 

ebbe a konventbe olyan rendtagok jöjjenek, akik az említett professzort 

mindenben, amiben csak szükséget szenved megsegítik dícséretesen és 

hasznosan, vagyis együttműködnek vele.
224

 

Markhot Ferenc mellett az első évben egy Bécsben végzett orvos, Krecsovszky 

Albert is tanított. A második évben Blek Benjámin anatómiai és sebészeti előadásokat 

tartott, a harmadik évben pedig Aloisius irgalmasrendi szerzetes botanikát és kémiát 

tanított.
225

 Az egri orvosi iskolát megfosztotta az egyetemi rangra emelkedés 

lehetőségétől Mária Terézia rendelkezése, mely szerint a jövőben Magyarországon 

csak az lehet tiszti orvos, aki Nagyszombatban vagy Bécsben szerezte meg a 

diplomát.
226 

  

Az orvosok képzésének gyakorlati, mai szakkifejezéssel tulajdonképpen 

klinikai alapokra helyezésével Markhot Ferenc és az egri Schola Medicinalis sok 

nagymúltú európai egyetemnél modernebb volt, megelőzte azokat. Az oktatáshoz 

használt tankönyvek szintén a legjobbak voltak akkoriban.
227

 Az egri orvosi iskola 

1775-ben megszűnt, de Markhot Ferenc tovább folytatta az oktatást: sebészek és 

szülésznők, bábák képzésével foglalkozott.
 
A Líceumban 1781-82-ben egy helyiséget 

rendeztek be bonctani demonstrációk céljára, egy másikban kémiai laboratórium, egy 

harmadikban fizikai múzeum működött.
228
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 Schultheisz Emil – Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen 1769‒1777. Piliscsaba 

2005, 35. 
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 Mikor 1772-ben a doktori fokozatra való képesítés jogát kérték Mária Teréziától, hiába támogatta a kérelmet 

Van Swieten közegészségügyi tanácsadó, a kancellár és az alkancellár is, a jogosítványt nem adta meg az 
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egyetemen. Soós Imre: Az egri egyetem felállításának terve (1754‒1777) In: Az Egri Tanárképző Főiskola 
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 Ringelhann i. m. (221. j.) 508. 
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1781-ben készültek el a Líceum vizsgatermének freskói: Franz Sigrist 

(1727‒1803) alkotásai a tervezett négy egyetemi fakultást ábrázolják. A képek 

programját a megrendelő, Eszterházy Károly egri püspök határozta meg.
229

 Nem 

allegorikus alakok, hanem korabeli ruhát viselő és korabeli eszközökkel dolgozó 

emberek láthatók a falképeken. (63. kép) Az orvosi fakultáson oktatott tantárgyak jól 

felismerhetőek. Az élettan és gyógyszertan (Physiologia et materia medica): a 

háttérben üvegedényben vizeletmintát vizsgál egy férfi, az előtérben egy laboratóriumi 

desztilláló készülékkel dolgoznak. (64. kép) Ilyen készülék volt az irgalmasok jól 

felszerelt egri gyógyszertárában is.
230

 A sebészet (Chirurgia): láb amputációt hajtanak 

végre egy betegen. Kórtan és orvosi gyakorlat (Pathologia et Praxis Medica): pulzust 

mérnek és kanállal orvosságot adnak be egy beteg szájába. (65. kép) Bonctan 

(Anatomia): egy emelvényen hullát boncol egy férfi (hagyományosan Markhot Ferenc 

ábrázolásának tartják), a boncasztal mögött egy csontváz látható. Vegytan és 

növénytan (Chemia et Botanica): egy nemesi ruhát, prémmel szegélyezett kabátot 

viselő férfi ‒ a kezében orvosi kankalinnal ‒ tart előadást néhány érdeklődő 

hallgatónak, a jelenet előterében különböző gyógynövények (például gyűszűvirág, 

orvosi kankalin) és gyűjtőjük: egy parasztember ülő alakja. Valamennyi tantárgy 

oktatására lehetőséget nyújtott az egri irgalmasok kórháza és gyógyszertára.
231

 

Markhot Ferenc 1790 őszén ismét megpróbálta elindítani az egri orvosi iskolát. 

Beadványokat fogalmazott meg, érveket sorakoztatott fel, hogy miért Eger városa a 

legalkalmasabb hely a második magyarországi orvosi fakultás számára: az orvosok 

gyakorlati képzésére lehetőség lenne az irgalmasok kórházában, a gyógyszertan és a 

kémiai ismeretek elsajátításához az irgalmasok patikája nagy segítséget nyújthatna.
232
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 Eszterházy Károly püspök és Franz Sigrist levelezését közli: Szmrecsányi i. m. (31. j.) 254‒261, 308‒309.  
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 Lásd a gyógyszertár berendezésének leírásánál 71. o.  
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 Ludányi Gabriella: Gróf Eszterházy Károly és a líceumi freskók programja. In: Nagy József szerk.: 
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A GYÓGYSZERTÁR 

 

Egerben az irgalmasrendi szerzetesek első, ideiglenes patikája a püspöki 

palotában volt. Erről csupán annyit jegyeztek fel a Prothocollumban, hogy egy 

szerzetes vezette és 1727. november 2-ától állt a betegek rendelkezésére. A 

későbbiekben a patika az elsőként megépült, déli épületszárnyban kapott helyet.   

A fiókos dongaboltozatos, hossznégyszögű helyiség (66. kép) kifestéséért 

nagyobb összeget vett fel egy meg nem nevezett festő 1729. február 7-én. A 

pénzösszeg alapján arra következtethetünk, hogy nem csupán egyszerű kimeszelésért, 

hanem díszítőfestésért, faldekorációért fizettek neki 40 forintot. A patika fából faragott 

berendezése a rendház asztalosműhelyében készült el Colmanus testvérnek és 

munkatársainak köszönhetően. A fennmaradt iratokból kiderül, hogy a faragott 

díszítések elkészítését szobrászra bízták. 1729. május 15-én egy szobrász 18 forintot 

kapott a patikába elkészített 18 oszlopfejezetért („Capitel”). 1730. szeptember 2-án 

jelentős összeget, 160 forintot fizettek ki egy meg nem nevezett szobrásznak, aki a 

gyógyszertárban dolgozott. A patika ‒ minden bizonnyal igényesen kialakított ‒ 

berendezése ekkor készülhetett el.
233

 1750-ben ismét dolgoztak a gyógyszertárban: az 

asztalosok elkészítették az új raktár („Material Cammer”) fa berendezését, az üvegeket 

és az összes fiókot pedig átfestette egy meg nem nevezett festő.
234

 

A gyógyszertárból a kórházban ápolt betegeket látták el, emellett ‒ a 

fennmaradt pénztárkönyvek tanúsága szerint ‒ a patika fontos bevételi forrást 

biztosított az egri irgalmasok számára. A vevőket az utcára nyíló ablakon át szolgálták 

ki. A korabeli ábrázolásokon jól kivehető a patika ablaka. (4, 5, 6, 7. kép) A védőtető 

(„Dachl”) 1756. március 7-én került az ablak fölé, és ezen a napon készült el Huetter 

Lukács testvér a hat ablaktábla átfestésével a gyógyszertár utcára néző ablakain.
235

 Az 

egriek a mizerek patikájának nevezték. A város szegényebb lakosai vásároltak itt, a 

gazdagabbak a jezsuiták gyógyszertárába mentek.
236
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A rendi szabályzat szerint a tartomány elöljárói a vizitációk alkalmával a 

gyógyszertárat is megnézték. Ekkor jelen kellett lennie egy orvosnak, vagy egy 

patikusnak, aki ismertette a meglévő gyógyszerek tulajdonságait és azt, hogy mi 

hiányzik. Rendelkezésre áll-e minden szükséges készülék és felszerelés.
237

 

A patika XVIII. századi berendezése nem maradt fenn.  Egy 1786. július 26-án 

megtartott ellenőrzésről írt, német nyelvű jelentés ismerteti a korabeli állapotot.
238

 

Ekkor Torquatus Orczy irgalmasrendi szerzetes volt a patika vezetője, aki a diplomáját 

Pesten szerezte 1783-ban. A patikában orvosi könyveket is tartottak. Mindkét patikus 

segéd egri volt és az egri irgalmasok gyógyszertárában tanulta a szakmát. Az officina 

tágas, világos, száraz és jól rendezett volt. A patikaedényeken és a fiókokon jól 

olvasható feliratok voltak. A fából készült patikaedények tiszták és szúmentesek 

voltak. A cukros leveket és a főzött olajokat fehér üvegekben, tetszetős kiszerelésben 

tárolták. A felső fiókok tiszták és pormentesek, az alsó, a padlóval érintkező fiókok 

azonban kissé nedvesek voltak. 

A gyógyszertár mellett volt a laboratórium: egy boltozott, világos helyiség, jól 

elhelyezett kéménnyel és megfelelő tűzhellyel. A kisebb üstök sárgarézből, a két nagy 

üst vörösrézből volt, mind ónozottak. A desztilláló üst szintén ónozott vörösrézből 

készült. (64. kép) Lombikokból és más, a vegyészeti munkához szükséges üvegekből 

és edényekből elegendő számú volt. A mérgeket külön szekrényben zárták el és 

mérget csak annak adhattak el, aki orvostól hozott tanúsítványt.  

A gyógynövénytár jól rendezett állapotban volt, elegendő fénnyel és levegővel. 

A gyógynövények, gyökerek és virágok jól ki voltak szárítva, sajátos, egyedi illatuk 

volt. Az a hely, ahol a gyógynövényeket szárították, megfelelő nagyságú volt és 

kellően átjárta a levegő. A gyógyszertárhoz tartozó raktár („Material-Kammer”) az 

első emeleten volt, a gyógyszertár felett. A jelentés szerint megfelelő szélességű és 

elég jól rendben tartott volt. A Markhot Ferenc által említett kémiai és botanikai 

segédeszközök tehát minden bizonnyal a gyógyszertárban voltak. 
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A jelenleg az egri Dobó István Vármúzeum raktárában őrzött patikabútorok az 

1828. évi tűzvész után készültek. Néhány patikaedény is a Vármúzeum gyűjteményébe 

került. A Vármúzeum Fotótárában több archív fotó is van az egri irgalmasok igényes, 

gyógyszertárának belsejéről. (68. kép) A gyógyszertár XIX. századi falképei ma is 

láthatóak.
239

 (66. kép) A XVIII. századi bútorzatból csak Erdődy Gábor püspök 

kisméretű arcképe (olaj, vászon, 20 x 20,2 cm) maradt meg. Ezt a tondót a faragott 

bútorzat timpanonjának a közepére helyezték el.
 
 

Egy 1750 körül készült rézmetszet hátterében látható egy XVIII. századi 

gyógyszertár berendezése. A szentkép Jézus Krisztust és Istenes Szent Jánost 

ábrázolja. A dongaboltozatos helyiségben a falak mentén körben polcok vannak, 

feliratos patikaedényekkel. Középen egy hosszú asztal látható, fiókokkal az aljában. 

Az asztalon egy „Liebe” feliratú patikaedényből vesz ki egy kanállal a szent 

rendalapító, a bal kezében egy kétkarú mérleget tartva.
240
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Österreich ‒ von den Anfängen bis zum Ende der Österreichischen Monarchie im Jahre 1918. Wien 2000, 23. 
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                                          A RENDHÁZ 

 

A rendház lakói 

 

1728. december 27-én nyolc laikus testvér és két áldozópap költözött be a 

rendházba. Az egri házat a rendi káptalan 1745-ben konvent rangjára emelte. Az első 

perjel Liborius Schneider volt. 1767-ben már 22 szerzetes és két pap lakott az egri 

konventben. 1770-ben a szerzetesek létszáma a két pappal együtt 24, a betegeké 29, a 

szolgáké pedig 12 volt az egri Szent József konventben. Tehát összesen 65 személy 

lakott az épületben.
241

  

Az egri kolostor mindennapjairól, a szerzetesek életéről, a betegek testi-lelki 

gyógyításáról, ápolásáról a Prothocollum és a levéltári források mellett az alábbi 

leírásból alkothatunk képet: 

Bámulandó az, amit ezen Rend tagjai, Isten iránti szeretetből, minden jutalmat 

egyedül Istentől várva, cselekszenek. Sinlődők, betegek, tébolyodottak, 

magukkal tehetetlenek, haldoklók s igy a legnyomorultabb emberek közt, örökös 

lekötelezéssel, élik napjaikat; körülöttök éjjel-nappal, gyakran becsméreltetve 

fáradságaikért, a legalacsonyabb szolgálatokat végzik; sokszor undorító 

sebeiket vizsgálják, tisztogatják, mossák, kötözik; egész éjeleken át mellettök 

virasztanak s vigyáznak; őket jajjaik, panaszaik, nyugtalanságaik, 

zsémbeskedéseik, ellenszegüléseik, dühösködéseik s legfonákabb kivánságaik 

közt is béketűréssel ápolgatják; ragadós betegség vagy fekély lepte testeiket 

illetik, emelgetik; nekik gyógyszereket készitenek és a kijelölt időben beadják; a 

halál veszedelmében lévőket a vallás erejével végső óráikban bátoritják, 

vigasztalják, keresztényhez illő halálra elkészitik és a megholtakat illendően 

eltemetik. És mindezeket ingyen végzik (…). 

És hol van azon kiapadhatatlan forrás, melyből mind magukat minden 

szükségessel, mind gyógyszertárukat gyógyszerekkel ellátják, mind pedig 

betegeiket ápolják? Leginkább főpapok, és némely vagyonos, a szenvedő 

emberiség sorsát szivökön viselő katholikus világiak ajtatos alapitványaiból és 
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hagyományaiból telik az; de maguk a szerzetesek is, vándor bottal kezökben, 

városokon, falukon, pusztákon széjjel járva, különböző jellemü, gondolkozásu, 

vallásu embereknél házról házra alamizsnát kéregetnek betegeik számára.
242

 

Egy 1813-ból fennmaradt lista szerint az egri konvent tizenhét szerzetese közül 

kettő patikus („Apothecarius”), kettő betegápoló („Infirmarius”), egy házvezető 

(„Oeconomus”), egy szakács („Coqous”), egy orgonista, egy pap, egy házfőnök 

(prior), egynek nem tüntették fel a foglalkozását, hét szerzetes pedig kéregető, azaz 

„collector”.
243

 Egyikük, Quirinus testvér írásban is összefoglalta munkájának 

eredményét:  

Specificatio  

Amit Frater Quirinus Lajtos az Egri Conventnek, minden féle alamisnábúl be 

hozot, tizen nigy Esztendőtűl fogva, az az Anno 1798 tul és 12dik Augustustul, 

Egisz Anno 1813dik Esztendeig. Kisz pinszt behoztam amint következnek a 

numerusok. (…) Summa 8160. Vajat hoztam (…) 46 akot. Buzat hoztam (…) 

981 vikat. Bort hoztam (…) 148 akot. Farsangba hoztam sertishust (…) 53 

zsákal tiszen. Ezen kívül mennyi sok gyertyat, és tojást hosztam haza, (…) 

mennyi sok főzeliknek valót, Lentsét, Babot, mákot, borsót, szepe gombát, 

kukoritzat, Baromfit. (…) mink Collectorok igen keveset vagyunk egisz Esztendő 

altal ide haza.
244

 

   

A szerzetesek cellái 

 

Az irgalmas szerzetesek szobái eleinte a déli szárny, majd 1749 novemberétől a 

nyugati szárny emeletén voltak.
245

 A rendi szabályzat pontosan előírta, hogy mi 

tartozzon a berendezéshez, és mi az, ami nem megengedett, amit az elöljárónak el kell 

távolítania. Sem történelmi, sem világias képek („weltliche Bilder”) nem lehettek a 
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 Mészáros i. m. (20. j.) 28‒29.; Az alamizsnagyűjtésre vonatkozó iratok: Misericordianorum ordinum 

respicientia. EFL Archivum Vetus. 227. 
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 Status Personalis Ordinis FF: Misericordiae Agriae. 1813. november 16. EFL Archivum Novum. Religiosi 

Misericordiani 2856. 
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 Specificatio. EFL Archivum Novum. Religiosi Misericordiani 2856.; Grazban még a XX. század harmincas 

éveiben is egy nagy, fonott kosárral a hátukon jártak alamizsnát, kenyeret gyűjteni az irgalmas testvérek. Archív 

fotó: Polednik i. m. (17. j.) 37. 
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szobákban. Minden szobában legyen egy asztal egy székkel vagy karosszékkel, 

gyertyatartó és lámpás, egy ágy gyapjúmatraccal és fejpárnával – olvasható a 

szabályzatban.
246

 

A szerzetesi cellák kertre nyíló ablakainak XVIII. századi, festett ablaktáblái 

fennmaradtak. Eredeti helyükről ‒ a nyugati szárny emeletének három egymás melletti 

szobájából ‒ 1985-ben szerelték le őket a Dobó István Vármúzeum munkatársai.
247

 

Három pár ablaktáblán összesen tizenkét kép látható, amelyek szenteket ábrázolnak. 

Restaurálásukat követően az egri Megyeházán a „Heves megye és Eger a XVIII-XIX. 

században” című kiállításban voltak elhelyezve, (1. kép) jelenleg a Dobó István 

Vármúzeum raktárában vannak.
248

 Az ablaktáblák behajtva a szobákat díszítették. Az 

ábrázolt szentek közös tulajdonsága, hogy életükben az elmélkedés, az imádság, a 

meditáció, a világ zajától való elvonulás igen fontos szerepet játszott. 

A fa alapra készült olajfestmények (méretük egységesen: 68 x 38 cm) 

többségén remeték láthatóak. A Szent Martinianus remetét ábrázoló kép (69. kép) 

esetében egyértelmű, hogy a festőművész egy metszetelőkép alapján dolgozott. 

Johannes és Raphael Sadeler „Sylvae sacrae: monumenta sa[n]ctioris philosophi[ae] 

quam severa anachoretarum disciplina vitae et religio docuit” (1593‒1594) című 

rézmetszetsorozatának 16. számú képén látható Martinianus alakja.
249

 (70. kép) 

Több Martinianus nevű szent van, akik egy kivételével mindannyian 

vértanúhalált szenvedtek. A képen látható Palesztinai Martinianus Cezáreában 

született a IV. század közepén és szülővárosa közelében élt egy hegyen remeteként. 

Imádkozott, böjtölt, és csodatevő hírében állt, mert sok beteget meggyógyított. 
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 Die Regel des heiligen Vaters Augustini i. m. (84. j.) 56. 
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 „Amikor 1985-ben leszereltük és beszállítottuk az ablaktáblákat a Dobó István Vármúzeumba, 

meggyőződhettünk arról, hogy 18. századi vasalással és csapszegekkel készültek.”  Lengyel i. m. (104. j.) 63. 80. 

jegyzet.  
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  Cs. Schwalm i. m. (10. j.) 12‒13.; Az erősen szennyezett állapotú ablaktáblák restaurálása 1993-ban készült 

el. A kovácsoltvas részletekről eltávolították a fehér átfestést. Az ablaktáblák eredeti színe szürkészöld volt. 

(Restaurálási beszámoló a KÖH budapesti irattárában.) 
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 Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450‒1700. Volume XXI. Aegidius 

Sadeler to Raphael Sadeler II. Text. Ed.: Karel G. Boon. Amsterdam 1980, 240‒242. A metszetsorozat 

címlapján: „Seren[issi]mo pri[n]cipi ac D[omi]no, D. Guilielmo comiti palatino Rheni, vtr[iusque] Bavar[iae] 

Duci etc., D[omi]no suo Clem[issi]mo Ioan[n]es   Raphael Sadeleri, sacras has sylvas, vti earu[n]dem 

auth[or]es   scalptores, humilim  dedicarunt, Monachij An[n]o Sal: 1594.” Hollstein’s Dutch and Flemish 

Etchings, Engravings and Woodcuts 1450‒1700. Volume XLIV. Maarten de Vos. Text. Ed.: Dieuwke de Hoop 

Scheffer. Rotterdam 1996, 206‒210. Reprodukció: Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and 

Woodcuts 1450‒1700. Volume XLVI. Maarten de Vos. Plates, Part II. Ed.: Dieuwke de Hoop Scheffer. 

Rotterdam 1995, 73‒77., Szent Martinianus: 75. 1010. kép. 
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Feljegyezték róla, hogy egy Zoé nevű ravasz asszony menedéket kért tőle a 

barlangjában, majd bűnre csábította őt, amibe Martinianus bele is egyezett, de mielőtt 

a bűnt elkövette volna, Isten segítségével sikerült legyőznie bűnös szándékát. Eztán 

tüzet rakott, lábát a tűzbe rakta és az iszonyatos fájdalom közben arról beszélt, hogy ha 

ezt a tüzet nem képes elviselni, akkor hogyan fogja majd a pokol örökké tartó tüzét 

kibírni, amit a bűnéért megérdemel. Csábítója, Zoé asszony ezt a jelenetet látva 

megtért, majd egy betlehemi kolostorba vonult, önmegtagadó életet élt és vezekelt. 

Martinianus pedig, miután meggyónta bűnét, elhagyta lakhelyét és évekig egy 

sziklaszirten élt a tengerben. Itt kosarakat font és bűnbánatot gyakorolt. Már hat éve élt 

a sziklán, amikor megmentette egy fiatal lány életét, aki az egyedüli túlélője volt egy 

hajótörésnek. Átengedte neki a kunyhóját, majd a tengerbe vetette magát. Miután 

szerencsésen ‒ a legenda szerint delfinek segítségével ‒ eljutott a szárazföldre, 

vándorútra kelt, szent helyekre zarándokolt és végül Athénban halt meg 400 körül.
250

 

Személyét több újkori, remetéket ábrázoló metszetciklusban is megörökítették, amint 

például kosarat fon. Az egri ablaktáblán az a legendás esemény látható, amikor egy 

hajótörést szenvedett lányt megmentett.
251

 A festmény kétséget kizáróan a rézmetszet 

alapján készült, néhány eleme azonban, például a növényzet, kevésbé részletesen van 

kidolgozva és megfestve, mint a metszeten.  

Ugyanezen az ablaktáblán az alsó kép is egy remetét ábrázol: Egyiptomi 

Evagrius Ponticust, aki Martinianus kortársa volt. (71. kép) 345 körül született 

Pontusban, keresztény családban. Nazianzi Szent Gergely szentelte fel diakónussá. 

Konstantinápolyban töltött évei alatt nagyon sok kísértésnek volt kitéve, majd 

beleszeretett egy férjes asszonyba, egy előkelő tisztségviselő feleségébe. Emiatt aztán 

elhagyta a várost és Jeruzsálembe ment. 383-tól az egyiptomi sivatagban élt egy 

szerzetesi közösséghez tartozva és szigorú aszkéta életmódot folytatott. Írásaiban a 

szerzetesi élet ideáljával foglalkozik. Nyolc kategóriába sorolta a kísértéseket (a 

démonokat), amelyeket fel kell ismerni és le kell győzni, hogy a bűnt elkerülhessük. 

Az egyik első író volt, aki lejegyezte és rendszerezte a sivatagi atyák tanításait, 
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bölcsességeit, emellett kalligráfusként is dolgozott. Egyiptomban hunyt el 399-ben 

vagy 400-ban. Bár nem avatták szentté, az aszkétizmusról, az imádságról és a lelki 

életről szóló írásai nagy hatást gyakoroltak az utókorra.
252

  

Az ablaktáblán Evagrius egyszerű kunyhójában, íróasztalánál ül egy fonott 

karosszékben és egy nagy, nyitott könyvet tanulmányoz. A kunyhóban könyvek és 

irattekercsek veszik körül a fehér szakállal ábrázolt szentet. Az egri festmény a 

„Solitudo sive vitae patrum eremicolarum per antiquissimu Patrem D Hieronimu 

eorundem Primarium olim conscripta: iam ver primm neis laminis, idq[ue] Ioannis et 

Raphael: SADELER fratru impensis scalpt et excusa” (1585‒1586) című 

metszetsorozat 19. lapja után készült.
253

 (72. kép) A rézmetszeten az is látható, hogy 

Evagrius egy olyan, szerzetesekből álló közösséghez tartozott, ahol mindenki egy-egy 

külön kunyhóban élt. Az egri ablaktábla festményén ‒ valószínűleg a függőleges 

formátum miatt – nem szerepel sem a tájháttér, sem a többi remete.   

 Az ablaktábla párdarabjának felső képén Szent Venerius remete olvas egy 

könyvet egy hegyi barlangban, melyhez lépcsők vezetnek fel. (73. kép) Ennél a 

festménynél is nyilvánvaló, hogy egy rézmetszet alapján dolgozott a festő. Johannes és 

Raphael Sadeler „Trophaeum vitae solitariae” című, 1598-ban kiadott 

metszetsorozatának 21. lapján a kép felét hidak, vízimalmok, sziklás táj és egy vár 

foglalják el, és ezeknek a motívumoknak a többsége a festményen is helyet kapott. (74. 

kép) Venerius egyszerű és alázatos szerzetesként élt, társai azonban lenézték és 

megalázták, gúnyt űztek belőle. Venerius elhagyta a kolostort – elöljárója engedélye 

nélkül ‒ és hat éven át remeteként élt Tivoliban. Szigorú aszkéta életmódot folytatott, 

bort nem ivott és csak nyers táplálékot vett magához.
254

  1000 körül hunyt el.
255
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 A második ablaktábla alsó képe szintén egy, a világtól elvonultan élő remetét 

ábrázol, aki rongyos ruhában egy szegényesen összetákolt kunyhóban ül és olvas. (75. 

kép) Előtte a földön egy feszület látható korpusszal. A kunyhó mellett egy vízesés, a 

kép hátterében, egy hegy tetején pedig kis kápolna van. A festmény Boetius Adams 

Bolswert (1585 körül‒1633): „Sacra Eremus Ascetarum” (1619) című 

metszetsorozatának 22. lapja után készült és a külföldi szakirodalomban Paulus 

Simplexnek nevezett Egyszerű Pál remetét ábrázolja.
256

 (76. kép) Pál földműves volt, 

majd miután feleségét házasságtörésen érte, a pusztába ment, hogy remeteként éljen. 

Felkereste Remete Szent Antalt, aki azonban túl idősnek találta a már hatvan esztendős 

Pált és el akarta küldeni. Pál kitartott elhatározása mellett, sokat imádkozott és böjtölt, 

kiállta mindazokat a próbákat, amelyeknek Szent Antal alávetette. Hűséges és alázatos 

tanítványként mindenben engedelmeskedett mesterének. A festmény hátterében látható 

vízesés és a hegyoldal a fákkal és a kápolnával pontosan követi Johannes és Raphael 

Sadeler „Sylvae sacrae: monumenta sa[n]ctioris philosophi[ae] quam severa 

anachoretarum disciplina vitae et religio docuit” című ‒ már említett ‒ 

metszetsorozatának 26. számú lapját, amely Szent Brúnót, a karthauzi rend alapítóját 

ábrázolja.
257

 

  A harmadik ablaktábla felső képén sziklás tájban, fenyőerdőben egy remete áll 

egy feszület tövében és elmélkedik, a kezében egy koponyával. (77. kép) Előtte a 

sziklán egy nyitott könyv látható. A hosszú, fehér szakállas remete sisakot visel, barna 

ruhája alatt pedig páncélzatot. Valószínűleg Szent Vilmost ábrázolja a festmény, aki 

fiatal korában meglehetősen szabados és kicsapongó életet élt a hadseregben, majd 

megtérése után elzarándokolt Rómába és Jeruzsálembe. 1153-ban visszatért Európába, 

a kolostori életet azonban nem találta eléggé szigorúnak, ezért magányos remeteként 

élt Siena közelében egy sivár völgyben (Male Valle) egészen haláláig, 1157-ig. 
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 A metszetsorozat Abraham Bloemaert (1564‒1651) festményei után készült. 1619-ben a jezsuita Heribertus 

Rosweyde (1569‒1629) megrendelésére francia nyelvű szöveggel is kiadták Antwerpenben. Ebben a kiadásban 

olvasható Egyszerű Szent Pál élete. A kötet néhány oldala megtekinthető az interneten: 

http://cgi.ebay.fr/SAINTS-ERMITES-DE-BLOEMERT-BOLSWERT-1612-

/251009596456?pt=FR_GW_Livres_BD_Revues_LivresAnciens&hash=item3a71567c28 

Heribertus Rosweyde: Vitae Patrum Oder Leben der Vätter. Németre fordította: Matthaeus Rottler. Augsburg 

1735, 812‒814.; Lengyel László szerint „Remete Szent Antal (?)” látható a képen. Lengyel i. m. (104. j.) 99. 
257

 Lásd 249. jegyzet. Reprodukció: Hollstein’s XLVI. i. m. (249. j.) 77. 1020. kép  

http://cgi.ebay.fr/SAINTS-ERMITES-DE-BLOEMERT-BOLSWERT-1612-/251009596456?pt=FR_GW_Livres_BD_Revues_LivresAnciens&hash=item3a71567c28
http://cgi.ebay.fr/SAINTS-ERMITES-DE-BLOEMERT-BOLSWERT-1612-/251009596456?pt=FR_GW_Livres_BD_Revues_LivresAnciens&hash=item3a71567c28


 

79 

 

Önmegtagadó, bűnbánó, vezeklő életét sokan csodálták és követői is akadtak, akik 

halála után megalapították a vilhelmitákat, egy remete szerzetesrendet.
258

  

 Az ablaktábla alsó képe egy csaknem teljesen ruhátlan, térdelő remetét jelenít 

meg: Szent Onufriust. (78. kép) A festmény pontosan pontosan követi a „Solitudo sive 

vitae patrum eremicolarum per antiquissimu Patrem D Hieronimu eorundem 

Primarium olim conscripta: iam ver primm neis laminis, idq[ue] Ioannis et Raphael: 

SADELER fratru impensis scalpt et excusa” (1593‒1594) című metszetsorozat 27. 

lapját.
259

 (79. kép) A térdelő aggastyán jobbjában egy rózsafüzért tart, testét csak egy 

levelekből készült ágyékkötő és a hosszú, fehér haja és szakálla fedi. Onufrius 

Egyiptomban, Théba közelében élt egy kolostorban, majd Keresztelő Szent János 

életpéldáját követve vonult a Théba melletti kietlen vidékre Felső-Egyiptomban. 

Éveken át szörnyű kísértésekkel viaskodott, de állhatatosságával legyőzte ezeket. A 

kép hátterében ábrázolt datolyapálmák biztosították a magányos remete fő táplálékát, 

és a legenda szerint minden vasárnap egy angyal hozta el számára a lelki táplálékot: az 

oltáriszentséget. 400 körül hunyt el.
260

 

 A negyedik ablaktábla felső képe Assisi Szent Ferenc stigmatizációját ábrázolja 

Al Verna hegyén. (80. kép) A ferences rend alapítója térdel, miközben az égen 

megjelenő keresztről csodálatos módon megkapja Jézus Krisztus öt sebét. Szent 

Ferenc előtt a sziklán nyitott könyv és koponya, csakúgy, mint Szent Vilmos remete 

előtt. A háttérben Leó testvér ‒ Szent Ferenc rendtársa ‒ olvas.   

 Szent Ferenchez hasonlóan, Krisztus keresztjének megpillantása idézett elő 

gyökeres változást az ablaktábla alsó képén látható Egyiptomi Szent Mária életében is. 

(81. kép) Mária Alexandriában volt utcanő és csak kíváncsiságból utazott 

Jeruzsálembe a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére. Hiába próbált bejutni a 

templomba, ahol a kereszt volt, egy láthatatlan erő újra és újra megakadályozta. 

Nagyon megrémült, eszébe jutottak bűnei és ekkor pillantott meg egy Szűz Mária 

képet. Arra kérte az Istenszülőt, engedje meg neki, hogy megláthassa Krisztus 
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keresztjét. Egyúttal megígérte, hogy többé nem folytatja bűnös életét. Ezt követően 

már bejutott a templomba, ahol sírva imádkozott a kereszt alatt, majd meggyónt, 

áldozott és a pusztába ment, a Jordán folyón túlra. Az ablaktábla párdarabján ábrázolt 

Szent Onufrius remetéhez hasonlóan, évtizedeken át a világtól elvonulva élt, 

imádkozott és vezekelt. Csak halála előtt egy évvel találkozott ismét emberrel. A 

képzőművészetben leggyakrabban azt a jelenetet ábrázolják Egyiptomi Szent Mária 

életéből, amikor az agg Zoszimosz apát, ‒ aki véletlenül talált rá ‒ megáldoztatja.
261

 

Az ablaktábla képén Mária térdelve járul szentáldozáshoz.
262

 A felsőtestét ‒ 

Onufriushoz hasonlóan ‒ csak a hosszú, fehér haja fedi. 

  Az ötödik ablaktáblán két spanyol szent látható. Felül Madridi Szent Izidor, aki 

egyszerű földműves volt a XII. században. (82. kép) A kép egy csodát ábrázol: Izidor 

reggel a szentmisén vett részt, miközben a szántóföldön angyalok végezték el helyette 

a munkáját. A kép előterében térdelve imádkozik Szent Izidor, a háttér két részre 

oszlik: a kápolnára, ahol a keresztre feszített Krisztust ábrázoló oltárképnél misézik 

egy pap és a szántóföldre, ahol két angyal szorgalmasan dolgozik. Madrid 

védőszentjének sírjánál és ereklyéinél csodás gyógyulások történtek.
263

  

A spanyol nép másik igen híres szentje, Loyolai Szent Ignác látható az 

ablaktábla alsó képén. (83. kép) Ignác megtérése után, 1522-ben tizenegy hónapot 

töltött elmélkedéssel, imával és böjttel a világtól elvonultan Manrésában. Ebben az 

időszakban a legenda szerint Szűz Mária segítette, inspirálta Szent Ignácot 

„Lelkigyakorlatok” című, híressé vált művének megírása során.
264

 A festményen a 

szent egy lúdtollal a jobb kezében Szűz Máriára figyel, aki felhőben, holdsarlón 

jelenik meg neki, ölében a kisded Jézussal. 

A hatodik ablaktábla szent életű remetéket ábrázol. Felül Mutius látható, (84. 

kép) akit a már említett „Solitudo sive vitae patrum eremicolarum per antiquissimu 

Patrem D Hieronimu eorundem Primarium olim conscripta: iam ver primm neis 

laminis, idq[ue] Ioannis et Raphael: SADELER fratru impensis scalpt et excusa” című 
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metszetsorozat 9. lapja után festett meg a művész.
265

 (85. kép) A tájhátteret a 

metszethez képest módosította: hozzáadott egy nagy feszületet és egy magas oszlopot 

szoborral a tetején, az erdőrészletet a gyalog útra kelő remete mögött pedig teljes 

egészében elhagyta. A mezítlábas, idős Mutius kezét a szeméhez emelve a horizontot 

szemléli. A kép azt a csodás eseményt illusztrálja, amikor Mutius egy beteg, haldokló 

remete meglátogatására indult, és még több órás út állt előtte, a nap azonban 

lemenőben volt. Csoda történt: a nap megállt és addig nem ment le, amíg Mutius meg 

nem érkezett a beteghez.
266

  

Az ablaktábla alsó festménye (86. kép) szintén egy metszet után készült: 

Johannes és Raphael Sadeler „Sylvae sacrae: monumenta sa[n]ctioris philosophi[ae] 

quam severa anachoretarum disciplina vitae et religio docuit” című 

rézmetszetsorozatának 23. számú lapja szolgált mintaképül és a Simeon nevű szentek 

közül Trieri Simeon remetét ábrázolja.
267

 (87. kép) Simeon szerzetes volt egy sínai-

hegyi kolostorban, de remeteként, egyedül szeretett volna élni. Elhagyta tehát a 

kolostort. Egy kevés élelmet, egy poharat, az evangéliumot és egy zsoltároskönyvet 

vitt csak magával, amit nagyon kedvelt. Útja során egy szikláról letekintve 

megpillantott egy kis sík területet, ahol zöldségek voltak elültetve szabályos rendben 

és egy forrás is volt. Itt telepedett le.
268

 A képen egy szikláktól körülvett, szépen 

megművelt veteményes kert előterében látható, amint imádkozik és elmélkedik.  

Az ablaktáblák tizenkét olajképét az ecsetkezelés, a formavilág és a színvilág 

alapján minden bizonnyal Huetter Lukács készítette. A festmények egyrészt igen 

hasonlóak a refektórium lambériáját díszítő képekhez, másrészt a Prothocollumban ‒ 

bár nem említik a szerzetesi cellák ablaktábláit ‒ feljegyezték, hogy „Fre Luca 

Huetter” festette át a gyógyszertár ablaktábláit 1756-ban.
269

 A pénztárkönyvben nem 
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szerepel adat, hogy más festőnek fizettek volna ablaktáblákért. Mivel a Prothocollum 

szerint a nyugati szárny emeleti szobái 1749-ben készültek el, Huetter Lukács pedig 

1760-ban hunyt el, a képek az 1749 és 1760 közötti időszakra datálhatók.  

Johannes (1550‒1600) és Raphael Sadeler (1560/61‒1628/32) említett 

metszetsorozatai Marten de Vos (1532‒1603) antwerpeni festőművész képei után 

készültek és Európa több nagyvárosában kiadták őket. A szent remeték ábrázolására az 

egri ablaktáblákhoz térben és időben is legközelebbi példa a szécsényi ferences 

templom, ahol 1744-ben Oszler Liborius ferences szerzetes készítette el a szentély 

stallumait. (88, 89. kép) A két fennmaradt stallumon összesen 24, a templomban 

másodlagos elhelyezésben pedig további négy festmény van, amelyek remetéket 

ábrázolnak és Johannes és Raphael Sadeler metszetsorozatainak felhasználásával 

készültek. Az egri irgalmasok rendházában is felhasznált „Solitudo sive vitae patrum 

eremicolarum…” és „Sylvae sacrae: monumenta…” című sorozatok mellett Gergely 

Ferenc festő az 1600-ban, Velencében kiadott „Oraculum anachoreticum requies 

animae” című metszetsorozatból is dolgozott a szécsényi képek elkészítésekor. A 

festmények a stallumok felső sorában az ülések háttámlájára, az alsó sorban pedig a 

mellvédre kerültek. A metszetelőképeket úgy használta fel a művész, hogy a remeték 

mindegyike az oltár felé forduljon. A festmények a többszöri átfestés miatt igen rossz 

állapotban vannak.
270

  

A Sadeler testvérek metszetsorozatai Kelet-Európa más kolostoraiban is 

mintaképül szolgáltak stallumok díszítéséhez. Lengyelország déli területein a XVII. 

század közepén Pinczow egykori pálos templomában, Sandomierzben a bencés apácák 

templomában, majd a század végén a krakkói karmelitáknál készültek remetéket 

ábrázoló festmények a stallumokra. Rytwiany kamalduli kolostorában szépen faragott, 

aranyozott rátétekkel díszített keretben láthatóak a XVIII. század első negyedében 

készült festmények a stallumok ülésének háttámláján.
271
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Az Egerben fennmaradt hat ablaktábla mindegyike remetéket, vagy olyan 

szenteket ábrázol, akik életük egy szakaszában remeteként éltek. Egyetlen kivétel van: 

Szent Izidor, a spanyol földműves, akit ugyanazon a napon, 1622. március 22-én 

avatott szentté XV. Gergely pápa, mint a jezsuiták rendalapítóját, Loyolai Szent 

Ignácot.
272

 A két spanyol szent az egri irgalmasok rendházában ugyanarra az 

ablaktáblára került. A képek elrendezésének, csoportosításának vizsgálatával további 

összefüggések fedezhetők fel.  

Evagrius remete az egri ablaktáblák egyetlen olyan szereplője, akit nem avattak 

szentté. Kortársával, a felette ábrázolt Martinianusszal közös vonása a világtól való 

elvonulás, a szegénység vállalása és az aszkézis. Élettörténetükben szerepel egy 

hasonló epizód: megkísérti őket egy nő. Evagrius és Martinianus ugyanazt a megoldást 

választják: el akarják kerülni a bűnre vezető alkalmat és ezért inkább elköltöznek. 

Martinianus még arra is képes, hogy életét kockáztatva a tengerbe vesse magát. 

Evagrius a karrierjét és a nagyváros mozgalmasságát hagyja ott és elköltözik a 

sivatagba. Evagrius a kísértő gondolatok elleni küzdelemmel behatóan foglalkozik 

írásaiban.
273

 

A második ablaktáblán ábrázolt remeték ‒ Egyszerű Pál és Venerius ‒ 

különböző korszakokban és földrészeken éltek, de mindkettőjük életében fontos 

szerepe volt az engedelmességnek. Egyszerű Pált a mestere, Remete Szent Antal 

többször is próbára tette az engedelmességben: négy napon keresztül kellett Szent 

Antal ajtaja előtt tűző napsütésben állnia, szét kellett fejtenie a ruháját, majd újra 

összevarrni, napokig étlen-szomjan böjtölni. Pál zokszó nélkül hajtotta végre a 

legfurcsább parancsokat is.
274

  

Veneriust is egy híres szent útmutatása vezeti rá az engedelmesség 

fontosságára. Szent Romuald (a kamalduliak rendalapítója) mikor Tivoliban 

találkozott a remeteként élő Veneriusszal, azt tanácsolta neki, hogy térjen vissza a 

kolostorba, amelyet hat évvel korábban elhagyott és csak akkor folytassa a 

remeteéletet, miután erre már engedélyt kért és kapott az elöljárójától. Szent Romuald 
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azt is megtanította Veneriusnak hogyan küzdjön a kísértések és a gonosz lelkek 

fenyegetései ellen.
275

  

A harmadik ablaktáblán ábrázolt Szent Vilmos és Szent Onufrius remete 

életében csak az a közös vonás, hogy mindketten egy ideig szerzetesként éltek, majd a 

remeteséget, az aszkéta életmódot választották. Szent Ferenc és Egyiptomi Szent 

Mária egyaránt a Szent Kereszt felmagasztalásának napján láthatta meg a keresztet és 

ez mindkettőjük életében olyan rendkívüli csoda volt, amely megrendítő változásokat 

idézett elő. Szent Ferenc élete végéig testén viselhette Krisztus sebeit, Mária pedig 

megtért, megbánta bűneit és haláláig remeteként élt a pusztában. Egyiptomi Szent 

Mária és Szent Onufrius kortársak voltak, mindketten évtizedeken át a világtól 

elvonulva, imádságban, aszkézisben éltek, sok kísértést szenvedtek el és csak haláluk 

előtt nem sokkal talált rájuk valaki, aki aztán eltemette őket. Ábrázolásuk is hasonló, 

mindkettőjüket általában ruhátlan aggastyánként jelenítik meg a képzőművészetben, 

testüket hosszú, fehér hajuk fedi. Az egri ablaktáblákon mindkét remete szent térdel.  

Szent Vilmos és Assisi Szent Ferenc Itália területén éltek, néhány évtized 

választja el őket időben. Vilmos francia volt, Ferenc pedig édesanyja révén francia 

származású. Fiatalon katonák voltak, harcokban vettek részt, mielőtt megtértek és 

Istennek szentelt életet éltek. Mindketten a radikális szegénységet választották és 

hamarosan követőik is akadtak. Szent Vilmos halála után az ő vezeklő, aszkéta 

életmódját megvalósító remeték az ő tiszteletére nevezték magukat vilhelmitáknak és a 

középkorban az egyik legelterjedtebb remeterend voltak Európában. 

A harmadik cella ablaktábláján is egy szent rendalapító kapott helyet: Loyolai 

Szent Ignác. Assisi Szent Ferenchez és Szent Vilmoshoz hasonlóan ő is katonaként 

kezdte pályafutását. Változatos életéből az ablaktábla festménye egy csodát mutat 

meg: Szűz Mária segíti Szent Ignácot a munkájában, a „Lelkigyakorlatok” című, máig 

nagy hatással bíró művének megírásában. Honfitársa, az egyszerű földműves, Madridi 

Szent Izidor szintén égi segítséget kap: angyalok szántanak helyette, mialatt ő 

szentmisén vesz részt. A másik ablaktáblán Mutius remete a kötelességét teljesíti: egy 

beteg társához megy, hogy meglátogassa. Természetfeletti, csodás segítséget kap: a 
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nap csak akkor nyugszik le, mikor ő már célhoz ért. Szent Simeon a pusztában 

szeretett volna élni minden emberi segítség nélkül. Isten gondoskodott róla: Simeon 

véletlenül rátalált egy szépen megművelt veteményes kertre és egy forrásra a sziklák 

között.  

Az egri irgalmas rendház celláinak ablaktábláin összesen kilenc szent életű 

remete látható. A képek jól illusztrálják a Kempis Tamás (1390‒1471) ágostonrendi 

szerzetes „Krisztus követése” című könyvében leírtakat: 

Első könyv 18. fejezet: A szent atyák példája 

Tekints a szent atyák eleven példájára, azokban tisztán ragyogott a 

tökéletesség és az istenfélelem: belátod majd, hogy milyen kicsinység, 

majdhogynem semmi az, amit mi cselekszünk. Jaj, mit ér az életünk, ha az 

övékhez hasonlítjuk? 

Krisztus szentjei és barátai éhen-szomjan, fagyban, mezítelen szolgáltak 

Istennek; munkálkodva fáradhatatlanul, virrasztva, böjtölve, szent imádságban 

és elmélkedésben: üldöztetésben és gyalázatban. (…)  

Ó milyen kemény és önmegtagadó életet éltek a szent atyák a sivatagban: 

hány és mily nehéz kísértést elviseltek; milyen gyakran zaklatta őket az ördög, 

milyen fáradhatatlan és buzgó imádsággal fordultak Istenhez, milyen szigorú 

böjtöket vállaltak, mekkora igyekezettel, tűzzel fáradoztak lelki haladásukon, 

mily kemény harcot viseltek vétkeik megtörésére, mily tiszta, egyenes 

szándékkal törekedtek Isten tiszteletére! 

Nappal dolgoztak, éjszakánként hosszú imádságba fogtak, bár munka 

közben sem hagyták abba az elmélkedő imát. Minden idejüket hasznosan 

töltötték, minden óra rövidnek látszott előttük az Isten szolgálatában, és az 

elmélkedés édes örömében arról is elfeledkeztek, hogy testüket táplálják. 

Lemondtak minden gazdagságról, méltóságról, hírnévről, barátról, 

rokonról: nem kívánták, hogy bármijük is legyen e világban; alig vették 

magukhoz azt is, ami életük fenntartásához szükséges volt (…). Szegények 

voltak hát földiekben, de nagyon gazdagok kegyelemben és erényben. (…) 

Magukat semminek tartották, evilág is lenézte őket, de Isten szemében drágák és 

becsesek voltak. Az igaz alázatosságban meggyökereztek, számítgatás nélkül 
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való engedelmességben éltek. Szeretetben és türelemben töltötték napjaikat, 

azért lelkiekben naponta előbbre haladtak: és Isten előtt nagy kegyelemben 

voltak. 

Arra szánta őket Isten, hogy minden szerzetes példái legyenek, úgy volna 

rendjén, hogy az ő példájuk jobban ösztökéljen a jóban való haladásra, mint a 

sok lanyháé a hanyagságra.
276

  

 A remeték mellett két szentté avatott rendalapító is szerepel az ablaktáblákon. 

Kempis Tamás közvetlenül a sivatagi szent atyák után említi a szerzetesrendek 

alapítóit. 

Ó mekkora volt a buzgóság minden szerzetesben egy-egy szent szerzetnek 

alapítása idején. Milyen őszinte belső odaadással imádkoztak, hogy versengtek 

az erények gyakorlásában, mily kemény fegyelemben éltek: hogy kivirágzott 

mindenkiben a tisztelet és az engedelmesség a mester törvénye alatt. (…)  

Bárcsak tebenned egészen ki ne aludnék az erényekben való gyarapodásnak 

vágya: hisz annyi istenfélő ember sok szép példája áll előtted.
277

    

Istenes Szent Jánosra is jellemző volt a remeték aszkézise, szegénysége, az 

éjszakai ima és a szigorú böjt. A szent „valóban a sivatag régi szent remetéihez 

hasonlít, önmegtagadását illetőleg. Mindazt, amit ezek távol a világtól és annak 

csábításaitól gyakoroltak, ő azt a világban és ennek babilóniai kísértéseiben valósította 

meg”.
278

  

A hat ablaktáblán megfestett tizenkét jelenet nem csupán dekorációként 

szolgált, hanem nyilvánvalóan didaktikus, példát adó szerepet töltöttek be a képek: 

hogyan lehet a szerzetesi életforma, a mindennapok és a lelki élet nehézségeit 

leküzdeni, Istenre figyelni és szentté válni. Az első ablaktábla (Martinianus és 

Evagrius) a kísértés legyőzésére nyújt példát. A második (Venerius és Egyszerű Szent 

Pál) az engedelmesség fontosságát hangsúlyozza. Az elöljárónak minden körülmények 

között engedelmeskedni kell. Egyiptomi Szent Mária és Szent Vilmos a bűnös 

életmóddal való radikális szakítás szép példái, Assisi Szent Ferenccel és Onufrius 

remetével együtt a szegénységre, az aszkézisre és az önmegtagadásra, a test 
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legyőzésére tanítanak. A harmadik cella ablaktábláin ábrázolt szentek (Loyolai Szent 

Ignác, Madridi Szent Izidor, Mutius és Simeon remeték) mindannyian égi segítséget 

kapnak, csodák történnek velük. Nem emberekre, hanem egyedül Istenre 

hagyatkoznak, és Isten segítséget nyújt nekik a feladataik elvégzésében. 

Az imádság közben ábrázolt szentek példája arra is figyelmeztette a kolostor 

lakóját, hogy a cella nem egyszerűen csak egy hálószoba, hanem az egyéni ima, a 

csendes elmélkedés, az Istennel való személyes kapcsolat elmélyítésének helye a 

szerzetes életében. Kempis Tamás azt tanácsolja:  

Zárd magadra az ajtót, hívd magadhoz Jézust, akit szeretve szeretsz.  

Maradj vele celládban: mert máshol nem találhatsz akkora békességet.
279

 

Az egri irgalmas rendházban élő szerzetesek számára a cella, illetve a cellában 

tartózkodás fontosságára utalnak az ablaktáblák festményei. A szent remeték világtól 

elvonult, magányban eltöltött életét a városban élő szerzetes a cellájába visszavonulva 

képes követni. A cella különleges szerepét a XI. századi misztikus író, Damjáni Szent 

Péter (1007‒1072) fogalmazta meg a legszebben „A remete élet dicsérete” című 

munkájában.  

Ó cella, a lelki gyakorlatok csodálatos műhelye, (…) Te teszed a tiszta szívű 

embert alkalmassá Isten szemlélésére. (…) 

Ó cella, a szent katonáskodás sátora, győztes hadsereg fegyvertára, Isten 

tábora, (…) Isteni csaták színhelye, lelki küzdőtér, angyalok látványa, kemény 

harcosok gyakorlótere, ahol a lélek a testtel csap össze. (…) 

A cella Isten és az emberek, a tettben élők és a mennyeiek találkozásának helye. 

Ide jönnek ugyanis a menny polgárai, hogy az emberrel beszélgessenek. (…)  

A cella a tanúja annak, amikor a szív lángol az isteni szeretettől, és a tökéletes 

áhítat állhatatosságával Isten arcát keresi. (…) 

Ó cella, a lélek biztos lakóhelye. (…) Te vagy a böjt és a virrasztás dajkája, a 

türelem őre, a legtisztább egyszerűség mestere.  

Te el tudod vezetni az embereket a tökéletesség csúcsára és fel tudod őket 

emelni a tökéletes életszentség ormára (…) A lelkek tükre vagy (…) 
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Nászterem vagy, ahol a boldog lélek megkapja a Szentlélek zálogát és egyesül a 

mennyei Jegyessel. Az igazak szeretnek téged.
280

 

Az ima és a munka („Ora et labora”) a szerzetesi élet két alappillére. Madridi 

Szent Izidor ‒ az ablaktáblák egyetlen olyan szereplője, aki nem volt sem szerzetes, 

sem remete ‒ a munkája és a kötelességei mellett mindennap szánt időt az imára és a 

szentmisére. A tevékenység (vita activa) mellett a szemlélődést (vita contemplativa) 

sem hanyagolta el. Az egri képen angyalok dolgoznak Szent Izidor helyett: szántanak 

a mezőn. Ilyen csoda Istenes Szent János életében is előfordult: angyalok dolgoztak 

helyette a kórházban mialatt ő távol volt. (57. kép) 

A másik spanyol szent, Loyolai Szent Ignác (1491‒1556) Istenes Szent János 

(1495‒1550) kortársa volt. Egy 1706-ban kiadott bécsi kötet a két szent közötti 

hasonlóságokat veszi sorra: szinte egyidőben születtek, mindketten évekig katonák 

voltak, a nevük kezdőbetűje egy-egy oszlopra emlékeztet. János az irgalmasság testi, 

Ignác az irgalmasság lelki cselekedeteivel szolgálta Istent.
281

 Istenes Szent János 1532-

ben ott volt a Bécs védelmét biztosító spanyol hadseregben és a másik három szent 

rendalapító (Loyolai Szent Ignác, Assisi Szent Ferenc és Szent Vilmos) is több éven át 

katona volt a megtérése előtt.
282

 Négyük közül Vilmos és János hivatalosan nem 

alapítottak rendet, a követőiket nevezték vilhelmitáknak és irgalmasoknak. 

Szent Ferencet őrültnek tartották, csakúgy, mint Istenes Szent Jánost, amikor 

Avilai Szent János prédikációjának hatására megtért. Mindkét szent rendalapítót 

lenézték és kigúnyolták a kortársaik.
283

 Fontos hasonlóság köztük továbbá, hogy nem 

vették fel az egyházi rend szentségét, nem voltak papok. 
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                                        A folyosók 

 

Mindhárom épületszárnyban, a rendházban csakúgy, mint a kórházban szép, 

tágas, keresztboltozatos folyosók voltak. (54. kép) 1735-ben hét új, félkör formájú 

képet festett meg Innocentius egri trinitárius szerzetes az alapító, Erdődy Gábor 

püspök megrendelésére. A képek Istenes Szent János életéből vett jeleneteket 

ábrázoltak és a déli épületszárnyban, a kolostor főbejáratától balra lévő folyosón, a 

gyógyszertár falán voltak. 1736-ban ismét említik az 1735-ben elkészített hét nagy 

festményt, amelyek a földszinti folyosó bal oldalán voltak láthatóak, a bejárattól végig 

egészen a konyháig.
284

 A Pénztári napló szerint 1735-ben egy lámpát vásároltak a festő 

számára. Innocentius testvér valószínűleg a folyosó falára festett képeket. Nem 

jegyezték fel a képek témáját, feltehetőleg a szent rendalapító életének csodás 

eseményeit ábrázolták. Ez a folyosó csak északról kap természetes fényt, ezért lehetett 

szükség lámpára a munkához. Lenvászon vásárlását csak két évvel később, 1737-ben 

jegyezték fel, és az öt rőf lenvászon alapozásáért fizettek a trinitárius festőnek 

munkadíjat.
285

  

1738-ban egy Szent Ágostont és egy Borromeo Szent Károlyt ábrázoló 

festménnyel díszítették a folyosó bejárattól jobbra lévő, a kertet határoló falát. A két 

kép festőjét nem nevezik meg a Prothocollumban. A Pénztári napló szerint 1738-ban 

adományból festett képeket Innocentius testvér, 1739-ben pedig egy kisebb összeget 

fizettek neki.    

1739-ben „VI. Károly császári és királyi fenség szép művészi” portréját 

ajándékozta az alapító püspök a kolostornak. (90. kép) Erdődy Gábor püspök 1000 

tallért fizetett a festményért, amely az új lépcsőházban kapott helyet.
286

 Az 1961-ben 

felvett leltár alapján a templom kiürítésekor került az Egri Érsekségre a nagyméretű 
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(240 x 180 cm) olajkép. Az uralkodó az aranygyapjas rend jelvényét viseli, mellette 

egy asztalon, díszpárnán korona, jogar és országalma. 1746-ban elkészült a 

megfeszített Krisztust Szűz Máriával és Szent Jánossal ábrázoló kép, amit az új 

lépcsőházban függesztettek ki.
287

 Ennek a műtárgynak nem sikerült a nyomára 

bukkanni.  

A vizitációk során a tartomány elöljárói ellenőrizték a klauzúrát is és megnézték 

nincs-e valahol egy olyan bejárat, amelyen át titokban lehet ki-be közlekedni. A 

vizitátorok megvizsgálták, hogy a konvent ajtaja jó zárakkal, kulcsokkal és reteszekkel 

van-e biztosítva. A Prothocollumban 1749-ben feljegyezték, hogy a portás szobát 

(„pforten zimmer”) bevakolták. A vizitátorok meggyőződtek arról is, hogy a bejárat 

folyamatos őrzése egy szorgalmas portásra van-e rábízva, egy jó tulajdonságokkal 

rendelkező, gondos, türelmes és hűséges személyre, aki mindenre figyel, amit a rendi 

konstitúció számára előír.
288

 

A rendház folyosóján volt egy állóóra. Egy archív fotón jól látható a számlap 

felső, ívelt lezárására festett gránátalma. (91. kép) A későbarokk stílusú óra 1769-ben 

került a rendházba és a fatokját a kórház egyik asztaloslegénye készítette el. A 

korábbi, még Erdődy Gábor püspök által adományozott órát az egri rendház főnöke 

erre az új, az óranegyedeket harangütéssel jelző ingaórára cserélte el.
289

 Ez az óra 

azonos a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár olvasótermében látható állóórával. (92. 

kép) 

A nyugati szárny első emeletének folyosóján a XX. század közepén befalazták 

egy türkizzöld színű, rokokó cserépkályha töredékét, felső részét (M: 109 cm Sz: 75 

cm). Lehetséges, hogy ez annak a zöld kályhának a töredéke, amelyet 1749-ben 

helyeztek el a refektóriumban.
290

 (93. kép) 

Feltehetően külföldről kerültek az egri rendházba azok a nagyméretű 

olajfestmények, amelyek többsége 1961-től az Egri Főegyházmegye tulajdonában van. 
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9 drb nagy olajfestményü Kép sekrestye folyosón egy névtelen jótevőtől, mely 

remek képek teljesen kifoltozva, (…) a feliratok újbol kiigazítva megkészültek 

1880ik évben Kovács Gyula egri aranyozó által.
291

  

A festmények tehát 1881-ben az északi szárny földszinti folyosóján voltak. Az 1961 

februárjában, a Szent József templom kiürítésekor felvett leltárban nyolc darab azonos 

méretű (230 x 130 cm) olajfestmény szerepel, és a 9. kép ‒ „Szt Pál megtérése” 

címmel ‒ csupán 10 centiméterrel szélesebb.
292

 Az 1961-ben felvett leltár kilenc 

festménye közül nyolc darabot Voit Pál is felsorol, ezek a képek 1958-ban a templom 

kórusán voltak. A Szent Pál megtérését ábrázoló festményt azonban nem említi a 

műemléki topográfia.
293

 Ennek a festménynek sajnos nem sikerült a nyomára 

bukkanni.  

A képek közül egyedül az Istenes Szent Jánost az irgalmasság testi 

cselekedeteivel ábrázoló festményről lehet tudni, hogy pontosan mikor került az egri 

irgalmasokhoz. 1770-ben említi a „fekete keretes” képet a Prothocollum: ekkor 

helyezték el a betegszoba ajtaja mellé, a folyosóra.
294

 (94. kép) A festményen Istenes 

Szent János fekete szerzetesi öltözékben, fején töviskoronával, bal kezében egy 

feszülettel látható. Tekintetét az égre emeli. Az ábrázolás a szent legendájának egyik 

csodálatos eseményére utal: János  

buzgón imádkozott (…) jó darabig az „üdvösség” feszülete előtt a „katolikus 

királyok” granadai kápolnájában. Amikor egy ilyen alkalommal távozni készült, 

a Szent Szűz és Szent János evangélista leszálltak az oltárról és az Üdvözítő 

töviskoszorúját fejére helyezve, azt ott mélyen homlokára nyomták, hogy 

élénken érezte a tövisek szúrását. Egyidejüleg hallotta, amint az angyalok 

királynője így szólt hozzá:”János, munkád és szenvedésed által kell kiérdemelni 

azt a koronát, amelyet fiam számodra készített.”
295
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Avilai Szent János azt mondta Jánosnak a megtérése és vezeklése után: az 

„irgalmasság cselekedeteinek gyakorlata legyen tehát az út; kérd az ég Urát, hogy 

kegyelmével halmozzon el, hogy azon állandósággal haladhass”.
296

 Emellett azt 

tanácsolta neki, hogy zarándokoljon el egy Szűz Mária kegyhelyre, Guadelupéba. 

János így is tett, és egy látomásban volt része, ami az irgalmasság cselekedeteire 

buzdította. A kegyhelyen ‒ miközben az Istenanya képe előtt imádkozott ‒ „megjelent 

előtte Mária és isteni Gyermekét meztelenül János karjaiba helyezte, átadva neki 

egyszersmind a pólyát, így szólt hozzá: János, öltöztesd fel Jézust, hogy megtanuld a 

szegényeket felruházni”.
297

  

Jézus az utolsó ítéletről tanítva sorolja fel az irgalmasság cselekedeit: az 

éhezőknek enni adni, a szomjazóknak inni adni, az idegeneknek szállást adni, a 

ruhátlanokat felruházni, a betegeket és a börtönben lévőket meglátogatni. (Mt 25, 31-

46) Később hetedikként a halottak eltemetését (Tób 1,17) is az irgalmasság 

cselekedetének tartották. Az irgalmasság cselekedeteit általában kórházakban és 

Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolásokon jelenítik meg.
298

 

 A szent rendalapítót ábrázoló festményen az irgalmasság testi cselekedeteit hét 

kis figura és a hozzájuk tartozó ‒ a szájukból kiinduló ‒ gót betűkkel írt, német nyelvű 

mondat jeleníti meg: „mich hat gehungert” ‒ egy szakállas, szegényes külsejű férfi, 

kezében egy tányér étellel, „mich hat gedurstet” ‒ elegáns ruhát viselő férfi, kezében 

egy pohárral, „ich war nackert” ‒ kezét kérésre összekulcsoló, csak alsóneműt viselő 

férfi, „ich bin ein freindling” ‒ szakállas, zarándokruhás férfi, bottal a kezében, vállán 

és kalapján a Szent Jakab kagylóval, „ich bin gefangen” ‒ láncra vert rab egy rácsos 

börtöncellában, „ich bin krank” ‒ ágyban fekvő beteg, „ich bin tod” ‒ egy koporsó és 

rajta egy koponya. A kép latin felirata magyarul: „Ó a tüzes szeretetnek kiváló példája 

csodálatos János atya, eszközöld ki számunkra a szeretet lelkületét, amely a mi 

bűneink sokaságát betakarja”. 

 A rendalapítót ábrázoló festmény párdarabja az egész alakos portréhoz 

méretében, kompozíciójában és stílusában is hasonló, Francesco Camachot ábrázoló 
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kép. (95. kép) Camacho élettörténetéről 1753-ban jelent meg egy német nyelvű kötet. 

Ebben szerepel az a csoda, melynek kapcsán felismerte hivatását. Egy feszület előtt 

imádkozott a ferencesek templomában, amikor a korpusz öt sebéből vér kezdett folyni. 

Halála előtt az utolsó kívánsága volt, hogy egy feszületet tarthasson a kezében.
299

 Így 

ábrázolja a festmény is: a kezében tartott feszületet szemléli.   

A portré latin feliratának kezdetén a „V” betű a „venerabilis” (magyarul 

„tiszteletreméltó”) szó kezdőbetűje, és arra utal, hogy a szentté avatási eljárást már 

megkezdték. A felirat egy rövid életrajz: „Tiszteletreméltó Franciscus Camacho 

Hispániában, Xerxes városban született 1663-ban. Igazi fia szóval és tettel Istenes 

Szent Jánosnak. Rendi fogadalma Limában a Szent Didáknál. A gyűjtésben a bárányt 

követte. 30 évesen jövőbelátó volt. Tengeren és szárazföldön oltalmazott. Limában 

halt meg 1696. október 23-án, 33 évesen”. A felirat közepére festett nyitott gránátalma 

koronával, kettős kereszttel és csillaggal pontosan olyan, mint az Istenes Szent János 

portrén. Az évszámok tévesek a festményen, mert Francesco Camacho 1629-ben 

született és 1698. december 23-án hunyt el.
300

  

Francesco Camacho élettörténetében számos párhuzamot találunk Istenes Szent 

János életével. Ő is katona volt, halálra ítélték, de nem sokkal a kivégzés előtt 

megkegyelmeztek neki. Egy jezsuita pap, Franciscus Castillo prédikációjának hatására 

döntötte el, hogy radikálisan megváltoztatja az életét. Életgyónást végzett, majd 1663-

ban belépett az irgalmas szerzetesrendbe a dél-amerikai Limában. Nagyon sikeres volt 

az adománygyűjtésben, egy nagy kórházat és egy templomot tudott az adományokból 

létrehozni. A betegek mellett gondoskodott a szegényekről, az árvákról és az 
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özvegyekről is. Emlékét elsősorban Dél-Amerikában őrzik. A Szent Mihály 

provinciában a kéregető testvérek példaképének számított.
301

  

Még három másik festményen ábrázoltak példamutató életű szerzeteseket, a 

latin nyelvű feliratokban érdemeik rövid összefoglalásával. A bal kezében a 

vértanúságra utaló pálmaágat tartó irgalmasrendi szerzetest tájháttérrel ábrázolta az 

ismeretlen festő. (96. kép) A fekete, kámzsás rendi ruhát viselő férfi mellett baloldalt 

egy buzogány és egy díszes markolatú tőr hever a földön. Ezekkel oltották ki az életét 

a támadói. A latin felirat magyarra fordítva: ”Tiszteletreméltó Jézusról nevezett 

Michael mártír, aki Lisszabonban, Portugáliában tett fogadalmat. Nagy alázatosság és 

nagy szeretet jellemezte e férfit Isten és a felebarát iránt. A betegek házaiban 

szolgálva, holland eretnekek által katolikus hitéért lett mártír. Karddal szúrták le 1676-

ban, 29 éves korában”. A festményen szereplő évszám téves. Jézusról nevezett 

Michael (Miguel) testvér és három rendtársa 1624-ben szenvedtek vértanúságot. A 

szerzetesek a spanyol-portugál sereg sebesültjeit ápolták a brazíliai San Salvadorban és 

a várost megtámadó luteránus hollandok a kórházban ölték meg őket.
302

 

Istenes Szent János első követőinek egyike volt Dominicus Piola. (97. kép) Az 

egész alakos portré egy szobabelsőben jeleníti meg. Jobb kezében a gyermek Jézus 

szobrát tartja, és ezt szemléli. A festmény a döntő pillanatot ábrázolja, amikor Piola 

felismeri a hivatását és elhatározza, hogy radikálisan változtat az életén. Mellette balra 

egy asztal, rajta gyertyatartó és könyv. Jobboldalt a háttérben nyitott erkély és 

becsomagolt, valamint zsákokban tárolt áruk utalnak az eredeti foglalkozására, a 

kereskedésre. A latin felirat magyarul: „Tiszteletreméltó Piola Dominicus testvér 

Granadában gazdag kereskedő csodálatos módon Jézus képmásának ragyogása által 

irgalmasságra jutott. Feleségének halálakor a vagyonát szétosztotta a szegények között 

és Istenes Szent Jánoshoz társult. Nagy alázatosság és nagy szeretet jellemezte e férfit. 

Érdemekkel telve halt meg 1664-ben … évesen”. A felirat a jobb szélén hiányos.  

A rend történetének egyik mérföldkövét ábrázolja a következő festmény: V. Pál 

pápa (1605‒1621) erősítette meg a betegápoló irgalmas szerzetesrend privilégiumait. 

(98. kép) A pápa lépcsős kerek emelvényen, egy trónuson ül, felette bíborszínű 
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függöny. Az előtte térdelő szakállas szerzetes kezében ott van a pecséttel ellátott irat. 

A háttérben egy bíboros alakja látható. A latin felirat: ”Tiszteletreméltó Egyiptomi 

Péter madridi spanyol generális, akinek kérésére V. Pál pápa a szerzetet az ő 

jelenlétében privilégiumokkal megerősítette. A generális alázatos fogadalmait 

ünnepélyesen tette le és szentség hírében halt meg Madridban 1633. október 13-án, 

életének 62. évében”. 

Francesco Camachohoz, Dominicus Piolához és a vértanúhalált halt Michaelhez 

hasonlóan Egyiptomi Péter is egy igazi példakép volt a szerzetesek számára. Kitűnt 

önmegtagadásaival, imádságos életével, a rendi szabályzat hűséges megtartásával. 

Elöljáróként példát mutatott a betegápolásban is, akár a legalantasabbnak tartott 

feladatokat is elvégezte. III. Fülöp spanyol király és hitvese, Ausztriai Margit 

segítségével elérte, hogy V. Pál pápa a spanyol kongregáció részére megadja azokat a 

privilégiumokat, melyeket VIII. Kelemen pápa megadott az itáliai kongregációnak. 

1630-ban hunyt el Madridban.
303

 A kép felirata tehát ez esetben is egy tévedést 

tartalmaz. 

A legenda szerint Istenes Szent János távollétében Rafael arkangyal végezte el 

a szükséges teendőket a kórházban: megágyazott, kitakarított, elmosta az edényeket, 

gondoskodott a betegek ellátásáról. A betegek észre sem vették a különbséget, úgy 

látták, hogy Istenes Szent János szolgálja őket.
304

 Erre a csodás eseményre utal a 

Rafael arkangyalt ábrázoló festmény (99. kép) felirata: „Szent Rafael Istenes János 

első társa. Aki az ő távollétében szolgálta a betegeket. Ennek a rendnek…” A szöveg 

több helyen hiányos. A képen göndörhajú ifjúként, szárnyakkal ábrázolt arkangyal a 

szerzetesek fekete skapuláréját öltötte magára. A történet egy másik ábrázolásán több 

angyal dolgozik a kórházban: takarítanak, étellel-itallal látják el a betegeket. Ezen a 

grazi rendházban őrzött festményen az angyalok fehér ruhájuk felett az 

irgalmasrendiek fekete skapuláréját viselik. A kronosztichon alapján a festmény 1739-

ben készült. (57, 58. kép)   
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 Az említett egri festményen a Rafael arkangyal kezében tartott, nyitott könyv 

latin feliratának magyar fordítása: „Én a te összes cselekedetedet és a tieid 

cselekedeteit is itt feljegyzem”. Rafael arkangyalt mindig ifjúként ábrázolják a 

képzőművészetben. Attribútumként vándorbot van a kezében, gyakran jelenítik meg 

útközben Tóbiással. Ábrázolják hallal, vagy egy kis szelencét tartva. A szelencében 

vitte a halepét, amellyel visszaadta Tóbiás apjának a látását. (Tób 11, 7-15) A másik 

ábrázolási típus, amikor a három arkangyal együtt szerepel.
305

 A betegápoló irgalmas 

szerzetesrendhez kötődő műalkotásokon a rend életében betöltött szerepének 

megfelelően alakul át Rafael arkangyal ikonográfiája. Az arkangyal ábrázolásai olyan 

attribútumokkal bővülnek, amelyek az Istenes Szent János életében történt csodás 

eseményeket illusztrálják, amikor az arkangyal a szent rendalapító segítségére sietett.  

 Borromeo Szent Károly Istenes Szent Jánoshoz hasonlóan törődött a 

szegényekkel és a betegekkel. Az egri irgalmasoktól származó festményen bíborosi 

öltözékben, nyakában kötéllel, egy feszület előtt térdelve imádkozik. (100. kép) 

Felette egy angyal jelenik meg, a baljában egy karddal, melyet már visszahelyezett a 

hüvelyébe. A szent előtt ott van a bíborosi kalapja. Borromeo Károly arcát (jellegzetes 

formájú orr, nagy szemek, keskeny bajusz és nyírt szakáll) valószínűleg egy 

metszetelőképről ismerhette a festő.
306

 A kép hátterében egy leplekbe csavart pestises 

beteg holttestét viszi két férfi. A latin felirat: „Borromeo Szent Károly bíboros, Milánó 

érseke, a rend oltalmazója”. Borromeo Szent Károly régi hagyomány szerint az 

irgalmasok első bíboros-oltalmazója.
307

 A bécsi templomukban egy mellékoltárat 

állítottak neki, a váci konventet pedig róla nevezték el. A bécsi refektóriumban Franz 

Xaver Wagenschön festménye imádkozva ábrázolja a szent bíborost. Josef 

Schokotnigg szoborcsoportjának témája a grazi templom főoltárán: Borromeo Szent 

Károly egy pestises beteget áldoztat.  
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 A nyolcadik nagy olajképen „Aurelius Augustinus hippoi püspök, a rend atyja” 

látható püspöki ornátusban, mitrával, jobbjában pásztorbot, bal kezében lángoló szívét 

tartja. (101. kép) Szent Ágoston püspök mögött a háttérben egy könyvespolc és egy 

nyitott könyv. Mivel az irgalmasrendi szerzetesek az ágostonos regulát követik, az 

egyházatya ábrázolása megtalálható az intézményeikben.  

1961-től az Egri Főegyházmegye tulajdonában van egy kép, amely Istenes 

Szent Jánost ábrázolja egy beteggel (olaj, vászon, 203 x 155 cm). (102. kép) Ebben az 

esetben egyértelmű, hogy Franz Xaver Wagenschön (1726‒1790) 1763-ban készült 

festményének a másolatáról van szó. Az eredeti kép a bécsi irgalmas rendház 

refektóriumában van.
308

 (103. kép) A töviskoronát viselő Istenes Szent János egy 

szegény, szinte teljesen ruhátlan férfi beteget tart. A szent az égre emeli a tekintetét, 

ahol egy felhőben a gyermek Jézus látható, kezében az irgalmas rend jelvényével.  Az 

egri másolaton a festő egy asztallal és két gyógyszeres üvegcsével egészítette ki a 

kompozíciót: az egyik az asztalra, a másik pedig a beteg mellé, a padlóra került. 

Mindkét üveg nyakán egy-egy papírcédula van felirattal és gránátalmával.  
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A refektórium 

 

A Prothocollum szerint a refektórium 1730-ban készült el a nyugati szárny déli 

végében. Ezt megelőzően is nyilván volt egy helyiség a rendházban, amelyet 

ebédlőnek használtak. A pénztárkönyvben 1729-ben feljegyezték, hogy egy szivacsot, 

egy nagy kalendáriumot egy képpel, fehér lenvásznat és ivópoharakat vásároltak. 1730 

áprilisában megvásárolták „Alphonsus Rodericus” lelkigyakorlatos könyvét négy 

példányban.
309

 Alfonz Rodriguez (1526 körül‒1616) spanyol jezsuita „A keresztény 

tökéletesség és erények gyakorlása” című munkáját először 1609-ben, Sevillában 

adták ki, majd számos nyelvre lefordították, rendkívül népszerű könyv volt.
310

 

1730-ban két darab kék korsót és 27 szalvétához elegendő anyagot vásároltak. 

1730. december 30-án fizették ki a kályhát a refektóriumba. 1731-ben három fehér 

cserépkorsót és kilenc üvegpoharat vettek, a falra pedig zöld lenvásznat. A helyiséget 

17 aranyozott rámájú képpel díszítették és egy kalendáriumot is vásároltak 1731 

októberében. Mivel a képek darabja csupán hét krajcár volt, nem festményekről, 

hanem sokszorosított grafikáról lehetett szó. A kalendáriumért 15 krajcárt fizettek ki, a 

kristály sótartók darabjáért pedig 30 krajcárt.
311

 1738-ban a Prothocollum tíz darab 

kisméretű képet említ a refektóriumban. A pénztári napló szerint 1739. júl. 17-én 3 

forintot és 45 krajcárt fizettek egy festményért.   

Miután 1748-ban az északi szárnyban létrehoztak egy új, tágasabb betegszobát, 

a régi betegszobát a nyugati szárny földszintjén átalakították ebédlővé. A helyiség 

hossza 15 méter, szélessége 6,95 méter és alapterülete 104,25 négyzetméter.
312

 A 

téglalap alaprajzú termet fiókos dongaboltozat fedi. (104. kép) A folyosó felőli, keleti 

oldalán három magasan álló ablak és egy kétszárnyú bejárati ajtó van a négy boltfiók 

szimmetriatengelyében. A belső udvarra néző, nyugati oldalán négy hasonló ablaka 

van.  

1749-ben a refektórium falait bevakolták és egy nagy, „oda arányosan” („hierzu 

proportionierter”) készített zöld kályhát helyeztek el benne. 1750-ben „szép, 
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négyszögletes kövekkel” kövezték ki és az asztalosok egy fa lambériát készítettek 

körben a refektórium falára. 1750 és 1753 között „Fra Luca Huetter” dolgozott a 

lambéria festészeti díszén.
313

 A fenyőfából készült lambéria az ablakpárkányok 

magasságáig (164 cm) borította a refektórium keleti és nyugati falát, míg az északi és a 

déli (rövidebbik) oldalakon 190 cm magas volt. (105. kép) Felül bordó és kék színűre 

festett, gazdagon profilozott párkányzat zárta le. (106, 107. kép) Bordó fejezetű, kék 

féloszlopok választották el egymástól az aranyozott szegélyű, négyzetes vagy téglalap 

formájú, festett betétmezőket a faburkolaton. A féloszlopok fejezetén és lábazatán 

aranyozás. A lambériát egy középpárkány is tagolta. Az átfestések eltávolítása után a 

barokk festésréteget, tehát a fehér-kék-lilás színű márványozást állították helyre a 

restaurátorok. 

1750-ben hét, „saját deszkákból készült” asztal került a refektóriumba.
314

 (105. 

kép) U alakban helyezték el őket az ebédlőben: az északi falnál foglaltak helyet az 

elöljárók, kétoldalt egymással szemben pedig a többi szerzetes. Hat asztalt az egri 

Dobó István Vármúzeum raktárában őriznek, egy pedig ma is az egri Markhot Ferenc 

kórházban van.
315

 (108. kép) A tölgyfából készült asztalok lábainak külső oldalán 

szépen faragott, volutás, vájatolt szegélydísz, középen pedig a rend jelvénye látható: 

megnyílt gránátalma, felette kereszt és hatágú csillag. Az asztalok egyik oldalán van 

lábtartó.  

A nyitott gránátalma sok magjával (109. kép) a keresztényi szeretet 

sokféleségének és a rászorulók iránti nyitottságnak, a kereszt pedig az 

áldozatvállalásnak és az önfeláldozó szeretetnek a szimbóluma. Az ókori görög 

mitológiában a gránátalma Perszephoné attribútuma volt. Az istennőt, Zeusz és 

Démétér lányát, az alvilág ura, Hádész rabolta el. Mivel evett egy gránátalmából az 

alvilágban, Zeusz rendelkezésének megfelelően ott kell töltenie az év négy hónapját, 

minden tavasszal azonban visszatérhet a földre. Perszephoné Hádész felesége és a 

holtak birodalmának királynéja lett. A keresztény művészetben a gránátalma a 

feltámadás szimbólumává vált. A számtalan magot tartalmazó gyümölcs a 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
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 Leltári számuk: 86.3.1‒6. Méretük: 82 x 80 x 400 cm.; Egy faragott asztallábról fotót közöl: Voit i. m. (2. j.) 

391. 428. kép 
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termékenységet is jelképezi, ugyanakkor a középkortól Mária erényeire, jó 

cselekedeteire és végtelen irgalmára is vonatkoztatták.
316

 Mivel az egyetlen gyümölcs, 

amely koronát visel, a megkoronázott Szűz Mária szimbóluma. A felvágott és magvait 

felkínáló gránátalma a bőkezűséget és a nagylelkűséget is jelképezi, gyakran világi 

uralkodók attribútuma. A felebarát iránti áldozatos szeretetet is szimbolizálja.
317

 „A 

gránátalma a régieknél az egyetértést jelentette, mert az egyetértő lelkeknek olyan 

egységben kell élniük egymás között, mint a gránátalma magjainak.” ‒ olvasható 

Cesare Ripa „Iconologia” című művében.
318

 

A pénztárkönyv szerint 1751. március 13-án egy szobrásznak fizettek a 

refektóriumban végzett munkáért. 1753 márciusában márványozta a refektórium 

lambériáját és az összes ablaktáblát „szent rendünk festője” Luca Huetter. Androvics 

Miklós egri kanonok adománya biztosította az összes festéket és egyéb szükséges 

anyagokat. Ekkor említik Huetter nevét először az egri rendház fennmaradt irataiban. 

Nem tudni honnan érkezett Egerbe, bár feltételezhető, hogy már képzett festőként 

került a Szent József konventbe. Androvics Miklós 1753. május 1-jén a „festő Luca 

testvérnek” 70 forintot fizetett festésért – a pénztárkönyv szerint.
319

 

A lambéria betétmezőit díszítő olajfestményeket többször átfestették. A 

festmények közül az északi falon, az óra alatti négy kép mérete a többinél nagyobb. 

(105, 152. kép) A négy festmény Jézus gyermekségét ábrázolja időrendi 

sorrendben.
320

 Az első kép (60 x 60 cm) a pásztorok imádását jeleníti meg. (Lk 2,8-18) 
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 Gömbös i. m. (15. j.) 108.; Erre példa Filippo Lippi: A gránátalmás Madonna (1450 körül, Firenze, Palazzo 

Pitti) és Sandro Botticelli azonos témájú festménye (1487. Firenze, Uffizi) is. Lottlisa Behling: Die Pflanze in 

der mittelalterlichen Tafelmalerei. Köln‒Graz 1962, 151‒152.  
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 Hans Aurenhammer: Lexikon der christlichen Ikonographie. I. Wien 1959, 171‒176.; Jutta Seibert: A 

keresztény művészet lexikona. Budapest 1986, 107. Például: Albrecht Dürer: Miksa császár portréja (1519. 

Bécs, Kunsthistorisches Museum). 
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 Cesare Ripa: Iconologia. Ford.: Sajó Tamás. Budapest 1997, 117. Erre példa: Melchior Küsel (1626‒1683 

körül) rézkarca Johann Wilhelm Baur (1607‒1642) után: Az egyetértés és a békesség (Augsburg 1670.) Linz, 

Nordico Museum: Inv.-Nr. Stb 92. A rézkarc előterében látható nőalak a jobbjában tartott gránátalmát szemléli. 

Közli: Werner Telesko Hrsg.: Meisterwerke europäischer Druckgraphik. Katalog der Graphischen Sammlung 

des Nordico ‒ Museum der Stadt Linz. Nr. XI. Linz 1999, 194‒195. Kat. 92. 
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 Pénztári napló HML XII‒6/1., Prothocollum… HML XII‒6/29.; Foltinyi János morva származásúnak tartja 

Huetter Lukácsot, az adat forrását azonban nem tünteti fel. Foltinyi János: Adalékok a magyar képzőművészek 

sorozatához. Századok VIII. 1874, 425‒427: 425. 
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 A refektórium lambériája jelenleg becsomagolt állapotban a Dobó István Vármúzeum raktárában van. A 

lambériát díszítő festmények sorrendjének rekonstruálásához a Dobó István Vármúzeum Fotótárában található 

archív felvételek (amelyek még a lambéria eltávolítása előtt készültek az ebédlőben) mellett Lengyel László 

szakdolgozatát használtuk fel. Lengyel i. m. (104. j.); A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti 

Kutatóintézetének Fotótárában, Voit Pál hagyatékában található fekete-fehér felvételek néhány lambériakép 

restaurálás előtti állapotát mutatják. A restaurálást Deák Klára, Nagy Éva és Bán Beatrix végezték el az 1990-es 
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(110. kép) Nagyon rossz állapotban maradt fenn, a restaurálás előtt szinte csak a 

felhőkön ülő, mondatszalagot tartó angyal és a Szűz Mária alakja körüli csoport volt 

látható. (111. kép) A jobb oldalon hiányzott a festék és egy nagy, függőleges repedés 

volt a táblaképen. A restaurálás után egy mozgalmas, átlós kompozíció és egy rokokó 

bájjal megfestett jelenet vált láthatóvá. Az éjszaka sötétjében a pásztorok fáklyákkal 

érkeznek a betlehemi istállóba. Szűz Mária, a gyermek Jézus és az angyal figurája 

kapja a legerősebb megvilágítást és ezáltal hangsúlyt a képen. Az angyal kezében 

tartott mondatszalagon: „Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis” olvasható, ezekkel a szavakkal adták az angyalok a pásztorok tudtára a 

Megváltó születését. (Lk 2,14) A festékhiány miatt a jobb oldal felső része 

valószínűleg a restaurátorok invenciója, kiegészítése.  

Az északi fal második festményén (60 x 59,5 cm) nem voltak olyan komoly 

festékhiányok és durva átfestések, mint az első kép esetében, de több, függőleges 

irányú, mély repedés nehezítette a restaurátorok munkáját. (112, 113. kép) A 

háromkirályok hódolatát (Mt 2, 1-11) ábrázoló festményhez Lucas Vorsterman (1595 

körül‒1675) 1621-ben készített metszetét használta fel Huetter.
 
A rézmetszet Peter 

Paul Rubens festménye (1618‒1619) alapján készült.
321

 A metszeten látható 

kompozíciót felül egy angyal felhőkön ülő alakjával, jobboldalt pedig ács- és asztalos 

szerszámok részletgazdag ábrázolásával egészítette ki az egri festő. A királyok díszes 

palástban, katonák és szolgák kíséretében járulnak ajándékaikkal a kis Jézus elé. A 

legidősebb király térdre ereszkedik és megcsókolja a gyermek Jézus lábát. A jelenet 

egészen bensőséges: a kisded Jézus állva, jobbjával az öreg király kopaszodó fejére 

támaszkodik, miközben a mögötte álló Szűzanya vigyáz rá és tartja, hogy el ne essen. 

Szűz Mária mögött Szent József szakállas alakja látható, barna köpenyben. Rubens 

festményének kevésbé élénk a színvilága, mint a metszet alapján készült egri képé, 

ahol igen harsány kék és piros színekkel dolgozott a művész. A piros és a kék szín 

kontrasztja a lambéria több festményén is fontos szerepet kap. A királyokat 

                                                                                                                                                         
években. Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központból (ÁMRK) 2000-ben került vissza a 

lambéria, a Tobenz által festett nagyméretű pannó, az óra és Huetter Lukács Istenes Szent Jánost a ravatalon 

ábrázoló supra porta festménye Egerbe.  
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 Rubens festményét jelenleg Lyonban a Musée des Beaux-Arts-ban őrzik. Jaffé i. m. (111. j.) 503. tétel.; 

Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450‒1700. Volume XLIII. Lucas 

Vorsterman I. Ed.: Dieuwke de Hoop Scheffer. Roosendaal 1993, 18‒19. Lucas Vorsterman több Rubens 

festményről készített rézmetszetet.  
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Betlehembe vezérlő csillagot egy felhőkön ülő angyal tartja. A kép felett, egy 

levéldíszes keretezésű kartusban felirat volt, melynek csak kis töredéke látható ma.  

A menekülő Szent Családot (Mt 2,13-14) ábrázoló lambériaképen (60 x 56 cm) 

több angyal is szerepel. (114. kép) Felül középen egy angyal villámokat tart a 

kezében, és ezekkel darabokra tör két, talapzaton álló, kőből faragott pogány 

bálványszobrot. Egy legenda szerint, amikor a Szent Család megérkezett egy 

egyiptomi városba, ott az összes bálványszobor ledőlt és eltörött.
322

 Három kis puttó a 

menekülőket szolgálja. Az egyik egy fonott elemózsiás kosarat visz, a másik konyhai 

eszközöket tart a kezében. A harmadik a tűzrakás fontos kellékét, egy fejszét visz a 

vállán, miközben jobbjával a teherhordó szamarat vezeti kötőféken. A szamár mögött 

áll Szűz Mária, aki a karjában tartott, alvó gyermek Jézusban gyönyörködik. Szent 

József visszatekint rájuk, bal karjával a szamár hátára kötözött csomagokat tartja.  

Szűz Máriát ezen a lambériaképen is piros ruhában és kék köpennyel ábrázolta 

Huetter. Az idilli jelenet előterében virágok és egy gólya látható, a csőrében kígyót, a 

karmában békát szorongat. A gólya fekete-fehér tollazata a Physiologus szerint 

Krisztus isteni és emberi természetére utal. A kígyót elpusztító állat értelmezhető a 

sátánt legyőző Szűz Mária jelképeként is. Az antik és a középkori szerzők is kiemelik 

a gólyaszülők és fiókáik közötti szeretetet.
323

 

A festmény jobb szélén az emeletes, sátortetős, fallal körülvett kőépület és a 

hozzá vezető egyszerű híd ábrázolása minden részletében megegyezik az egri 

kispréposti palota első emeletének ablakmélyedését díszítő, grisaille falképpel. Huetter 

Lukács tehát a ‒ feltehetőleg németalföldi ‒ metszetelőképet két művéhez is 

felhasználta. (115. kép) A lambériakép felett aranyozott, levéldíszes keretben, 

karmazsinvörös alapon arany betűkkel, latin nyelvű idézet olvasható Máté 

evangéliumából. („Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr 

angyala s ezt mondta neki: Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj 

Egyiptomba.” Mt 2,13) A Prothocollum leírása alapján a betegágyakra megfestett 

táblák is hasonlóan néztek ki. 
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 Seibert i. m. (317. j.) 226.; Engelbert Kirschbaum Hrsg.: Lexikon der christlichen Ikonographie. II. 
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Az északi fal negyedik lambériaképe (60 x 56 cm) a betlehemi 

gyermekgyilkosságot (Mt 2,16-18) ábrázolja Peter Paul Rubens festménye alapján.
324

 

(116. kép) Az előző képhez hasonlóan itt is szerepel a kép felett a latin nyelvű, az 

ábrázolt jelenethez kapcsolódó bibliai idézet arany betűkkel. Szent Máté evangélista 

Jeremiás próféta jövendölését (Jer 31,15) idézi. („Kiáltozás hallik Rámában, keserves 

sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.” 

Mt 2,18)  

A festmény közepén egy díszes, élénk kék színű ruhát viselő asszony két kezét 

felemelve jajveszékel, míg körülötte verekedés, öldöklés zajlik, a katonák a 

gyermekekre támadnak, az anyák védekeznek. A kép bal szélén az egyik nő a 

gyermekét leszúrni készülő férfi karjába harap. A felfegyverzett katonák egy antik, dór 

oszlopos épületből, a kegyetlen parancsot kiadó Heródes palotájából özönlenek ki. 

Rubens festményén három angyal látható az égen, egyikük kezében koszorúkkal. Az 

egri képen ezzel szemben csak egy angyal szerepel, méghozzá hátulnézetből, egy 

keresztes zászlót tartva a kezében. A zászló a feltámadásra, a halálon aratott 

győzelemre utal.  

Az északi falon kétoldalt, jobbra és balra egy-egy ajtó volt. (105. kép) Mindkét 

ajtón két festett betétmező van egymás alatt. Mind a négy festmény virágcsendéleteket 

ábrázol: fehér színű díszvázában rózsák, szegfűk, tulipánok és egyéb tarka virágok. 

(117, 118. kép) 

A lambériaképek sorozata a refektórium keleti, folyosó felőli falán folytatódik a 

12 éves Jézust a jeruzsálemi templomban (Lk 2,41-47) ábrázoló festménnyel (42 x 

34,5 cm). (119. kép) A kép viszonylagos épségben volt már a restaurálást megelőzően 

is. A jelenet főszereplője a festmény mértani középpontjában, egy emelvényen ül és a 

rá figyelő szakállas írástudóhoz szól, neki magyaráz el valamit. Jézus előtt, egy 

asztalon nyitott könyv. A festmény közepén látható oszlop is Jézus alakját 

hangsúlyozza ki. A képen összesen kilenc tudós látható, többségük Jézusra figyel, 

ketten azonban könyveikbe mélyednek. A kép jobb oldalán, egy konzolon kaptak 

helyet a mózesi kőtáblák a tízparancsolattal. A háttérben Szent József és Szűz Mária 
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közelednek, és végre megpillantják Jézust, akit aggódva kerestek. Bizonyára nem 

véletlen, hogy pontosan tizenkét szereplőt ábrázolt a festő a sorrendben ötödik 

lambériaképen.  

A felnőtt Jézus a Jordán folyóban való megkeresztelkedésével kezdi meg 

nyilvános működését (Mt 3,13-17). A hatodik lambériaképen (42 x 34 cm) a kép 

tengelyében van Jézus és a Szentlélek galambja. (120. kép) Keresztelő Szent János 

egy élénkpiros lepelt visel, lábánál attribútuma: egy bárány látható. A három angyal 

kiegyensúlyozza a kompozíció két oldalát. A bal oldalon az egyik angyal egy fehér 

leplet tart Jézus mögött, a jobb oldali, fél térdre ereszkedett angyal kezében pedig egy 

tálca van. A három angyal szerepeltetése szimbolikus jelentőséggel bír, és a 

Szentháromságra utal.  

A hetedik lambériakép sokkal keskenyebb az eddigieknél (42,3 x 28 cm). (121. 

kép) Az archív felvételeken látszik, hogy a lambéria rá van illesztve a folyosó 

irányába fülkeszerűen bemélyedő falra, így a kép rézsútosan helyezkedik el a többi 

kép síkjához képest. (122. kép) A Jézus megkísértését (Mt 4,1-4 és Lk 4,1-4) ábrázoló 

festményen az ördög egy értékes, prémmel bélelt, zsinóros, XVIII. századi mentét és 

fehér harisnyát visel. Csupán a fején látható szarvak és a farka árulják el a valódi 

kilétét. Egy követ nyújt a kép jobb oldalán, ülve ábrázolt Jézus felé, aki felemelt 

jobbjával utasítja el a kísértőt. A jelenet egy sziklás, kietlen tájban játszódik.  

Jézus megkeresztelkedése után 40 napra a pusztába vonult böjtölni. Háromszor 

kísértette meg a sátán, és ebből a történetből az ebédlőhöz kapcsolódó kísértést 

ábrázolta Huetter: a sátán arra próbálta rávenni Jézust, hogy változtassa kenyérré a 

köveket. A kép arra is figyelmeztethette a szerzeteseket, hogy az étel is lehet kísértés, 

a falánkság, a torkosság a hét főbűn egyike. A képen nem láthatóak, de az 

evangéliumokban szerepel, hogy amíg Jézus a pusztában böjtölt, angyalok jöttek a 

szolgálatára, csakúgy, mint az előző képen, a megkeresztelkedés jeleneténél.  

Jézus nem volt hajlandó a kísértőnek, az ördögnek engedelmeskedni és a követ 

kenyérré változtatni. A nyolcadik lambériakép (42 x 49,5 cm) mutatja be a Megváltó 

első nyilvános csodatettét: a kánai menyegzőn a víz borrá változtatását (Jn 2,1-11). 

(123. kép) Számos szerzetesi ebédlőben ábrázolták ezt a jelenetet. A lakoma lépcsős 

emelvényen zajlik, a háttérben egy oszlopcsarnok. Az előtérben szolgák töltik meg a 
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korsókat, baloldalt egy piros zekés férfi mutat Jézusra, aki mögötte áll és Szűz 

Máriával beszélget. A bal oldalon ábrázolt szőnyegszerű terítő a németalföldi festészet 

csendéleteinek, zsánerképeinek jellegzetes eleme. A zöld sapkás, piros zekés, fehér 

inges férfialak egy jómódú polgár a barokk korból.  

A kilencedik képen (42 x 39 cm) egy házasságtörő asszonyt hoznak Jézus elé, 

akit a mózesi törvények (MTörv 22,23) értelmében halálra kellene kövezni. (124. kép) 

A festmény azt a jelenetet ábrázolja, amikor Jézus a válaszadás előtt „lehajolt és 

ujjával írt a földre”. (Jn 8,1-11) Szavaival a biztos haláltól mentette meg az asszonyt. 

A jelenet Isten irgalmasságáról, a bűnbocsánatról szól. Mind a kórházba felvett 

betegek, mind a szerzetesek számára igen fontos volt a rendszeres szentgyónás. A 

rendalapító Istenes Szent János gondoskodott gyóntatóatyáról a betegek számára, mert 

úgy gondolta: „Először a léleknek kell meggyógyulni, azután Isten majd a testet is 

meggyógyítja”.
325

 

A tizedik lambériakép (42 x 38 cm) az európai festészet kompozíciós 

hagyományainak megfelelően ábrázolja Jézus színeváltozását (Mt 17,1-6). (125. kép) 

Az égen fehér, fénylő ruhában látható Jézus Krisztus, mellette Illés próféta és Mózes a 

kőtáblákkal. A hegytetőn három apostol a jelenet tanúja: Szent János apostol széttárja 

karjait, Szent Péter alig mer odanézni az égi jelenetre, Szent Jakab apostol pedig arccal 

a földre borul.
326

  

A tizenegyedik képen Keresztelő Szent János lefejezése (Mt 14,3-11 és Mk 

6,17-28) látható egy börtönben. (126. kép) Ennél a lambériafestménynél (42 x 49 cm) 

egy metszetelőkép alapján dolgozott Huetter. Erasmus Quellinus (1607‒1678) műve 

után Martin van den Enden (1605‒1673) 1640 körül készítette el a Keresztelő Szent 

János lefejezését ábrázoló rézmetszetet, amelyből a British Museumban is őriznek egy 

példányt.
327

 (127. kép) Az egri lambérián megfestett kompozíció minden részletében 

követi a metszetet. A szereplők három csoportban vannak elrendezve. Baloldalt áll 

Szalome, és a kíséretében lévő, hozzá hasonlóan elegáns, XVII. századi ruhát viselő 
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hölgyek. Középen a hóhér nyújtja át Keresztelő Szent János levágott fejét a tálcát tartó 

Szaloménak. A hóhér kardja még a földön fekvő Keresztelő Szent János vérétől 

piroslik. A jobb oldalon marcona katonák egy csoportja figyeli a jelenetet. 

A szomszédos lambériaképre (42 x 28 cm) került a másik Szent János, az 

evangélista. (128. kép) Ő az egyetlen az apostolok közül, aki nem szenvedett 

vértanúságot. A festményen a Jelenések könyvét írja Patmosz szigetén, a lábánál 

attribútuma: egy sas. Baloldalt Szűz Mária holdsarlón állva, egy felhőben jelenik meg, 

feje körül csillagokból glória. Szent János evangélista az egri egyházmegye 

védőszentje és a betegápoló irgalmas szerzetesrend protektora. 

 A következő két festmény a szerzetesek mindennapi élete és a rend célkitűzése 

szempontjából a legfontosabb az ebédlőben: Jézus csodás gyógyításai. Egy ördögtől 

megszállott embert visznek oda Jézushoz (Mt 9,32-34 és Mt 12,22-30). (129. kép) A 

képen (42 x 25 cm) az eltorzult arcú férfiból egy fekete szárnyas lény repül ki. Jézus 

meggyógyította, kiűzte belőle a gonosz lelket. „A megszállottság bibliai értelemben 

azt jelenti, hogy egy ember testét és lelkét démonok vették birtokukba, ami 

elmebetegségben, vadságban, epilepsziában nyilvánul meg.”
328

 Ez a lambériakép 

fontos utalás a kórházban ápolt pszichés betegekre. A különféle elmebetegségek 

humánus módszerekkel való kezelésében úttörő szerepet játszott az irgalmas rend. A 

másik képen (42 x 50 cm) szenvedők és betegek tömegét hozzák Jézus elé. (Mt 14,34-

36) (130. kép) A háttérben antik épületek, lépcsőzet és egy barokk templomtorony 

tűnik fel.
329

  

Ezt a két festményt egy faliszekrény választja el egymástól, melynek két 

ajtajára Huetter egy-egy rokokó díszvázát festett virágokkal (42 x 37 cm). (131, 132. 

kép) A vázák közepén kerek szellőzőnyílások voltak, félgömb formájú, átlyuggatott 

fedőlemezzel. Mindkét képen a fehér vázák mellett egy nyúl látható. A vázákban 

rózsa, szegfű, írisz, liliom és tulipán. A tulipán a gazdagság legfontosabb 

szimbólumává vált a XVII. században Nyugat-Európában, mert a tulipánnak olyan 

magas volt az ára, hogy csak a társadalom legfelsőbb rétege, a leggazdagabbak 

engedhették meg maguknak.
330

 A váza és a virágok nem csupán díszítőmotívumok, 
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hanem rövid ideig tartó szépségük miatt Vanitas szimbólumok. A németalföldi 

virágcsendéleteken leggyakrabban a tulipán utal a halálra, az élet mulandóságára. A 

szirmukat hullató virágok szemléltetik, milyen gyorsan múlik el a szépség.
331

 

  A betegek meggyógyítását és a csodálatos kenyérszaporítást (133. kép) 

ábrázoló lambériakép (42,5 x 50 cm) a keleti fal közepén található, két faliszekrény 

között. (134. kép) Mindkét festményen tömegjelenetet, zsúfolt kompozíciót láthatunk. 

A csodálatos kenyérszaporítás előképét Lengyel László találta meg: Jan Luyken 

(1649‒1712) antwerpeni művész rézkarca alapján dolgozott Lucas Huetter.
332

 (A 

csodálatos kenyérszaporítás az evangéliumokban: Mt 14,13 és 15,29; Mk 6,31 és 8,1; 

Lk 9,10 és Jn 6,1.) A kép jobb oldalán, egy dombtetőn ül Jézus a tanítványai körében. 

Az apostolok kosarakban osztják szét a kenyeret és halat az összegyűlt nagy 

tömegnek. A kép előterében ábrázolt három, XVIII. századi ruhát viselő szereplő a 

metszethez képest eltérés. Háttal ülve ábrázolt a festő egy sárga csizmás, vállig érő 

hajú férfit, magyar viseletben. Szintén háttal látható egy piros főkötőt és elegáns, piros 

színű, prémmel szegélyezett kabátot viselő asszony, aki egy halat tart a kezében. 

Kettőjük között egy parókás, a nyugat-európai rokokó idejére jellemző ruhában 

ábrázolt férfi nyújtja a kezét kenyérért. A háttérben sziklás hegyvidék. 

 A csodálatos kenyérszaporítást ábrázoló festmény után ismét egy kétajtós 

faliszekrény következik. Az ajtókon virágcsendéletek (42 x 37 cm) fehér vázában: 

rózsák, szegfűk, írisz és tulipánok. A vázák mellett egy-egy rózsaszál, illetve egy-egy 

madár.
333

 (135, 136. kép) A madarak a két szekrényajtón egymás felé néznek.  

 A következő két kép Jézus hatalmát mutatja meg a természeti erők, a világ 

felett. Mindkét esetben fizikailag megmenti, ugyanakkor lélekben is megerősíti a 

tanítványait. Az első képen (42,8 x 39,5 cm) Jézus a vízen jár, és megragadja Szent 

Pétert, aki már majdnem elmerült a vízben (Mt 14,22-33). (137. kép) Jól 

megfigyelhetőek a képen a teátrális gesztusok, a mozgalmasság és a lebegő drapériák 

– a barokk stílus jellegzetességei. A kétségbeesett Szent Péter alakja átlósan van 

elhelyezve. A két főalak erős megvilágításban látható az éjszakai jeleneten. A 
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háttérben egy kis vitorlás hajó az apostolokkal – a hajó mérete és az emberek aránya 

meglehetősen furcsa. A kép bal oldalát egy sziklaszirt és egy kis sziget tölti ki, ez 

utóbbin lépcső vezet fel a tetejére épült tornyos házhoz. A festményen ábrázolt sziklák 

Szent Péter nevére is utalnak, aki emberi gyengesége, kicsinyhitűsége ellenére a 

kőszikla. (Mt 16,18)    

 A sorrendben következő képen (43 x 39 cm) a festő ugyanolyan ruhában 

ábrázolta a főszereplőket, mint az előző képen: az alvó Jézust fehéres-szürke ruhában 

és piros drapériával, míg Szent Pétert kék ruhában és élénksárga drapériával. (138. 

kép) A képen viharban, nagy hullámokon hánykolódik egy bárka a rémült 

apostolokkal, a vitorlát heves szél feszíti ki. A háttérben a bal oldalon egy másik 

vitorlás tűnik fel, a kép jobb szélét pedig egy sziklaszirt foglalja el. A festmény azt a 

jelenetet ábrázolja, amikor az alvó Jézust Szent Péter apostol felébreszti. (Mt 8,23-27; 

Mk 4,35-41; Lk 8,22-25) A hajó szimbolikusan az egyház hajójaként is értelmezhető.   

 A bejárati ajtó mellé került a kufárok kiűzését ábrázoló jelenet (42 x 42 cm). 

Jézus kötelekből font ostorral űzte ki a kereskedőket a jeruzsálemi templom előteréből. 

(139. kép) (Mt 21,12; Mk 11,15; Lk 19,45; Jn 2,13-16) Az árusok portékáikkal együtt 

futottak előle. Ezen a képen a haragvó Istent láthatták a szerzetesek. A barokk 

művészetben igen gyakran ábrázolták a kufárok kiűzését a templomok bejáratánál és 

ezzel figyelmeztették a híveket, hogy világias gondolataikat ne vigyék magukkal a 

templomba.
334

  

 A bejárati ajtó másik oldalára a megbocsátó, irgalmas Istent ábrázoló jelenet 

került: a tékozló fiú hazatérése. (Lk 15,11-32) (140, 141. kép) A kép (41,5 x 39 cm) 

közepén a szakadt ruhás tékozló fiú fél térdre ereszkedik az őt visszafogadó, hozzá 

hajoló édesapja előtt. Két kezét és ujjait könyörgő gesztussal kulcsolja össze. A ház 

kapujában két, XVIII. századi rokokó ruhát viselő fiatal lány jelenik meg. A piros 

szoknyát viselő lány válla felett jól látható a pentimento. A kép hátterében balra házak, 

egy dombtetőn kis kápolna.  

 A refektórium lambériaképei közül a szakirodalomban leggyakrabban említett 

és reprodukción közölt „Noli me tangere” festmény (41 x 39,5 cm) hátterében az 

Egertől 12 kilométerre északra, a Bükk hegységben, a felsőtárkányi völgyben felépített 
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Fuorcontrasti kastély látható. (142, 143. kép) Az olasz kifejezés jelentése: 

ellentétektől, gondoktól távol. A kastélyt Barkóczy Ferenc püspök építtette, majd 

utóda, Eszterházy Károly lebontatta.
335

 A négy saroktornyos, kétemeletes épület kerti 

homlokzata előtti teraszra széles lépcsősor vezet fel. Balra egy kisebb, szerényebb 

villa látható. A kép középső részét a kastélyhoz tartozó francia kert ábrázolása tölti ki, 

a közepén egy szökőkúttal. A festmény előterében, egy teraszon találkozik a feltámadt 

Krisztus az előtte fél térdre ereszkedő Mária Magdolnával. A teraszon kétoldalt korlát 

egy-egy rokokó díszvázával. A kertészként, vállán ásóval, kalapban ábrázolt feltámadt 

Krisztus sebei jól kivehetőek. (Jn 20, 11-18) A restaurálás során Mária Magdolna 

fejére egy furcsa, sisakszerű fejfedő került. (143. kép) A restaurálást megelőzően 

készült fotókon jól kivehető, hogy a lambériaképen ez a kiegészítés eredetileg nem 

szerepelt. Mária Magdolna kibontott, hosszú hajjal, fedetlen fővel volt látható.
336

 (142. 

kép)  

A terasz bal szélén egy díszkút csobogó vízzel, mellette egy páva sétál. A páva 

és a kút egyaránt az örök élet szimbólumai.
337

 A páva feltámadás- és Krisztus jelkép 

is.
338

 Ez a jelenet a feltámadt Krisztus ábrázolásával a halálon aratott győzelem 

megjelenítése. Az újszövetségi jeleneteken Jézus Krisztus megdicsőülése mellett több 

jelenet témája a győzelmet arató Megváltó. Már gyermekként tudásával felülmúlja az 

írástudókat, ellenáll a kísértőnek, győzelmet arat a természeti erők, a vihar és a tenger 

felett, a betegségek felett, a kufárok kiűzésével pedig az emberi kapzsiság felett.  

A déli falon egy virágvázát festett Huetter az álajtó felső, nyitható részére. (144, 

145. kép) Ez a keskenyebb formátumú (37 x 20 cm) kép az egyetlen lambériafestmény 

a déli falon. (154. kép) A refektórium berendezésének fontos része volt a fából készült 

felolvasó pulpitus. Egerben az ebédlő nyugati oldalán az egyik ablakmélyedésben 

helyezték el ezt az állványt és a hozzá vezető ajtó felső képén (45 x 40 cm) örökítette 
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meg Luca Huetter a védőszentjét, Szent Lukácsot, aki a festők égi patrónusa.
339

 (146, 

147. kép) A képen munka közben látható: egy festőállvány előtt ül, ecsettel a kezében. 

Modellje, Szűz Mária a gyermek Jézussal a kép felső sarkában egy felhőn jelenik meg 

neki. A jobb alsó sarokban (kép a képben) egy elkészült festmény van. Egy éjszakai 

jeleneten két férfi látható egy kapuban: az egyik pénzt ad át a másiknak. Feltehetőleg 

az áruló Júdás kapja meg a harminc ezüstöt. 

A festmény Raphael Sadeler rézmetsző Bartholomeus Spranger (1546‒1611) 

festménye után készült metszetét követi.
340

 (148. kép) A festőállvány előtt ülve 

dolgozó, szakállas Szent Lukács, a felhőkön megjelenő Madonna a kis Jézussal és a 

háttérben a földön fekvő ökör megfestése hűen igazodik a metszethez. A jobb oldalon 

látható festményt az éjszakai jelenettel, valamint a két puttót az előtérben Huetter adta 

hozzá a kompozícióhoz. Ugyanakkor a rézmetszeten baloldalt álló két angyalfigurát 

nem festette a lambériaképre. Mivel Lukács evangélista eredeti foglalkozása orvos 

volt, az orvosok és a gyógyszerészek is védőszentjükként tisztelték és tisztelik ma is.  

 A felolvasópulthoz vezető ajtó alsó képén (44,5 x 40 cm) Istenes Szent János 

asztalához invitálja Jézust és két tanítványát. (149, 150. kép) Az asztalnál már ott ül 

egy idős férfi, aki beteg vagy vándor. A rendalapító már Krisztusnál van, az 

örökkévalóságban, az örök élet lakomáján, ahová minden keresztény ember eljuthat. 

Mintha Huetter festői névjegye lenne ez a két kép: Lukács testvér, aki Istenes Szent 

János követője, rendjének tagja és Szent Lukácsnak, az orvosok és festők 

védőszentjének nevét viseli.  

 1751-ban egy új, nagy, félkör formájú Utolsó vacsora kép került a 

refektóriumba, amelyet Androvics Miklós egri kanonok Bécsben készíttetett el 

„Johann Georg Thobentz” úrral. 100 forintot fizetett neki a festményért, az ezen felüli 

költséget a festő a konvent iránti szívességből elengedte.
341

 A festmény a helyiség 

északi falán volt, 642 cm széles és középen 228 cm magas. (105, 151, 152, 153. kép) 

A vászonra, vörösbólusz alapozásra festett olajképet eredetileg vakkeretre feszítették. 

Aranyozott, faragott rátétekkel ékesített keretbe helyezve rögzítették az északi falra. A 
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kép jobb alsó sarkában olvasható szignatúra: „Georg Tobencz 1753. Bécsben.” 

nyilvánvalóan nem eredeti. 1961-ben a restaurátorok megállapították, hogy a szignót 

„a legutolsó restauráláskor festették a lakkréteg felületére”.
342

 

A kép az apostolok áldozását ábrázolja az Utolsó vacsorán. A tanítványok egy 

része az asztalnál ül. Hárman az asztal előtt térdelnek, köztük van a háttal ábrázolt 

Szent Péter is, jobb kezében attribútumával, a kulcsokkal. A kép közepén Jézus áll, 

egy kék lepel veszi körül, kiemeli az alakját a többi szereplő közül. Jézus felfelé néz, 

miközben az előtte fél térdre ereszkedett apostolnak nyújtja az ostyát. Az arcok közül 

különösen a bal szélen ülő, a képből kitekintő tanítványé, valamint Szent János 

apostolé portrészerű. A kép jobb szélén két bort töltő szolga.
343

 A pannó egy 

tehetséges és jól képzett művész alkotása. Virtuóz módon alkalmazkodott a félköríves 

formátumhoz, gyakorlott kézzel oldotta meg a kompozíciót. Az apostolok mindegyikét 

egyéniségként mutatja be, kifejező gesztusokat használ.  

A kép alkotója, Johann Georg Tobenz „Hoftheatralmaler” 1714-ben született, és 

a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult 1728-tól 1733-ig.
344

 A művész színházi 

díszletek festésével foglalkozott Bécsben. 1766. április 20-án a Prothocollumban 

beszámolnak az általános rendi gyűlésről és itt megemlítik a bécsi házfőnök nevét: 

Theophilus Tobenz. Lehetséges, hogy a festőművész az ő rokona volt.  

 Az átellenben lévő, déli falra nem egy pannó, hanem egy falfestmény került 

néhány évvel később. Huetter („Fr. Luca”) készítette el a refektórium Nagycsütörtöki 

lábmosást ábrázoló, nagyméretű falképét (250 x 700 cm) a lambéria fölé, a déli fal 

félköríves mezőjébe. (154, 155. kép) A kép szignált: „Fr. Lucas Huetter S. O. S. 

Joanni Dei professus, pinxit die 10. May, anno 1760”. A Prothocollum szerint 1758-

ban készült el. Lehetséges, hogy ezt követően még tovább dolgozott rajta a művész. A 

kép falra festett és lakkozott olajfestmény. Utólagosan festettek köré barokk 

díszítőmotívumokat arany színnel – minden bizonnyal az északi falon elhelyezett 

Utolsó vacsora festmény mintájára.  
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 A képen egy oszlopos csarnokban, egy asztal körül láthatóak az apostolok. 

Többségük az asztalnál foglal helyet, néhányan azonban ‒ a kép bal oldalán ‒ állnak és 

beszélgetnek. Jézus fél térdre ereszkedve éppen Szent Péter apostol lábát készül 

megmosni (Jn 13,4-11). A kép előterében látható Júdás, a jobb kezében egy kis 

zacskó, benne a harminc ezüsttel. A kompozíció két szélén tálalóasztalok poharakkal, 

evőeszközökkel, gyümölcsöstállal. Ezek a csendéletszerű részletek különösen finoman 

kidolgozottak. (155. kép) A bal szélen a poharakat mossa el a képből kitekintő fiatal 

szolga, jobbra a lábmosás jelenetét figyeli egy másik.
345

  

Jézus megmosta tanítványai lábát és ezzel példát adott az alázatra és a 

szolgálatra a beteg embertársaikat szolgáló szerzetesek számára, akik mindennapjaihoz 

a kórházi betegek mosdatása is hozzátartozott.
346

 Emellett a Nagycsütörtöki lábmosás 

utalás a lélek megtisztulására is. A bűntől, a szennytől való megtisztulás csak Jézus 

Krisztus segítségével lehetséges. 

Az Utolsó vacsora e két, nagyméretű ábrázolása mellett több lambériaképen is 

téma az étkezés: Keresztelő Szent János lefejezésének Heródes lakomája és Szalome 

tánca a közvetlen előzménye. Jézus nyilvános működésének első csodája, a víz borrá 

változtatása egy menyegzői lakomán történt Kánában. A pusztában böjtölő Jézust a 

sátán megkísérti, hogy változtassa a követ kenyérré. A csodálatos kenyérszaporítás 

alkalmával több ezren laknak jól. Az éhségtől elgyötört tékozló fiú hazaérkezésének 

örömére apja egy lakomát rendez. Jézust két tanítványával együtt asztalához invitálja 

Istenes Szent János.   

Az ebédlő keleti falán párosával kerültek elhelyezésre a virágcsendéletek, 

összesen négy festmény. A bejárati ajtóhoz közelebbi két virágváza szomszédságában 

két nagyon hasonló újszövetségi téma került egymás mellé: az egyik képen Jézus 

lecsendesíti a vihart, párdarabján Szent Péter a vízen jár. A többi kép között is fel lehet 

fedezni olyan összefüggéseket, melyek alapján párba rendezhetőek. A gyógyítás 

témájával ‒ a szerzetesrend küldetésével, céljával ‒ két festmény foglalkozik: Jézus 

meggyógyítja az ördögtől megszállottat, vagyis egy elmebeteget, míg a másik képen 

                                                 
345

 Lengyel László a képből kitekintő, a kezében tartott poharat hunyorítva néző szolgát rejtett portrénak tartja. 

„A képből való kitekintés e módját nagyon hasonlónak érezzük a modelljét hunyorítva szemlélő, rajzszerszámát 

szeme elé tartva méregető festő gesztusával.” Lengyel i. m. (104. j.) 41. 
346

 Az alázatosságra példát mutatott az egri rendház alapítója is. Lásd 18. o.  
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betegek sokaságát gyógyítja meg. A két festmény egy virágcsendélet-pár két oldalára 

került a lambérián.   

 Az északi falon egymás mellé került két karácsonyi jelenet: a szegény 

pásztorok és a gazdag napkeleti bölcsek látogatása, hódolata az újszülött Jézus előtt a 

betlehemi istállóban. A betlehemi gyermekgyilkosság természetesen szorosan 

összefügg a mellette ábrázolt menekülő Szent Családdal, a témája azonban 

párhuzamba állítható Keresztelő Szent János lefejezésével: ártatlanokat végeztek ki az 

uralkodó parancsára. Mindkét jeleneten igen szemléletesen ábrázolták a brutalitást, a 

gyilkosságot. A jeruzsálemi templom kétszer szerepel a lambérián: a 12 éves Jézus az 

írástudókkal beszélget, a bejárati ajtó melletti lambériaképen pedig kötelekből ostort 

fonva kiűzi a kufárokat Atyja házából, a templom előteréből. Két jelenet van, ahol a 

mennyei Atya kinyilatkoztatja, hogy Jézus Isten fia: a Jordán vizében való 

megkeresztelkedéskor és a Tábor hegyen is szózat hallatszott az égből. Párhuzamba 

állítható a víz borrá változtatása Kánában a kenyérszaporítás csodájával: mindkettő az 

eucharisztia előképe. Az ebédlőbe illő jelenet a pusztában böjtölő, éhező Jézus, akit 

megkísért a sátán és az éhségtől gyötörten apjához hazatérő tékozló fiú. A 

házasságtörő nőt a biztos haláltól, a megkövezéstől mentette meg Jézus. A Szent 

Család is az életveszélytől, Heródes katonáitól menekült meg. Mind Szent János, mind 

Szent Lukács evangélistát egy égi látomás szemlélőjeként ábrázolták a 

refektóriumban: Szűz Mária jelent meg nekik. A feltámadt Krisztus ábrázolása kétszer 

látható a lambérián: a „Noli me tangere” jelenetben Mária Magdolnával, a nyugati 

falon pedig két tanítványával, amint Istenes Szent János az asztalához invitálja.  

Ez utóbbi festmény lehet a szent rendalapító halála utáni megdicsőült, mennyei 

létállapot megjelenítése. Értelmezhető azonban a rend célkitűzésének vizuális 

összefoglalásaként is: bárki érkezik is hozzájuk ‒ legyen bármilyen szegény, beteg 

vagy idegen ‒ olyan szeretettel kell gondoskodniuk mindenkiről, mintha magát Jézus 

Krisztust látnák vendégül. Az irgalmas szerzetesek ‒ mivel tanulmányaik során 

részletesen megismerték a rendalapító életrajzát ‒ egy másodlagos jelentésréteget is 

felfedezhettek a lambéria festményein. A Jézus életéből vett jelenetek ugyanis, 

feltételezésünk szerint párhuzamba állíthatóak Istenes Szent János élettörténetével.  
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Az első lambériaképen ábrázolt pásztoroknak angyalok adták hírül a Megváltó 

születését. Amikor Istenes Szent János (eredeti nevén Juan Ciudad) meglátta a 

napvilágot, a helyi templomban megszólaltak a harangok. Egy, a közelben élő, jámbor 

remete elmondása szerint angyalok húzták meg a harangokat a gyermek születésekor, 

akit Isten választott ki egy nagy feladatra. János szülei mélyen hívő, egyszerű 

mesteremberek voltak.
347

  

A napkeleti bölcseket a betlehemi barlanghoz elvezető csillagot a festményeken 

általában a barlang, illetve az istálló felett ábrázolják. Egy 1710-ben, Istenes Szent 

János ünnepén az irgalmasrendiek bécsi templomában megtartott beszédben az 

szerepel, hogy János születésének pillanatában szülőháza felett egy lángoló oszlop 

jelent meg az égen. Az angyalok gyújtották meg, hogy tudtára adják a világnak egy 

Isten által kedvelt gyermek születését, aki lángra gyújtja majd az egész világot az Isten 

iránti és a felebaráti szeretet tüzével.
348

  

A szent rendalapítót is megkísértette az ördög: egy pénztárcát kínált neki a 

fakötegért cserébe, amit a vállán vitt. János a szegénységet fontosabbnak tartotta, és 

amikor elmondta, hogy a pénzt szentmisére szeretné fordítani – „az ördög eltűnt, 

miután rettenetes kiáltással jelét adta megszégyenülésének és leveretése feletti 

fájdalmának”.
349

 

Szűz Máriának és Szent János evangélistának fontos szerepe volt Istenes Szent 

János és az irgalmas szerzetesek életében. Röviddel halála előtt Istenes Szent Jánosnak 

„megjelent a Szent Szűz, Ráfael arkangyal és János evangélista kíséretében”. Szűz 

Mária megígérte neki, hogy mind követőinek, mind a kórházaikban ápolt 

szegényeknek oltalmazói, égi pártfogói lesznek.
350

  

Jézus szavával lecsendesítette a vihart. Istenes Szent János életében is volt egy 

ilyen csodás esemény: egy alkalommal Afrikából Gibraltár felé tartott egy hajón, 

amikor viharba kerültek.  
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 Pozo i. m. (24. j.) 7‒8. 
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Johann Christoph Sauer: Der göttliche Mensch, Johann Von Gott, Heiliger Stiffter Des Göttlichen Ordens der 
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… a szent elhatározta, hogy imában keres segítséget, ugyanazokkal a szavakkal 

könyörögve, amelyeket hasonló alkalommal az apostol mondott: „Ments meg 

minket, Uram, mert elveszünk!” Rendkivüli buzgósággal imádkozta el az 

Üdvözlégy Máriát. Alig fejezte be ezt az imádságot és a tenger ismét 

megnyugodott, az ég kiderült s a matrózok visszanyerték bátorságukat és 

bizalmukat. A legénység és az utasok hálát adtak az Istennek.
351

 

 Jézus meggyógyította az ördögtől megszállottat, vagyis az elmebeteget. Istenes 

Szent János életének sorsdöntő epizódja volt, amikor Avilai Szent János prédikációja 

olyan heves érzelmi reakciókat váltott ki belőle, hogy az emberek azt gondolták, hogy 

megőrült. A királyi kórházban a saját bőrén megtapasztalt kegyetlen bánásmód, 

ütlegelés hatására tűzte ki célul az őrültek ápolását és gyógyítását. Ebben az 

intézményben kezdte meg a szerencsétlen, beteg emberek szolgálatát, ápolását és 

vigasztalását, a verések okozta sebeik ellátását.
352

 Jézus számos beteget 

meggyógyított, Istenes Szent Jánosról is feljegyezték, hogy egy szegény, beteg 

asszony szörnyű, gennyes lábsebét csodálatos módon meggyógyította.
353

   

Jézus megbocsátott a házasságtörő asszonynak, aki új életet kezdhetett, mert 

Jézus segítségével megmenekült a kivégzéstől. Istenes Szent János pedig több 

prostituáltat mentett meg, térített meg Granada városának bordélyházaiból. 

Péntekenként, egy feszülettel a kezében beszélt a prostituáltaknak Jézus szenvedéséről, 

amelyet értük is vállalt. A bűnösökre váró örök kárhozattól, a pokoltól akarta 

megmenteni ezeket a nőket és mindazoknak, akik felhagytak bűnös életmódjukkal, 

segített abban, hogy új életet kezdhessenek és visszatérhessenek a társadalomba.
354

  

A kenyérszaporításhoz hasonló csodát is feljegyeztek a rendalapítóról: egy 

alkalommal ebédidőben egyáltalán nem volt kenyér a kórházban. Istenes Szent János 

kilépett az utcára és ott talált egy lovast, aki megszólította: „János testvér, kenyérre 

van szükséged a szegényeidnek? Vegyél, amennyi csak kell.” Miután egy jókora 

adagot átadott, eltűnt a lovas.
355

 A betegek meggyógyítása és testi-lelki táplálékkal 
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való ellátása a szerzetesrend legfontosabb célkitűzései voltak. A két csodás jelenet a 

refektórium keleti falának közepére került, egymás mellé.  

Jézus az Utolsó vacsora alkalmával megmosta tanítványai lábát, példát adott a 

felebaráti szeretetre. Istenes Szent János „nagy tisztelettel és alázattal mosta meg a 

belépő szegénynek lábát és a lábfejét a szent kereszt jelével megjelölve, mély 

tisztelettel csókolta meg”.
356

 Egy alkalommal, mikor egy, az úton talált szegény beteg 

lábait mosta a kórházban, észrevette, hogy a lábak keresztül vannak szúrva. A sebek 

alapján Jézus Krisztust ismerte fel a betegben.
357

 Jézus így szólt hozzá:  

János hűséges szolgám (…). Mindazt a jót, amelyet nevemben cselekszel, nekem 

cselekszed. Én vagyok az, akit ruhával ajándékozol meg, amikor a 

mezíteleneket ruházod, én vagyok az, akinek lábát megmosod, amikor a 

szegények lábát mosod; én vagyok az, akit gyógyítasz, amikor a szegényeket és 

a betegeket gyógyítod. Megszámlálom minden léptedet és minden fáradságodat 

és meg fogom ezt jutalmazni; tarts ki állhatatosan és hűségesen és neked adom 

az élet koronáját, amelyet számodra készítettem.
358

  

Ez a csodás jelenet a rend 1758-ban kiadott Bulláriumában (158. kép) és egy selyemre 

készült kis rézmetszeten is látható.
359

 (159. kép) 

 A szerzetesi ebédlők dekorációjának leggyakoribb témája az Utolsó vacsora, de 

az ábrázolásokon nem a lábmosás, hanem a közös étkezés, az eucharisztia 

megalapítása látható. A betegápoló irgalmas szerzetesek életében a betegek alázatos 

szolgálatára és az Istenes Szent János életében történt csodára utal a déli fal lunettáját 

elfoglaló falkép, amelyen Jézus megmossa Szent Péter apostol lábát. A refektóriumi 

lambériaképek és Istenes Szent János életének fontos eseményei közötti összefüggések 

vizuális igazolásai a rendi szabályzatban leírtaknak: Istenes Szent János „teljesen 

testvérei megsegítésének szentelte magát, és hűségesen követte a Megváltót a maga 

irgalmas magatartásában és cselekedeteiben”.
360
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A Prothocollum szerint 1753-ban öt, meglehetősen nagy, új festményt készített 

Lucas Huetter testvér Androvics Miklós egri kanonok („opitulante Benignissimo 

Benefactore”) költségén: 1. Istenes Szent János képe („a refektórium bejárati ajtaja 

felett félköríves fekete keretben és szépen aranyozott szegéllyel”) 2. Szent József képe 

3. az elhunyt alapító, Erdődy Gábor Antal püspök portréja 4. Gróf Barkóczy Ferenc 

püspök portréja. 5. „Jótevőnk”, Androvics Miklós egri kanonok portréja. A képek a 

szerzetesrend és az egri konvent védőszentjét ábrázolták, valamint a bőkezű 

adományozókat és jótevőket örökítették meg, akikről a szerzetesek imádságban is 

megemlékeztek. 

Az Istenes Szent Jánost a ravatalon ábrázoló festmény egy ideig a sekrestyében 

volt, majd visszakerült eredeti helyére, a refektóriumba, a bejárati ajtó fölé.
361

 (160. 

kép) A supra porta kép (olaj, vászon, M: 110 cm Sz: 190 cm díszkerettel) teljes 

életnagyságban örökíti meg a ravatalon fekvő elhunytat. (161. kép) A rendalapítót az 

irgalmasok fekete színű rendi ruhájában, mezítláb, feje körül fénysugarakkal 

ábrázolták. A szent két keze egymáson, egy feszületet tartva a mellkasán. Istenes Szent 

János feje két egymásra helyezett, piros színű díszpárnán nyugszik. A kép bal szélén 

egy sötétkék, aranymintás és aranybojtos függöny van a halott feje fölött 

baldachinszerű elrendezésben, élénk színkontrasztot alkotva a piros ravatallal. A 

mezítlábas, aszkézisben és szegénységben élő szent díszes ravatala mögött két angyal 

jelenik meg felhőkön: az egyikük egy tömjénezőt tart, amelyből füst árad, a másik 

angyal imádkozó kéztartással látható. A szegmensíves, faragott keret belső része 

aranyozott, a külső pedig feketére festett.   

A bécsi irgalmasrendi templom sekrestyéjében a bejárat felett, a belső oldalon 

látható egy hasonló festmény. (162. kép) Istenes Szent János a ravatalon, fekete rendi 

ruhában, a mellén egy feszülettel. A kép felirata magyarul: „Értékes az Úr előtt az ő 

szentjeinek halála” (Zsolt 116,15). Mind a bécsi, mind az egri ravatalkép Pedro de 

Raxis XVI. századi portréja alapján készült. Ez a portré a legkorábbi és 

legautentikusabb ábrázolás Istenes Szent Jánosról, és jelenleg Granadában, a Casa de 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Voit i. m. (2. j.) 389, 392. Voit Pál téved, mert a festmény nem a „haldokló” 

Istenes Szent Jánost ábrázolja, hanem a felravatalozott holttestét.  
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los Pisa Múzeumban őrzik. A múzeumot abban a házban alakították ki, ahol a szent 

elhunyt.
362

 

Istenes Szent János kimentett egy fuldoklót a megáradt folyóból, de a hideg 

vízben szerzett meghűlésből már nem tudott felépülni. A szentségekkel megerősítve, 

ágya mellett térdelve, imádság közben, a feszületét a szívéhez szorítva halt meg 1550. 

március 8-án, 55 évesen.
363

 Halála után a testének olyan színe volt, mintha élne és 

mennyei illatot árasztott. Halála előtt és után is megkapta a csodatettek „koronáját”.
364

 

Mivel nagy tömegek szerették volna őt megnézni a ravatalon, ezért több napig a 

templomban volt felravatalozva. Közbenjárására sok imameghallgatás és gyógyulás 

történt.
365

 

A Prothocollumban a ravatalképpel együtt említett, Szent Józsefet ábrázoló 

festménynek és Androvics Miklós egri kanonok portréjának nem sikerült a nyomára 

bukkanni.
366

 Androvics Miklós (1715‒1777) 1746-tól kanonok, Barkóczy Ferenc 

püspök ceremóniamestere, 1752-től 1761-ig az egri szeminárium prefektusa, majd 

1770-től egervári prépost (kisprépost) volt. Bőkezűen támogatta az irgalmasokat, a 

Prothocollumban „legkedvesebb jótevőnek” nevezik. Egri palotájának festészeti 

díszítésén Huetter, majd később Johann Lucas Kracker is dolgozott. Ebben az 

épületben (egykor Káptalan utca, ma Kossuth Lajos utca 4.) kapott helyet 224 kötetből 

álló könyvtára, melynek könyvjegyzéke fennmaradt.
367

 Egertől északra, 

Felsőtárkányban volt egy nyaralója. Szmrecsányi Miklós úgy véli, hogy a refektórium 

„Noli me tangere” lambériaképének hátterében, a Fuorcontrasti kastély mellett balra 

ábrázolt épület („nyárilak”) Androvics Miklósé.
368

 (143. kép) Nincs adat arra 

vonatkozóan, hogy ki állította össze a refektórium berendezésének művészeti 

programját. Lehetséges, hogy a művelt Androvics Miklós kanonok nem csupán 
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mecénás volt, hanem a témák megválasztásában, a program megalkotásában is részt 

vett.  

A refektórium kétszárnyú ajtaját négy-négy festett betétmező ékesítette. (160, 

163. kép) A bal oldali legfelső képen (24 x 36 cm) a Jézus háromszori megtagadását 

megbánó, síró, arcát a kezébe temető Szent Péter apostol látható. (Mt 26,74-75) (164. 

kép) A kép hátterében az attribútuma: egy kakas, valamint fegyveres katonák jelennek 

meg. Az ábrázolással tematikailag párhuzamba állítható a jobb oldali ajtószárnyon 

ábrázolt Bűnbánó Mária Magdolna (24 x 36 cm), aki kezeit tördeli egy sziklabarlang 

előtt, ahol a legenda szerint élete utolsó éveit töltötte, elmélkedve és bűneiért 

vezekelve. (165. kép) Ruhájának lila színe is a bűnbánatra utal. A mellette ábrázolt 

attribútumok: feszület, koponya és nyitott könyv ‒ a remeték általános attribútumai is. 

A nőalak testtartása és a gesztus, ahogyan összekulcsolja a két kezét, emlékeztet 

Rubens 1620 körül készült és Bécsben, a Kunsthistorisches Museumban őrzött 

festményére: Bűnbánó Mária Magdolna testvérével, Mártával.
369

   

Szent Péter apostol és Szent Mária Magdolna a bűnbánók, a megtérő bűnösök 

példaképei és védőszentjei. A képzőművészetben gyakran ábrázolják őket együtt.
370

 

Gyarló, bűnös emberekből szentek lettek, és mindketten jelentős szerepet kaptak az 

üdvtörténetben: Jézus Szent Péterre, a kősziklára alapította egyházát, Mária Magdolna 

pedig elsőként láthatta a feltámadt Jézust és mondhatta el a feltámadás örömhírét az 

apostoloknak. Az ajtón az ábrázolások tematikája az ebédlőben tartott bűnbevalló 

káptalanokhoz kapcsolódott. 

 Az ajtó bal szárnyán felülről a második kép (52 x 36 cm) egy, az utolsó 

ítéletkor feltámadó halottat ábrázol. (166. kép) A koporsójában éppen felülő halottat 

rémülten szemléli egy szürke habitust viselő szerzetes. A háttérben sziklás táj 

fenyőfákkal. A kép párdarabján (52 x 36 cm) Szent Jeromos látható attribútumaival: 

baljában koponya, mögötte bíborosi kalap, lábainál egy oroszlán. (167. kép) A 

háttérben ábrázolt könyvespolc és a tintatartó tollal szintén a bibliafordító attribútumai. 
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 Lucas Vorsterman metszete a festményről: Hollstein’s XLIII. i. m. (321. j.) 86. 
370

 A pápai pálosok kolostorának refektóriumában is volt egy Szent Pétert és Mária Magdolnát ábrázoló képpár. 

Szilágyi István: Barokk kálváriák bűnbánó Szent Péter ábrázolásai. Ars Hungarica XXV. 1997/1‒2, 233‒245.; 

Szilárdfy Zoltán: Krisztus, a bibliai bűnösök barátja és a megtérők menedéke. Egy páratlan váci festmény 

ikonográfiája. In: Uő: Ikonográfia ‒ Kultusztörténet. Budapest, 2003. 62‒65.  
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A bal felső sarokban az utolsó ítéletkor megszólaló harsona (Jel 8,12) Szent Jeromos 

látomására utal a világ végéről.
371

  

 A bal oldali ajtószárny harmadik festményén (52 x 36 cm) a poklot ábrázolták 

vöröses, tűzben vicsorgó szörnyalakokkal és egy elkárhozott meztelen férfival. (168. 

kép) A jobb oldali képen a mennyország: felhőn, Ábrahám kebelén van az üdvözült 

szegény Lázár (51,2 x 36 cm). (169. kép) A téma a középkori templomok nyugati 

falának az utolsó ítéletet ábrázoló monumentális falképeit idézi elénk. A templomból 

távozó hívő és az ebédlőből kilépő szerzetes elé hasonló látvány tárult.  

 A legalsó két festmény (23,5 x 36 cm) az öt okos és az öt balga szüzet 

ábrázolja. (Mt 25,1-13) Az öt okos szüzet Jan Saenredam (1565 körül‒1607) 

németalföldi rézmetsző 1605-ben készített metszete alapján festette meg Huetter 

Lukács a refektórium ajtaján.
372

 (170, 171. kép) Az éjszakai jeleneten a szüzek 

felsorakoznak és lámpásaikkal a kezükben találkoznak az ajtóban álló, előkelő 

öltözetű, prémes köpenyt viselő vőlegénnyel. 

A kép párdarabján a balga szüzek közül a kép előterében feltartott karral 

jajveszékelő szűz Rubens: Betlehemi gyermekgyilkosság című festményének a 

közepén látható nőalak másolata. (116, 172. kép) A háttérben egy felravatalozott 

holttest látható. Két nőalak a halottal foglalkozik, két másik beszélgetésbe merülve, 

félig háttal látható. A balga szüzeket általában egy bezárt ajtó előtt jajveszékelve, sírva 

ábrázolják, ezen a kompozíción a téma módosult.   

 Az evangéliumi példabeszéd a túlvilágról szól: az öt okos szűz bejut a 

menyegzői lakomára, az öt balgát azonban nem engedik be. A példabeszédben az okos 

szüzek az üdvözült lelkeket személyesítik meg, akik bebocsátást nyernek a mennyek 

országába, a balgák előtt azonban bezárul az ajtó, ők elkárhoznak. Mind a nyolc 

kompozíció esetében nyilvánvaló, hogy az egymás mellett ábrázolt jelenetek párosával 

értelmezhetők. Az ajtó festményei (felülről lefelé haladva) a bűnbánatra, az utolsó 

ítéletre, a pokolra és a mennyországra, az éberségre és az állandó készenlét 

fontosságára emlékeztették a szerzeteseket.  
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 Bálint i. m. (187. j.) 336‒337. 
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 Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450‒1700. Volume XXIII. Jan 

Saenredam to Roelandt Savery. Ed.: Karel G. Boon Amsterdam 1980, 29. 31. kép. 
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 Avilai Szent János prédikációja ‒ melynek hatására az ajtó feletti ravatalképen 

megfestett Ciudad János megtért ‒ lényegében a bejárati ajtó tematikájával 

foglalkozott. Ebben a Szent Sebestyén napi beszédben a vértanúk szenvedései mellett 

a fő téma a bűnbánat, az utolsó ítélet, a bűnök és az értük járó büntetés, az örök 

kárhozat volt.
373

 Istenes Szent János a megtérésekor bűnbánatot tartott és az egész 

élete megváltozott.  

 Az ajtó mellett jobbra lévő lambériaképen ábrázolt tékozló fiú és a következő 

képen Bűnbánó Mária Magdolna a „Noli me tangere” jeleneten, szintén az ajtó 

tematikájához, és ezáltal a bűnbevalló káptalanhoz kapcsolódik. A bűneit megbánó fiút 

visszafogadta és lakomával ünnepelte édesapja. Mária Magdolnának megadatik, hogy 

a feltámadt Jézussal találkozhat. A bűnbánat fontosságát és jutalmát, Isten megbocsátó 

szeretetét előtérbe helyező bibliai történetek kerültek az ajtó mellé a refektóriumban. A 

tékozló fiú hazatérését és Mária Magdolnát gyóntatószékeken is gyakran ábrázolták.  

 A bibliai jelenetek és az ajtó nyolc festménye felett eredetileg aranyszegélyű 

kartusokban feliratok voltak. (106, 107, 163. kép) Néhány képnél megmaradtak, a 

legtöbb esetben már nem láthatóak, illetve a restaurálás során csak a felirat keretének 

lenyomata került elő a lambérián.
374

  

  A refektórium lambériájának festményein érezhető a németalföldi festészet 

hatása. A képek igen részletgazdagok, a táj- és az építészeti háttér változatos. A 

festményeken ábrázolt szereplők gesztusai, ruhái, az élénk színek használata, az 

ecsetkezelés és a mozgalmasság egyaránt a rokokó művészetre jellemző sajátosságok. 

A nőalakok (például a szolgálólányok a tékozló fiú jeleneten) rokokó ruhában és 

kecses, bájos gesztusokkal láthatóak. 

A refektórium berendezéséhez tartozott még egy Szent Márk evangélistát 

ábrázoló, kicsi (12 x 29 cm), fára festett olajkép. A mű jelenleg magántulajdonban 
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 Pataky i. m. (296. j.) 51. 
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 A refektórium lambériájának festett táblaképeit a restaurálás előtt többszöri átfestés és egy besötétedett 

lakkréteg borította. A képek meglehetősen rossz állapotban voltak, több helyen hiányzott, pergett róluk a festék. 

Az egri rendházat többször is elöntötte a megáradt Eger patak. Az árvizek mellett sok kárt okozott az 1960-as 

években bevezetett gőzfűtés, a járószint burkolatának parkettára cserélése és a kórház dolgozóinak falfirkái. 

Lengyel i. m. (104. j.) 65. A lambériát 1986-ban az Országos Műemléki Felügyelőség Szakrestaurálási 

Osztályára szállították. 1987 szeptemberében a próbafűtés során a túlnyomás következtében kiáramló forró gőz 

elárasztotta az egész refektóriumot. A déli falon Huetter Nagycsütörtöki lábmosást ábrázoló, olajtechnikával 

készített falképe, (156, 157. kép) a bejárati ajtó festményei és Istenes Szent János ravatalképe mellett súlyosan 

károsodott Georg Tobenz pannója is az északi falon. (KÖH budapesti irattára) 
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van. A festményen az evangélista a földön ül, egy oszlopnak támaszkodva. Lábánál az 

attribútuma: egy oroszlán, mellette pedig egy gránátalmafa. Baloldalt egy asztalon 

lúdtoll, az asztal felett barokk falikaron egy gyertya ég. A kép hátterében hegyek.
375

  

Lengyel László feltételezése szerint a refektórium lambériájának táblaképei az 

egri ház akkori priorjának, Liborius Schneidernek az elképzelései, utasításai alapján 

készültek. Ő 1745. július 3. és 1751. március 1. között volt a ház elöljárója, majd 

Bécsbe került, ahol magas tisztségeket töltött be: tartományfőnök, majd a rend vikárius 

generálisa lett. Később, 1757. május 13-tól ismét az egri házba helyezték priornak.
376

 

Portréja a bécsi rendház folyosóján, a tartományfőnököket ábrázoló sorozatban van. 

(173. kép)  

1765-ben egy lavabot helyeztek el a refektórium déli falára. (154, 156, 174. 

kép) A Prothocollumban „fein Erlauerischen Marmel Stein”-nak nevezett anyag 

valójában felsőtárkányi szürke márvány. Gróf Barkóczy Ferenc egri püspök 

megrendelésére kezdték el a munkát és a konvent költségén fejezték be.
377

 A lavabot 

körülvevő műmárványozott és márványmintás festésű, részben aranyozott, faragott 

keretelésen rokokó díszítőmotívumok: rocaille és virágszálak. Íves záródású 

márványfülkében kagyló formájú vízköpő, a közepén oroszlánfejjel. Az ovális formájú 

kézmosó tál alsó része gerezdes kialakítású. A márványfülkét szép arányú, tagolt, 

volutás keret övezi, felül párkányos ív, közepén egy leveles dísszel. Közvetlenül e 

leveles dísz felett volt Barkóczy Ferenc egri püspök faragott címere. Ma már sajnos 

nincs ott, archív fotókon jól látható ez a rátét. (174, 175. kép) A lavabo magassága 245 

cm, szélessége 135 cm. A Prothocollumban nem jegyezték fel a lavabo készítőjének 

nevét. A szakirodalomban Carlo Adami műveként tartják számon.
378

 1767-ben 

Eszterházy Károly püspök portréját helyezték a refektóriumban. A képet a festő, 
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 A képet „közvetlenül a rend feloszlatása előtt is a refektóriumban felolvasásoknál használták”. Lengyel i. m. 

(104. j.) 45, 102. 56. kép. A festményt csak erről a fekete-fehér reprodukcióról ismerjük. Lengyel László 

Huetternek attribuálja a művet, a háttérben látható hegyet pedig az Eger melletti Eged-hegy ábrázolásának tartja. 
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 Lengyel i. m. (104. j.) 29. 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; A püspök 1765. június 18-án Pozsonyban elhunyt. Sugár i. m. (34. j.) 421.; 

A lavabo reprodukcióját közli: Szmrecsányi i. m. (31. j.) 19. kép; Ringelhann Béla tanulmányában tévesen 

szerepel, hogy a „kézmosó 1775-ben készült”. Ringelhann i. m. (5. j.) 201. 
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 Voit i. m. (2. j.) 388. Az egri kórház betegfelvételi naplója szerint az akkor 36 éves olasz mestert 1765 

szeptemberében az irgalmasoknál kezelték. Protocollisticus infirmorum… HML XII‒6/12. Carlo Adami 

Barkóczy Ferenc püspök megbízásából a Fuorcontrasti kastélyban is dolgozott. Voit i. m. (55. j.) 306. 
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Wittmann Antal adományozta az irgalmasoknak.
379

 Ennek a festménynek nem sikerült 

a nyomára bukkanni.  

1777-ben ‒ a már említett ‒ Augustus Harmetter orvos és helyettes házfőnök 

egy aranyozott órát ajándékozott posztamenssel a szerzetesi ebédlőbe.
380

 (176. kép) 

Az északi falra elhelyezett díszes falióra (magassága: 100 cm) számlapján olvasható a 

készítő neve: Wunibald Rhein, Erlau. A posztamensen alul egy kis táblán felirat: 

„confessio et communio”. A bűnök bevallása és a szentáldozás fontos a szerzetesek 

életében, akik a rövid földi életben – melynek múlását az óra mutatja ‒ az 

örökkévalóságra készülnek.
381

 Az északi fal ívmezőjének tengelyében konzolra 

helyezett, fából faragott és aranyozott óratokon XVI. Lajos stílusú díszítmények: 

fogazat- és gyöngysor, babérágak ‒ szimmetrikus elrendezésben. Oromzatán egy urna, 

melyen egykor feszület volt. A gazdagon faragott keretbe foglalt óra formája eredeti 

állapotában a betegápoló irgalmas rend jelvényére, a gránátalmából kinövő keresztre 

emlékeztetett.
382

 

A Prothocollumban külön megemlítik az óra talapzatát („samt postament”). Ez 

valójában egy háromszög formájú konzol, rajta gömb alakú lábakon áll az óratok. A 

konzolt két vaskarika, valamint két rácsavarozott L alakú vaspánt segítségével 

rögzítették hozzá a falhoz. A konzolon felül középen egy faragott szalag, alatta egy 

karika és ezen átbújtatva egy füzér. Az óratok talprészén elöl kör alakú faragott 

rozetták, kétoldalt két szögletes volután egy-egy kisebb urna. A számlap két oldalán 

faragott, befelé hajló olajágak vannak felerősítve. Az óratok felső párkánya 

fogrovatdíszes, rajta urnaforma. A díszítőmotívumok egy része még a rokokó stílusát 

idézi, megjelenik azonban a copf és a klasszicizáló formanyelv is. Az 1777-ben készült 

reprezentatív falióra kiváló példája ennek a XVIII. századi stílusváltásnak. 
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 Prothocollum… HML XII‒6/29.; Voit Pál nem említi ezt a képet a műemléki topográfiában. Az 1961-ben, a 

templom kiürítésekor felvett leltárban sem szerepel. Az egri Szent József /volt irgalmasrendi/ kápolna leltára. 
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aranyozta. Festmények javításával is foglalkozott. Voit i. m. (55. j.) 418‒419. 
380

 Prothocollum… HML XII‒6/29. 
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 A rendi szabályzatban meghatározták, hogy mikor és milyen gyakran vegyék magukhoz az oltáriszentséget a 

szerzetesek. Javasolták a gyakori szentgyónást és előírták a bűnök nyilvános bevallását is. Die Regel des heiligen 

Vaters Augustini i. m. (84. j.) 24, 30‒34. Lásd 126‒127. o.  
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 Ringelhann i. m. (5. j.) 201.; Voit  i. m. (2. j.) 389.; Voit Pál szerint az órához tartozó kereszt „a kórházban 

még működő ex miseri orvospapnál” volt 1959-ben. Voit i. m. (55. j.) 390.; Gerő László tévesen feltételezte, 

hogy „az óraszekrény hiányzó tetején valószínűleg ülő alak lehetett”. Gerő László: Eger. Budapest 1954, 58.  



 

124 

 

A kartusalakú órák típusa a XVII. században, Franciaországban alakult ki, majd 

terjedt el Európában. A XVI. Lajos korabeli órákra a szimmetria a jellemző. Kétoldalt 

virágfüzérek, az óratokon rozetták, felül, az óratok tetején pedig egy urna formájú 

lezárás a jellegzetes díszítőmotívumok ebben a periódusban.
383

   

Az óra zománcozott számlapját egy kerek, sárgarézkeretbe foglalt üvegajtó 

védi. (177. kép) A számlapon a legbelső körben római számok jelzik az órákat. 

Körülöttük kisebb arab számok a hónap 31 napját jelölik. A perceket nagyobb méretű 

arab számok jelzik a külső körben. A kis- és a nagymutató finoman kidolgozottak, 

rézből készültek. Feltehetőleg egy harmadik mutató is volt, amely a napokat jelezte. 

Az egész és a negyed órákat két kis harang ütötte. Az óraszerkezet felhúzó kulcsa 

elveszett. Az óra felületét eredetileg poliment ezüstözés és poliment aranyozás 

borította. 1990-ben a szakszerű restaurálás során az óraszerkezetet újra 

működőképessé tették. A gyönyörű falióra jelenleg az egri Dobó István Vármúzeum 

raktárában van, darabokra szétszedve.
384

 

 Az óra készítője, Wunibald Rein órásmester Eszterházy Károly egri püspök 

udvari órása volt.
385

 Az Egri Főegyházmegye tulajdonában van egy lábas óra, 

amelynek bronzveretes sárgaréz számlapján díszes keretben látható a W R monogram. 

(178, 179. kép) A feketére fényezett fatok rokokó stílusú és a XVIII. század második 

felére datálható. Feltehetőleg Eszterházy Károly püspök megrendelésére 

készülhetett.
386

  

A mestertől ismert még egy zenélő automatával, 8 + 1 csengővel felszerelt 

asztali óra, a számlapján a készítő nevével: RHEIN WUNIBALDUS IN ERLAU. A 

magántulajdonban lévő óra csengői negyedóránként szólalnak meg, egészkor mind a 9 

csengettyű bekapcsolódik az órajátékba. Az óra a hónapot és a napot is mutatja.
387

 Az 

Iparművészeti Múzeum gyűjteményében is őriznek egy asztali órát az egri mestertől. 
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 Pritz István: Magyar órák. A Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti 

és Keresztényrégészeti Intézetének Dolgozatai 80. Budapest 1943, 15‒16.; A külföldi szakirodalomban cartel 
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 Edőcs Judit Nóra: Restaurátori dokumentáció az egri Irgalmas rendi kórház refektóriumának faragott 

faliórájáról. 1990. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal irattára 
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 Voit i. m. (55. j.) 389‒390. Wunibald Rein órásmester 1769-ben Egerben a Váralja utcában (a mai Dobó utca) 

lakott, a 20. számú házban. Voit i. m. (28. j.) 267‒268. 
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 A lábas óra fotóját közli: Voit i. m. (55. j.) 389. 359. kép 
387 Az óra 1981-ben egy budapesti órásmester műhelyében volt. Csiffáry Gergely: XVIII. századi órásremekek 

Egerből. In: Diárium. Dobó István Vármúzeum Közművelődési füzetei 2. 1982, 29‒33.  
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Az óraszerkezet fa tokban van, a sárgaréz előlapon a számlap felett olvasható: 

„Wunibald Rhein Erlau”. (315 x 175 x 515 mm)
388

 (180. kép) Egy hasonló asztali óra, 

ugyanilyen felirattal, 2006-ban egy berlini aukción került árverésre.
389

  

Az egri városháza XVIII. századi órája valószínűleg ‒ az egri irgalmasokéhoz 

hasonlóan ‒ egy falióra volt. „Tízet ütött a tanács-terem repetáló órája, Rhein 

Vunibuldus egri órásmester remeke és Váradi Horváth Mihály volt szenator uram 

ajándéka a város tanács-terme számára”.
390

 Sajnos az óra lappang. A rimaszombati 

városháza különleges órája is Rein mester tehetségéről és mesterségbeli tudásáról 

tanúskodik. „Fából faragott czopf stílű tokja talpában muzsikáló szerkezetet rejteget, 

pipázó török alakjával díszített ormában két ajtócska látszik. A mikor az óra üt, az 

ajtócskák fölpattannak s egy-egy gránátos lép ki és fordul be rajtuk, az őrség 

fölváltását mimelve.” Az óra a mérete (magassága: 105 cm), valamint az alsó részét 

kétoldalt díszítő babérágak miatt, hasonló az egri irgalmasok refektóriumának 

faliórájához.
391

 

 Az étkezésekre szigorú szabályok vonatkoztak. Egy arra kijelölt szerzetes 

csengetéssel hívta össze a rendtársait étkezés előtt. Miután mindenki kezet mosott és 

meghajolt, illetve megadta a tiszteletet az elöljárónak, illedelmesen, csendben foglalták 

el a helyüket a refektóriumban és egészen az étkezés végén közösen elmondott hálaadó 

imádságig csendben voltak. Miután az elöljáró jelt adott, egy arra kijelölt szerzetes a 

felolvasó pulthoz ment és elkezdett egy lelki olvasmányból felolvasni. Az elöljáró 

határozta meg az étkezés és a felolvasás időtartamát. Amikor jelt adott, a felolvasó 

abbahagyta az olvasást, a szerzetesek pedig felálltak az asztaloktól.
392

  

 A vizitáció során ellenőrizték, hogy az asztalok, a székek, az asztalterítők, a 

szalvéták, a kéztörlők és minden más tárgy, azaz a poharak, üvegek, kancsók, kannák 

cinből, vagy fából, és mindaz, ami még az asztalhoz tartozik, megfelel-e a szerzetesek 

visszafogottságának. Megnézték, hogy nincs-e olyan, ami elhasznált, törött, koszos, 
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vagy valamilyen más okból nem megfelelő. Meg kellett vizsgálni az ablakokat, a 

falakat, a festéseket, a képeket, a szekrényeket, a fiókokat, a felolvasóállványt és 

mindent, ami a refektóriumhoz tartozott, és ami a refektórium felelősének hatásköre 

volt; hogy minden a szerzetesekhez illő és megfelelő legyen.
393

  

 Az 1874. évi leltárban felsorolják az evőeszközök és az edények („Porczellán 

edények és tányerok ölegendő mennyiségben”) mellett a refektóriumban elhelyezett 

festményeket is. „1 darab Arcz Képe Grof Erdődy püspök alapitonak Hutter Lukatstol 

irgalmas rendi tag”. „2 db Arczképek a király és királynőt ábrázolva”.
394

 A bécsi 

irgalmas rendház ebédlőjének falán az Utolsó vacsorát ábrázoló festmény két oldalán 

az uralkodó, Mária Terézia és férje, Lotharingiai Ferenc portréi kaptak helyet. Johann 

Cymbal alkotásai 1763-ban készültek és ebben az évben fedték be körben a 

refektórium falait egy tölgyfából készült lambériával.
395

 II. József és I. Ferenc portréi 

is láthatóak a bécsi refektóriumban.  

 A regnáló uralkodók portréi a XVIII. században hozzátartoztak a kolostorok 

berendezéséhez. Például a sasvári pálos kolostor refektóriumában Mária Terézia, 

Lotharingiai Ferenc és II. József egész alakos portréit említik 1786-ban, a feloszlatási 

leltárban. A máriavölgyi pálos kolostor házfőnöke 1769-ben készíttette el az ottani 

refektóriumba Mária Terézia portréját.
396

 

Egerben az 1925-ben felvett leltár szerint a refektóriumban a generális és a 

rendfőnök portréja, továbbá Necrologium és Confessiotábla volt elhelyezve.
397

 Ebben 

a helyiségben voltak a közös étkezések, és itt tartották meg a bűnbevalló káptalant is. 

Ezzel függ össze a bejárati ajtó festményeinek tematikája, és az óra felirata is: 

„confessio”. Szombat esténként a közös zsolozsma után került sor a bűnbevalló 

káptalanra („Capitel Poenitentiae”). A rendi konstitúció minden szerzetest ‒ a 

novíciusokat és a fogadalmasokat egyaránt ‒ kötelezett a részvételre. A házfőnök 

vezetésével együtt imádkoztak többek között a rendház és a kórház alapítóiért, a rend 
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élő és elhunyt jótevőiért, kiváltképpen pedig az adott konvent és kórház jótevőiért. A 

közös imádságot követően először a novíciusok térdeltek sorban egymás után a prior 

elé és vallották be a bűneiket, eztán következtek a fogadalmas szerzetesek. Vádolták 

magukat a hibáikért, de nem foglalkozhattak a rendtársaik titkaival és hibáival.
398

   

 A szabályzat meghatározta, hogy az elkövetett bűnért ‒ annak súlyosságától 

függően ‒ hogyan, milyen tettekkel kell vezekelni. A kisebb bűnökért enyhébb 

büntetést szabtak ki: a nyilvános megrovásban részesített bűnösnek például meg kellett 

csókolnia rendtársai lábát, egy teljes napig csak kenyérrel és vízzel beérni, zsoltárokat 

és rózsafüzért imádkozni. Komolyabb vétségekért a szerzetest megfosztották a 

skapuláréjától, meg kellett alázkodnia a betegek előtt, kenyéren és vízen böjtölni, a 

sebesültek edényeit elmosogatni. A legsúlyosabb esetekben börtönbüntetést szabtak ki, 

a bűnöst megfosztották választójogától, megfosztották a tisztségétől, elküldték a 

provinciából.
399

 V. Pál pápa Romanus Pontifex kezdetű konstitúciója alapján minden 

szerzetes, aki őszinte bűnbánattal megvallja vétkeit a bűnbevalló káptalanon, három év 

búcsúban részesül.
400

 

   

A refektórium falképei 

 

A refektórium mennyezetét a XVIII. században falképek díszítették. Az 

évszázadok során több alkalommal festették át a felületet. A nedvesség ‒ a csőtörések 

okozta beázások, valamint a felszivárgott talajvíz következtében ‒ sok kárt okozott a 

refektórium festészeti díszében. Az átfestések eltávolítása után kerültek elő a barokk 

kori, meszes festékkel készült, szekkó technikájú falfestés töredékei. A jelenleg látható 

falképek javarészt a 2004-ben befejeződött restaurálás során készült rekonstrukció 

eredményei. (181‒194. képek) 

A három boltszakasz közepén teljesen hiányzott a barokk kori vakolat. A 

hiányzó felület szélén talált kék színű festéknyomokból vonták le a restaurátorok azt a 

következtetést, hogy a mennyezetnek ezen a részein nyitott égboltot ábrázolt a XVIII. 
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századi festő. A restaurátorok felhőket festettek ide, azt azonban, hogy eredetileg itt 

milyen ‒ esetleg figurális ‒ ábrázolás lehetett, nem lehet tudni.
401

    

A boltvállakon festett pilaszterek voltak, akantuszfüzérekkel díszítve. (183, 184. 

kép) A pilaszterek feletti rozetták közül egynek voltak csak meg halványan a nyomai. 

Ez alapján rekonstruálták a többi rozettát, amelyekből csak a zöld színű körforma 

maradt meg az eredeti festésből. A boltvállak alsó részén, a festett pilaszterek 

plintoszába belekomponált tájképek kerültek elő. Az összesen hat képet aprólékos 

retusálással lehetett helyreállítani.
402

   

Az ajtó melletti tájkép (185. kép) egy horgászó figurát és egy malmot ábrázol. 

A vele szemközti pilaszteren vitorlás hajók és pálmafák a parton. (186, 187. kép) A 

harmadik kép (188-189. kép) egy egri épületekből összeállított montázs, mert az 

ábrázolt épületek nem ebben a térbeli összefüggésben vannak a valóságban. Jól 

kivehető a szervita templom, a minaret, és egy, a környéken igen jellegzetes XVIII. 

századi lakóház. A kép előterében három férfi, a háttérben pedig hegyvonulat. A 

képpel átellenben látható negyedik tájképen (190. kép) két férfi ül egymással szemben 

egy vízesés előtt. Jobbra egy kis híd látható egy emberalakkal. Az ötödik képen (191. 

kép) egy erdőrészlet látható. Az előtérben, egy fa alatt ül egy férfi, jobbjában kardot 

tart. A háttérben egy ház és kanyargós út vehető ki. A hatodik tájkép (192. kép) jobb 

szélén egy templom van kerítéssel, mellette egy óriási és egy kicsi férfialak vív. A 

harmadik figura igen töredékes.  

A hat tájkép metszetelőképeinek felkutatását nehezíti, hogy rendkívül töredékes 

állapotban maradtak fenn. Feltételezésünk szerint németalföldi metszetklisék 

alkalmazásáról és helyi, környékbeli motívumok megfestéséről van szó. A megmaradt 

részletek alapján is megállapítható azonban, hogy az ismeretlen festő nem rendelkezett 

olyan mesterségbeli tudással és tehetséggel, mint Huetter Lukács.  

Az ablakok felett látható díszítőmotívum: szimmetrikusan ábrázolt 

akantuszindák, felettük egy-egy virágvázával. (193, 194. kép) A restaurátorok 
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festették meg az akantuszlevelekből álló kompozíció közepére a groteszk arcokat. A 

XVIII. századi falképtöredékek alapján eredetileg is hasonlóak lehettek itt. A 

rekonstrukciós kiegészítések egy-egy viszonylag épen megmaradt motívum alapján 

készültek el. 

1800-ban Lieb Antal egri festő festette ki a refektóriumot. A boltozatok 

hevedertagjaira empire pilaszter díszek kerültek. Ez a dekoráció szalagdíszekből, 

virágfüzérekből és különböző kerti zöldségekből (mint például kukorica, retek, tök) 

állt. 1867-ben júliustól szeptemberig dolgozott a refektóriumban Grosz Mór gyöngyösi 

szoba- és templomfestő. A helyiséget „csinosan kifestetvén ujitatván”, a lambéria 

feliratait és a kis képek kereteit aranyozta, a két nagyméretű, Utolsó vacsorát ábrázoló 

képnek pedig szintén megaranyozta a keretét.
403

  

A refektórium előtti folyosó északi végén, egy ajtó felett is látható egy falkép: 

Istenes Szent János egy beteggel. (195. kép) A rendalapítót a már említett Pedro de 

Raxis portré alapján ábrázolták. Fekete szerzetesi ruhájában, egy ajtó előtt áll és két 

kezével egy félmeztelen, lesoványodott beteget tart. A falkép bal oldalán egy oszlop 

látható. Az ábrázolás festett kerete sérült, hiányos. A keret felett az ebédlő falképeihez 

hasonló leveles-indás díszítőmotívum látható, töredékes állapotban. 
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A konyha 

 

 1728-ban egy egri rézművesnek 50 forintot fizetett ki az egri püspökség a 

„misericordianus” szerzetesek számára csináltatott edényekért.
404

 A konyhát Bél 

Mátyás is megemlíti: „a konyha épülete költséges és tartalékkészletekkel ellátott”. A 

szabályzat szerint a rendház vizitációja alkalmával a konyhába, az éléskamrába, a 

gabonaraktárba, a pincébe és más helyekre is kell vetni egy pillantást, hogy lássák, 

mindent rendben tárolnak-e és kellő mennyiségben áll-e rendelkezésre. Van-e tartalék 

élelmiszerekből, borból, olajból, lisztből, gabonából, zöldségből és másból, ami a 

szerzetesek és a betegek ellátásához szükséges.
405

  

 

A kert 

 

1751-ben építettek fel egy nyári lakot („Sommer Hauß”) a kertbe a „jó barát” 

által.
406

 Lehet, hogy az egri irgalmas rendházat ekkoriban bőkezűen támogató 

Androvics Miklós kanonokot nevezték jó barátnak. Valószínűleg ‒ az ausztriai 

kolostorokhoz hasonlóan ‒ gyógynövényeket is termesztettek a kertben a patika 

számára.  

A korabeli ábrázolásokon a kórház Eger patak felőli kertjében fák és cserjék, 

míg a Szent József templom kis udvarán néhány fa látható. (3, 4, 5, 6, 7. kép) Az 

épülettől nyugatra volt 1777-ig egy temető. A temetőben állt egy kápolna, erről 

azonban mindössze annyit lehet tudni, hogy 1729-ben már készen volt. 1756. 

december 22-én egy nagy keresztet állítottak fel a temetőben. A keresztfát pirosra 

festették be, Krisztus alakját pedig „Luca Huetter” egy vaslemezre festette meg.
407
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Asztalosműhely 

 

A pénztárkönyv szerint 1729. október 12-én szerszámokat vásároltak az 

asztalosműhely számára. Itt készítették el a rendház, a kórház, a templom és a 

gyógyszertár bútorait és feltehetőleg a koporsókat is. A rendház építkezésére 

vonatkozó gazdasági iratokban 1728-tól 1733-ig szerepel Colmanus testvér neve, aki a 

műhely élén állt.
408

 1734-ben az egri püspöki rezidenciában végzett egész évi 

munkájáért fizettek ki neki és munkatársainak 52 forintot.
409

  

Nem messze az irgalmasok egri rendházától, a minorita szerzeteseknél is volt 

egy asztalosműhely egy igen tehetséges mester, a svájci születésű Mönch Benedek 

József (1745‒1798) vezetésével. Az egri trinitáriusoknál és a jezsuita rendházban is 

éltek olyan szerzetesek, akik asztalosként tevékenykedtek.
410

 A XVIII. századi magyar 

és osztrák kolostorokra jellemző sajátosságról van szó.
411

 Igazi remekművek is 

készültek ezekben az asztalosműhelyekben, sok esetben ismert az asztalos, faszobrász 

szerzetes neve. Bécsben és Grazban az irgalmasok templomaiban a csodálatosan szép, 

intarziával díszített sekrestyeszekrényeket, a templomok padjait és gyóntatószékeit 

ugyanaz a tehetséges mester, Sophronius Siegenbrock (1737‒1802) irgalmasrendi 

szerzetes készítette.
412

 (196, 197. kép) A bécsi rendház ebédlőjében látható nyolc 

festmény kerete 1763 körül Germanus testvér munkája.
413

 (51, 103. kép) 
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Festőműhely 

 

Huetter Lukács feltehetőleg már képzett festőként érkezett az egri konventbe. 

Műveinek többsége fennmaradt, néhány azonban csak leírásokból ismert. Először 

1753-ban említi a nevét a rendház Prothocolluma a refektóriumban végzett munkái 

kapcsán. 1754. november 22-én tett szerzetesi fogadalmat Egerben.
414

 Nem jegyezték 

fel, hogy a fogadalomtétel idején hány éves volt. Az egri irgalmas rendház halottas 

könyve szerint 1760. november 13-án hunyt el.
415

 A képeihez gyakran rézmetszet 

előképeket felhasználó szerzetes festő művein a bécsi Akadémia mestereinek festői 

stílusa és eszköztára ismerhető fel.
416

  

Falképeket, táblaképeket, olajfestményeket, templomi zászlókat egyaránt 

készített, díszítőfestéssel is foglalkozott, és valószínűleg magánáhítat céljára szolgáló 

szentképeket is festett. Minden bizonnyal volt a rendházban egy festőműhelyként 

szolgáló helyiség. Több alkalommal is vásároltak lenolajat a művész számára, a 

festékek előállításához szükséges többi nyersanyagról nem esik szó a 

pénztárkönyvekben.
417

 

A refektórium lambériájának elkészítése után egri szerzetesrendeknek 

dolgozott. 1754 januárjában vásznat, februárban pedig lenolajat vásároltak neki a 

pénztárkönyv szerint. 1754. április 12-én készült el Szent Peregrin (1260‒1345) 

olajfestményével az egri szerviták részére.
418

 (198. kép) Az ovális formájú kép (80 x 

60 cm) egy asztal mellett ülve ábrázolja a lábfájósok védőszentjét. A fehér, 

csipkeszegélyű terítővel fedett asztalon egy talpas feszület van, Szent Peregrin erre a 

feszületre néz. A megfeszített Krisztus jobb karját a szent felé nyújtja. A hosszú, fehér 

szakállal és a szerviták fekete színű rendi ruhájában ábrázolt szerzetes bal kezét a 

                                                 
414

 Káptalani könyv HML XII‒6/17.  
415

 Halottas könyv HML XII‒6/24.; A pénztári napló szerint Fr. Luca gyászmiséjén zenéért 3 forintot fizettek. 

Pénztári napló HML XII‒6/1. 
416

 Lengyel László ezen megállapításával egyetértünk. Lengyel László szerk.: Az egri képtár. Katalógus. Eger é. 

n. [2008] 204. 
417

 Lengyel László szerint a festékek előállításához a nyersanyagok a gyógyszertárban voltak, ezért nem esik szó 

a pénztárkönyvekben festék vásárlásáról. Lengyel i. m. (104. j.) 22. 
418

 Pénztári napló HML XII‒6/1.; „a F. Luca Misericordiano depicta” Az adatot Szmrecsányi Miklós találta meg 

az egri szerviták ‒ jelenleg sajnos lappangó ‒ Historia Domusában. A festmény 1937-ben az egri szervita 

rendház lépcsőházában volt, jelenleg a szervita templom sekrestyéjében van. Szmrecsányi i. m. (31. j.) 238.  
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mellére teszi, jobbjával a sebes térdét mutatja egy széttárt karokkal csodálkozó 

szárnyas puttónak.  

A festmény Szent Peregrin életének leggyakrabban ábrázolt jelenetét örökíti 

meg. Az olasz szerzetes lábszárán önsanyargatásai következtében rákszerű, igen 

fájdalmas seb képződött és annyira elmérgesedett, hogy az orvosok amputációt 

javasoltak. A műtét előtti éjszakát Peregrin egy feszület előtt imádkozva töltötte. A 

keresztfán függő Krisztus kinyújtotta felé a karját és megérintette Peregrin lábát. A seb 

csodálatos módon reggelre meggyógyult. A csodának híre ment és Peregrin még 

eredményesebben folytathatta apostoli munkáját, a szegények, a betegek és a bűnösök 

szolgálatát. Az 1726-ban szentté avatott szerzetes a lábfájósok, a köszvényesek és a 

rákos betegek védőszentje.
419

  

Püspöky kanonok megrendelésére, 1755-ben készítette el Huetter az Assisi 

Szent Ferenc megdicsőülését ábrázoló oltárképet az egri ferencesek templomába. A 

bal oldali mellékoltáron látható festmény hátoldalán jelzés: LUCAS HUETTER 

PINXIT S.O.S. JOANNIS DEII 1755. Egy évvel később festette meg a Páduai Szent 

Antalt a Madonna előtt ábrázoló oltárképet, amely az előbbivel egy vonalba, a 

szentélyhez legközelebb eső, jobb oldali mellékoltárra került. (200. kép) Ezt a 

festményt is Püspöky kanonok fizette ki. A kép hátoldalán olvasható: LUCAS 

HUETTER PINXIT S.O.S. JOANNIS DEII. 1756. Az oltárképek azonos méretűek: 

329 x 174 cm.
420

  

Éveken keresztül megrendelőként és támogatóként fontos szerepe volt Huetter 

Lukács életében ‒ a refektórium kapcsán már többször említett ‒ Androvics Miklós 

kanonoknak, aki 1754 májusában is fizetett neki a munkájáért. („Pro pictu Fris Lucae 

von Reverendissimo Dno Androvics Empfang 70 ft”) Lukács testvér keresete a 

rendház pénztárába került. 1757 májusában 70 forintot kapott Androvicstól, 1757 

októberében anyagokra kapott pénzt („Vor der Fris Luca Mahler Materialien Von 

Reverendis D: Androvics empfangen 69 forint 45 krajcár”). 1758-ban és 1759-ben is 

                                                 
419

 Wimmer Anzelm O.S.M.: Az izzó tűz embere: Laziosi Szent Peregrin élete. Budapest 1940, 94‒96.; Wimmer 

Anzelm O.S.M.: Benizi Szent Fülöp és kora. Budapest 1943, 322‒324.; Kirschbaum szerk. i. m. (258. j.) 155.; A 

grazi irgalmasrendi templomban is volt egy oltára. Viaszfigurákkal egy üvegfalú szekrényben ábrázolták az egri 

festményen is látható jelenetet: Szent Peregrin egy feszület előtt imádkozik, sebes lába mellett egy kis angyal. 

(199. kép) A mű jelenleg a rendház folyosójának a falán van. Bernd E. Mader: Die Krankheitspatrone in der 

Ordenskirche der Barmherzigen Brüder in Graz. Blätter für Heimatkunde LXXII. 1998, 17‒33: 30. 
420

 Voit i. m. (2. j.) 368‒369.  
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70-70 forintot kapott Androvics Miklóstól, valószínűleg a kispréposti palotában 

végzett munkájáért. A palota házavató ünnepsége a tulajdonos névnapján, 1758. 

december 6-án volt.
421

  

A rokokó stílusú kispréposti palota emeleti dísztermének falait rózsákkal, 

liliomokkal, tulipánokkal, virágfüzérekkel, puttókkal, díszvázákkal és egzotikus 

madarakkal díszítette Huetter. (201, 202. kép) Az élénk színű virágok, a vázák és a 

madarak a refektórium lambériáján is megtalálható motívumok. Az ablakok mellé 

ovális keretben kis grisaille tájképeket festett németalföldi metszetelőképek 

felhasználásával. Az egyik tájkép részlete megegyezik az Egyiptomba menekülő Szent 

Családot ábrázoló lambériakép hátterével. (114, 115. kép) A díszterem négy sarkában 

a négy világtájat ábrázolta, Európát Mária Terézia portréjával. Az ajtók feletti 

lunettákban összesen három vadászati témájú kép: vadászkutyák és elejtett vadak 

tájháttérben. Huetter a száraz falra festett: az ablakmélyedésekben temperával, a többi 

falkép esetében pedig olajfestékkel dolgozott.
 422

 

Csakúgy, mint a refektórium lambériájának képeihez és a kispréposti palota 

falképeihez, az erdőtelki Szent Kereszt felmagasztalása templom bal oldali 

mellékoltárán látható Vizitáció festményhez (203. kép) is egy németalföldi művész 

rézmetszetét használta fel Huetter. Az ifjabb Pieter de Jode (1606‒1674 után) 1633 

körül készített egy metszetet Peter Paul Rubens Prágában őrzött vázlata alapján, amely 

az antwerpeni székesegyház triptichonjának (1612‒1614) bal oldali szárnyán látható 

festmény egy változata.
423

 (204. kép) A keskeny, függőleges formátumú oltárképhez 

(421 x 153 cm) képest a prágai festmény egészen más arányú, jóval szélesebb (64 x 

49,5 cm). Az antwerpeni oltárképen egymás mögött örökítette meg a művész a két 

                                                 
421

 Pénztári napló HML XII‒6/1.; A házavatón Barkóczy Ferenc püspök is résztvett. Szmrecsányi i. m. (31. j.) 

85. 
422

 Voit i. m. (2. j.) 334‒339. Szmrecsányi i. m. (31. j.) 87. 
423

 Prága, Národni Galerie v Praze. Leltári szám: DO 4602. Julius Samuel Held: The oil sketches of Peter Paul 

Rubens. A critical catalogue. I. Princeton 1980, 445‒446.; Gerhard Langemeyer ‒ Reinhart Schleier Hrsg.: 

Bilder nach Bildern: Druckgrafik und die Vermittlung von Kunst, 21. März ‒ 2. Mai 1976. Westfälisches 

Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte. Münster 1976, 216‒221.; J. Richard Judson: Rubens: The 

Passion of Christ ‒ Corpus Rubenianum Ludwig Burchard VI. Turnhout 2000, 144‒148. képek. Rubens 

festményén a szereplők elhelyezése a ház bejárata előtt, az alul hídszerűen kialakított és fémkorláttal ellátott 

lépcsővel egy átvétel Paolo Veronese 1560 körül készült, hasonló témájú alkotásáról. Birmingham, The Barber 

Institute of Fine Arts. Leltári szám: 53.5. Michael Jaffé: Rubens and Italy. Oxford 1977, 38, 181.; Az erdőtelki 

„rendkívül mozgalmasan, invenciózusan festett” mellékoltárképet Voit Pál Huetternek attribuálta, a 

metszetelőképről azonban nem tett említést. Voit i. m. (2. j.) 696.; Huetter neve magyarra fordítva: „kalapos”. 

Talán ezért választotta éppen ezt a „kalapos Mária” ábrázolást? 
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találkozást: az előtérben a kalapot viselő Szűz Mária és Erzsébet, a háttérben ‒ a két 

nőalaktól jórészt eltakarva ‒ pedig Szent József és az agg Zakariás üdvözlik egymást. 

Ez utóbbi két szereplőnek szinte csak az arca és a keze látszik. A prágai vázlaton ‒ és 

az arról készült rézmetszeten ‒ a négy szereplő egymás mellé került. Az antwerpeni 

oltárképhez képest Szűz Mária és Erzsébet kézmozdulatán is változtatott kissé a 

művész, a két férfi egymást üdvözlő gesztusa pedig teljesen eltérő a két festményen.   

Erzsébet házának a bejárata alatt az antwerpeni oltárképen egy baromfiudvar 

látható, középen egy díszes tollazatú pávával. A prágai vázlaton ezzel szemben 

Rubens elhagyta a pávát, kiegészítette viszont a kép előterét egy szolga alakjával, aki a 

nézőnek hátat fordítva éppen egy szamár hátáról veszi le a csomagokat. Ezt a szereplőt 

Huetter Rubens kompozíciójához képest kissé balra helyezte el az erdőtelki 

oltárképen. Mind az antwerpeni oltárképen, mind Pieter de Jode rézmetszetén szerepel 

egy szolgálólány, aki a lépcsőn felfelé tart, egy fonott kosarat cipelve a fején. Huetter a 

szolgálólány alakját nem festette rá az erdőtelki oltárképre, a többi részletet illetően 

azonban hűen követte a rézmetszetet. Három kis puttóval egészítette ki a kompozíciót. 

 Voit Pál Huetternek attribuálta az eger-felnémeti Szent Rozália templom jobb 

oldali mellékoltárának Xavéri Szent Ferenc halálát ábrázoló oltárképét.
424

 

Granasztóiné Györffy Katalin a harsányi Kisboldogasszony templom 1738 körül 

készült, Szűz Mária születését ábrázoló főoltárképét Huetter Lukács munkájának 

tartja.
425

 Voit Pál a Canonica Visitatiora hivatkozva a feldebrői templom festését 1750 

körül Lukács testvérnek tulajdonítja, „aki az Istenes Szt. János szerzethez tartozik”.
426

 

Ezt az adatot nem találtuk, feljegyezték viszont, hogy Feldebrőn 1755-ben a 

Nepomuki Szent János szobrot festette át „Frater Luca”.
427

 Egykor Kács község 

templomában volt egy Madonna festménye, amely elnyerte a műgyűjtő Ipolyi Arnold 

püspök tetszését. Ipolyi új képet festetett cserébe azért, hogy ez a festmény a 

gyűjteményébe kerülhessen.
428

 

                                                 
424

 Voit i. m. (2. j.) 610. „Feltehetően Huetter János Lukács egri festő műve.” 
425

 Granasztóiné Györffy Katalin: Mária születése vagy Batseba fürdője. Egy falusi templom főoltárképének 

különös előzménye. In: Bardoly István ‒ Haris Andrea szerk.: Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára. 

Tanulmányok. Budapest 2002, 517‒532. 
426

 Voit i. m. (55. j.) 361. 
427

 Fel-Debrőensem Ecclesiam et Parochiam respicientia. EFL Archivum Vetus. 990.  
428

 Lyka Károly: Egri festők a XVIII. században. Művészet III. 1904/5, 344.; Foltinyi i. m. (319. j.) 425. 
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 Az egri Szent Anna kápolnában őriznek egy festményt Huetter Lukácstól. (olaj, 

vászon, 76,4 x 38,4 cm keret nélkül).
429

 (205. kép) A két részre tagolt festmény felső 

része a keresztre feszített Krisztust ábrázolja igen expresszíven: Krisztus egész testét 

vérző sebek borítják, és a bőrt több helyen felszakító, kegyetlen ostorozás nyomai is 

jól kivehetőek. A vér a keresztfáról a földre csorog, a Golgotára, a „Koponyák 

helyére” (Mt 27,33), ahol a hagyomány szerint Ádám koponyáját is eltemették.  

 Ez a képtípus az ún. Faust feszület (más néven „Teufelskreuz”„az ördög 

keresztje”). Az egyik legszembetűnőbb jellegzetessége a cövekek ábrázolása, amikkel 

a keresztfát a földbe cövekelték. A balra lehajtott fejjel ábrázolt Krisztus testét véres 

sebek borítják, több helyen a csontig fel van szakítva a húsa, és a vér a keresztfán 

csorog le a Kálvária dombra.
430

 

 A kép alsó, kerettel elhatárolt része a Vanitas témaköréhez tartozó 

szimbólumok és latin nyelvű idézetek gyűjteménye. (206. kép) Középen egy emberi 

koponya látható: az egyik fele egy élő arc rokokó szépségflastrommal és rizsporos 

parókával, fülbevalóval, a másik fele csak a puszta csont. Felette a „Memento mori” 

(Emlékezz a halálra) és a „Hodie mihi, cras tibi” (Ma nekem, holnap neked) felirat 

olvasható. A koponya alatt a kottalap és a csukott könyv a művészet és a tudomány 

szimbólumaként értelmezhető. Balra gyertyatartó gyertyacsonkkal és felette idézet a 

101. zsoltárból: „Defecerunt Sicut Fumus dies mei” (Mert napjaim tovatűnnek, mint a 

füst). A gyertyatartó mellett a 38. zsoltár szavai: „Universa Vanitas Omnis Homo 

Vivens” (szó szerinti fordításban: minden hiábavalóság, minden élő ember). A gyertya 

alatt látható a halott füléből kiesett fülbevaló, amely az elszakadt gyöngysorral együtt 

a földi javak mulandóságára utal.  

A festmény jobb oldalán, az élő arcfél mellett egy üvegváza tulipánnal, 

rózsákkal, gyöngyvirágokkal és egy, a szirmait hullató virággal. A gyorsan elhervadó 

virágok az élet rövidségére, a szépség mulandóságára utalnak, a tulipán pedig 

                                                 
429

 Voit i. m. (55. j.) 342., Voit i. m. (2. j.) 559. Voit Pál meditációs képnek nevezi.; A jelenlegi keret 

nyilvánvalóan nem ehhez a festményhez készült.  
430

 A legenda szerint az ördög arra kényszerítette Faustot, hogy fessen egy képet a keresztre feszített Krisztusról. 

Faust nem volt hajlandó engedelmeskedni az ördögnek, aki ezért maga készítette el a festményt. Arra azonban 

képtelen volt, hogy a feliratot ráfesse a kereszt tetejére szögezett táblára és ezt Fausttól követelte. Lenz Kriss-

Rettenbeck: Bilder und Zeichen religiösen Volksglaubens. München 1971, 83. 
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halálszimbólum.
431

 A virágok felett ószövetségi idézet (Jób 14,2): „Qui quasi Flos 

eggreditur et Conteritur” (szó szerinti fordításban: Aki, mint virág növekszik és 

elhasználódik). A váza alatt egy elfektetett homokóra, alatta felirat: „Venit Hora Homo 

Ora” (Jön az óra, ember imádkozz). A festmény legalsó részén egy sötét színű sávban 

Izajás próféta könyvéből (Iz 3,24) vett idézet olvasható: „Erit tibi pro suavi odore 

foetor et pro crispanti crine calvitium” (szó szerinti fordításban: számodra jó illat 

helyett bűz lesz és göndörített haj helyett kopaszság). A Bibliában: „És üszög lesz a 

balzsam, (…) a fodorított haj kopaszságra változik”. 

Lehetséges, hogy ez a műtárgy eredetileg az egri irgalmas rendház 

berendezéséhez tartozott. Csupán néhány részletben tér el ettől a festménytől a 

párdarabja, amely a Segedelem-völgyben lévő nazarénus kolostorból, a Barkóczy 

Ferenc püspök részére fenntartott lakosztályból került a felsőtárkányi templom 

szentélyébe.
432

 (207. kép) Mindkét festmény a XVIII. század közepére datálható.  

 A felsőtárkányi képen a kereszt tövében a kővel agyonsújtott kígyó egy almával 

a bűnbeesésre és a Megváltó által legyőzött sátánra utal. A Kálváriadomb barlangjában 

rokokó keretben (208. kép) Vanitas szimbólumok: homokóra, fémpénz, aranypénz, 

ékszerek, ellobbanó gyertya, dobókockák, könyv, alma, cseresznye, gyűrű, hervadozó 

virágok (rózsák és tulipán) egy üvegvázában. Középen egy emberi koponya két részre 

osztva: az egyik fele még élő, fehér parókát viselő, púderezett ifjú arc, egy 

fülbevalóval a fülében. A másik fele már csak koponyacsont, a fülbevaló kiesett, 

paróka és haj helyett egy béka ül rajta. A béka síremlékeken a földi mulandóságra 

utal.
433

  

 A Faust-kereszt és a Vanitas szimbólumok együttes megjelenítésére példa egy 

1770 körüli festmény Szilárdfy Zoltán gyűjteményében.
434

 (209. kép) A félig élő, félig 
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 A tulipán és a többi Vanitas szimbólum összefoglalása: Engelbert Kirschbaum Hrsg.: Lexikon der 

christlichen Ikonographie. IV. Rom‒Freiburg‒Basel‒Wien 1972, 409‒412.  
432

 Voit i. m. (2. j.) 559, 735‒736. Barkóczy Ferenc egri püspök (1745‒1761) felsőtárkányi nyaraló kastélyának a 

közelében a karthauziak elhagyott, romos kolostorát építtette újjá nazarénus szerzetesek számára, akik 1756 

májusában költöztek be. A püspök ebbe a kolostorba vonult vissza elmélkedni, és a hagyomány szerint a 

templom kriptájában egyszerű fakoporsót készíttetett, melynek felirata: „Franciscus Barkóczy indignus 

episcopus agriensis ‒ esca vermium”. („méltatlan egri püspök ‒ férgek eledele”) Szmrecsányi i. m. (342. j.) 

40‒45., Kandra Kabos: A segedelemvölgyi karthauziak Tárkány mellett. In: Uő. szerk. i. m. (74. j.) 3‒28: 

24‒26. A Vanitas gondolatkörét a festmény mellett ez a koporsó fejezi ki a legszemléletesebben.; Voit i. m. (28. 

j.) 149‒151., Lengyel László: A barokk Eger és Heves megye. Budapest 1993, 27.   
433

 Seibert i. m. (317. j.) 177‒178. 
434

 Szilárdfy i. m. (99. j.) 98. kép 
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holt emberi koponya békával, a homokóra, a szirmait hullató rózsa egy üvegvázában 

és a gyertya olyan motívumok, amelyek Huetter említett két festményén is 

megtalálhatóak és az ábrázolásuk is hasonló.   

A „meditációs kép” megrendelője feltehetőleg Barkóczy Ferenc püspök volt, 

akinek a portréját is elkészítette a festő. (olaj, vászon, 148 x 109,5 cm).
435

 (210. kép) A 

püspöki mellkeresztet és csipkés karinget viselő főpap egy karosszékben ül, a jobb 

kezében egy levelet tart. A levél francia nyelvű címzése jól kivehető: „A son 

Excellence Monseigneur le Comte Barkóczy Evéque de Erlau á Erlau”. A háttérben a 

Fuorcontrasti kastély és hegyek látszanak. A püspök mellett, egy asztalon néhány irat 

és egy díszes vázában különböző színű tulipánok.
436

 Lehetséges, hogy Huetter festette 

a győri Xántus János Múzeum képzőművészeti gyűjteményében letétként őrzött 

félalakos portrét is Barkóczy Ferenc püspökről (olaj, vászon, kerettel: 105,3 x 86,7 

cm).
437

 (211. kép) 

Huetter Lukács megfestette gróf Erdődy Gábor ‒ az 1744-ben elhunyt alapító ‒ 

püspök portréját is. A kompozíciónak három változatát ismerjük, mindhárom jelenleg 

az Egri Főegyházmegye tulajdonában van. A legnagyobb méretű ezek közül az a 

festmény, melynek reprodukcióját Szmrecsányi Miklós közölte 1937-ben. A kép ekkor 

a házfőnök lakosztályában volt.
438

 (212. kép) Az 1874-ben felvett leltárban említenek 

egy Erdődy portrét a refektóriumban. Voit Pál az 1958-ban a kórháztemplom kórusán 

található arcképről azt írja, hogy a „szerzet szőlőjében állott kerti házból 

származik”.
439

 Az 1961-ben, a templom kiürítésekor felvett leltárban három Erdődy 

portré szerepel, közülük kettő teljesen egyértelműen azonosítható. Az egyiken az egri 

                                                 
435

 A festményt 1927. szeptember 2-án leltározták be az egri Érseki Líceum Múzeumában. Korábban „a 

toronyszobában a félretett képek között volt”. Az egri érseki liceum muzeumának szépművészeti alapleltára. 

Olajfestmények, szobrászati és grafikai művek. 1873‒1937, 68. Kat. 503. Kézzel írt leltárkönyv. EFL; 

Szmrecsányi i. m. (31. j.) 67‒68. 31. kép.; Jelenleg az Egri Érsekség letétjeként a Dobó István Vármúzeumban 

van. Leltári száma: 55.345.  
436

 A „tulipánbokréta” ‒ Szmrecsányi Miklós szerint ‒ „jellegzetes, sokszor előforduló művészjegye Huetter 

Lukács egri irgalmasrendi barát és festőnek”. Szmrecsányi i. m. (31. j.) 68. 
437

 Leltári száma: K.62.3.1. A kép témája mellett „a festésmód alapján” merül fel lehetséges attribúcióként 

Huetter neve. A festmény „rokoni kapcsolat révén került a Cziráky-ősgalériába, a dénesfai kastélyba, majd 1951-

ben letétként a Xántus János Múzeumban helyezték el”. Farkas Emese: Gróf Barkóczy Ferenc portréja 

(Restaurálási jelentés). Arrabona ‒ A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei 46/2. Győr 2008, 

263‒268.  
438

 Szmrecsányi i. m. (31. j.) IX. 10. kép. Ezt az adatot támasztja alá az Irgalmasrend egri Rendházának pénztári 

naplója, leltára és tőkekönyvi kivonata 1925. HML XII‒6/47/6. 
439

 Voit i. m. (2. j.) 392.  
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kórház épülete látható (213, 214. kép), a másik („faragott fakeret Erdődy cimerrel”) a 

már említett, Szmrecsányi Miklós által közölt festmény. (212. kép) 

A három ábrázolás nagyon hasonló: a főpap egy karosszékben ül, drágaköves 

püspöki mellkeresztje és gyűrűje jól látható. (212, 213, 214, 215. kép) Díszes, csipkés 

karingét igen részletgazdagon ábrázolta a festő. A püspök mögötti teret egy függöny 

tölti ki, bojttal és zsinórral. A bal oldalon egy váza, melynek felirata: NON EST 

MORTALE QUOD OPTO. (=Nem mulandó, amit kívánok. Nem a mulandó dolgok 

után vágyakozom.) Ez Erdődy Gábor jelmondata volt. A három olajfestmény közül az 

egyiken (kerettel 166 x 130 cm, keret nélkül 138 x 105 cm) a háttérben az egri 

irgalmasok épületegyüttese, a minaret és a régi Szent József templom látható. (213, 

214. kép) Ez a festmény „az egri Irgalmasok emeleti dísztermében” volt ‒ írja Barcsay 

Amant Zoltán 1938-ban. A másik portrét (keret nélkül 112,5 x 86 cm) 2004-ben 

Verebes Dóra restaurálta.
440

 (215. kép) A harmadik kép (kerettel 228 x 160 cm, keret 

nélkül 138 x 105 cm) egy széles, nagy, rendkívül gazdagon faragott keretben van, 

amelynek a közepén felül Erdődy Gábor festett címere látható. (212. kép) A harmadik 

kép és az első kép keret nélküli mérete megegyezik. 

Huetter Lukács nem sokkal halála előtt készítette el azt a festményt, melynek 

témája: Istenes Szent János hódol a Madonna előtt (olaj, vászon, 157 x 97 cm). (216. 

kép) „Fr.: Lucas Huetter pinxit S.O.S. Joanni DEI Ao. 1760 die 20 Junii” ‒ olvasható 

a kép bal alsó sarkában.
441

 (217. kép) A kép az egri Rókus kápolnából került az Egri 

Érseki Gyűjteményi Központba, majd restaurálást követően a Dobó István 

Vármúzeum Képtárának állandó kiállítására.
442

 (218. kép) A felül íves lezárású 

képnek faragott díszkerete van. A feketére festett, aranyozott kereten öt rokokó stílusú, 

levéldíszes, aranyozott rátét látható.
443

  

                                                 
440

 Barcsay i. m. (189. j.) 16. 60. ábra.; A 2004-ben restaurált portrét közli: Löffler i. m. (105. j.) 40.  
441

 Lengyel i. m. (104. j.) 101. A képmelléklet 53. képén a restaurálás előtti állapotban látható a festmény.; Voit 

Pál nem említi ezt a festményt a műemléki topográfiában. Az 1961-ben, a templom kiürítésekor felvett leltárban 

sem szerepel. Az egri Szent József /volt irgalmasrendi/ kápolna leltára. 1961. február 13-15. EFL Religiosi. 

Irgalmasrendi iratok.  
442

 A műtárgy az Egri Érseki Gyűjteményi Központ letétje.; A Dobó István Vármúzeum Fotótárának 51.297. 

számú fotóján (készült 1981. június 9.) a festmény a Rókus kápolnában a jobb oldalon látható. (218. kép) M. 

Veres Lujza tévesen határozta meg a kép témáját: „Jobbra Mária és Pádovai Szent Antal képe látható.” M. Veres 

Lujza: Eger, Szent Rozália-kápolna. Műemlékvédelmi Szemle 2002/2, 25‒26: 26.   
443

 A keretet Szathmáry Péter faszobrász-restaurátor restaurálta. F. Dicső Ágnes: Restaurálási dokumentáció. Fra. 

Johann Lucas Huetter: Istenes Szent János hódol a Madonna előtt című festménye. 2003. december. (Az egri 

Érseki Vagyonkezelő Központ Múzeumában)  
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Istenes Szent János rendi ruhában térdel a Madonna előtt, fején töviskorona, a 

földön egy nyitott könyv és egy koponya. A szent rendalapító mögött Rafael arkangyal 

látható. A gyermek Jézus Szűz Mária térdén áll és kezében az irgalmasok jelvényét 

tartja: egy nyitott gránátalmát, rajta aranyszínű kereszttel és hatágú csillaggal.  

Szűz Máriát és a gyermek Jézust hasonló testtartásban és beállításban festette 

meg Huetter Lukács egy másik olajképén, amely Jézus Krisztus atyafiságát ábrázolja 

(olaj, vászon, 81,7 x 51,5 cm).
444

 (219. kép) Még az olyan apró részletek, mint például 

Szűz Mária székének karfája is megegyeznek a két festményen. Szűz Mária öltözéke is 

hasonló, ez utóbbi képen azonban csillagkorona nélkül ábrázolta őt a művész. Ez a 

festmény is Huetter szignált alkotásai közé tartozik: „Fr: Lucas Huetter pinxit S: O: S 

Joannis Dei. Die 26 A… Ao 1759”.  

 Az egri Dobó István Vármúzeum képzőművészeti raktárában van egy Istenes 

Szent Jánost ábrázoló, XVIII. századi olajfestmény (22 x 15,5 cm). (220. kép) A 

töviskoszorús, fél térdre ereszkedett rendalapítót a mögötte álló Rafael arkangyal 

karolja át. Jobbra egy asztal, felette felhőn a gyermek Jézus látható, jobb kezében a 

rend jelvényével, egy nyitott gránátalmával. Istenes Szent János a gyermek Jézus 

lábához hajol. Jobb kezében a fehér lepel széle, amin a kisded ül, a baljában pedig 

gyengéden tartja a gyermek lábát. A rézlemezre festett, kis olajkép 1920-ban az egri 

Érseki Líceum Múzeumának „szépművészeti alapleltárában” „Kracker János Lukács” 

festményeként szerepel. A kép témáját tévesen határozták meg: „Páduai Sz. Antal 

leborúl a kisded Jézus elött”.
445

  

Ezt a kis olajképet az egri ferences templom mellékoltárképével (200. kép) 

összevetve, egy lényeges hasonlóság fedezhető fel: Páduai Szent Antal és Istenes 

Szent János testtartása, és az a mozdulat, ahogy az egyik kezükkel a gyermek Jézus 

lábfejét tartják és ráhajolnak, míg a másik kezükben a fehér lepel széle van, amin a 

                                                 
444

 Ez a festmény 1992-től a tatai Kuny Domokos Múzeum letétje a Magyar Nemzeti Galéria Régi Magyar 

Gyűjteményében. A két festmény közötti összefüggést Lengyel László publikálta. Lengyel szerk. i. m. (416. j.) 

204‒206. 
445

 Az egri érseki liceum muzeumának szépművészeti alapleltára. Olajfestmények, szobrászati és grafikai művek. 

1873‒1937, 46. 359. számú tárgy. Kézzel írt leltárkönyv. EFL; Pánthy Endre (1820‒1907) egri nagyprépost és 

műgyűjtő végrendeletében az egri Érseki Líceum Múzeumának ajándékozta 71 festményből álló képtárát. Kiss 

Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából 1944-ig. Eger 2007, 196. Ekkor került ez a kép is a Líceumba, majd onnan 

1950-ben a jelenlegi őrzési helyére, a Dobó István Vármúzeumba. Leltári száma: 55.30.; A kép témája a 

Vármúzeum leltárában és a szakirodalomban is tévesen szerepel: „Szent Antal”. Jávor i. m. (106. j.) 303. A 

festmény a 308. számon szerepel a „Krackertől elvitatott művek” jegyzékében. Az attribúcióval: „Huetter 

Lukács (?)” egyetértünk. 
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kisgyermek ül ‒ nagyon hasonló és megerősíti, hogy a kis kép valószínűleg Huetter 

Lukács festménye.  

Mind a szignált és datált Huetter festményen (216. kép), mind a kis olajképen 

(220. kép) Rafael arkangyal áll Istenes Szent János mögött. Ennek a magyarázata a 

szent legendájában olvasható: Istenes Szent János, alamizsnával megpakolva egy 

szegény béna férfit talált az utcán. Vállára vette, de a nehéz teher meghaladta erejét. 

Egy szép ifjú jött ekkor a segítségére és elkísérte a kórházba. Az ismeretlen segítő így 

szólt: „János, én vagyok Ráfael arkangyal, az Isten küldött, hogy neked segítsek; az Úr 

rám bízott téged és mindazokat, akik neked a szegények szolgálatában segítenek”.
446

 

Huetter ‒ már említett ‒ festményén, az egri ferences templom Páduai Szent 

Antal mellékoltárán, egy nyitott imakönyvben, a lapok közé betéve egy Keresztelő 

Szent Jánost ábrázoló szentkép látható. (221. kép) A kép felirata: „S: Joannes 

Baptista”.
447

 A szentképeket – ahogyan ez napjainkban is szokás ‒ az imakönyvekben 

könyvjelzőként használták. Az egri irgalmas rendház festőműhelyében magánáhítat 

céljára szolgáló, kis szentképek is készültek.  

 

Szentképek 

 

A pénztárkönyvek alapján több ezer szentképet vásároltak az egri irgalmasok. 

Ezek többségét valószínűleg a betegeknek adták, ajándékozták egyéni áhítat céljára, 

néhány darabot pedig a gyűjteményükben helyeztek el. 1745. augusztus 16-án öt 

forintot fizettek „vor unterschiedliche bildter in die Samblung”, tehát különböző 

képekért a gyűjteménybe. 1728. szeptember 13-án 300 „Hausenblätterer” nagy képet 

és 200 pergamen képet vettek.
448

 1730. január 28-án 100 pergamen képet és 100 

„Concept” képet vásároltak. A „Concept” képek olcsóbbak voltak, mert gyengébb 

                                                 
446

 Pozo i. m. (24. j.) 87‒88.; Többször is előfordult, hogy Rafael arkangyal a szegények és a betegek 

szolgálatában Istenes Szent János segítségére sietett. Perler i. m. (355. j.) 104. 
447

 Lengyel László úgy véli, hogy Szent Jeromost ábrázolja a szentkép. Lengyel i. m. (104. j.) 23. és Lengyel 

László: „Lelki szem-gyógyító”. Adalékok az egri barokk szentképkultusz történetéhez. In: Agria ‒ Az egri Dobó 

István Vármúzeum évkönyve XXIII. 1987, 523‒539.: 529. 
448

 A viza hólyagjából („Hausenblase”) kinyert, koncentrált (színtelen vagy adalékokkal színezett) oldatot 

használták fel a képek elkészítéséhez. Száradás után a fémformáról leválasztva igen finom vonásokat mutat a 

leheletvékony, átlátszó kép. Ezt a technikát először kolostorokban alkalmazták. Meyers Konversations-Lexikon. 

4. kiadás 9. kötet. Leipzig‒Wien 1887, 858. A technika részletes leírása: Johann Heinrich Moritz von Poppe: 

Technologisches Lexikon. 3. rész. Stuttgart 1819, 65‒66. 
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minőségű papírra készültek. 1731-ben összesen 600 pergamen képet vettek, 1737-ben 

200 darabot, és a későbbiek során is százával vásároltak kisméretű papír és pergamen 

alapanyagú képeket, valamint selyemre nyomott rézmetszeteket („taffetene bilder”). 

1743 májusában 400 aranyozott papírképet vettek.
449

 Sajnos a szentképek eredetére 

vonatkozóan semmilyen adattal nem szolgál a pénztári napló.  

A készen vásárolt szentképek mellett 1728 januárjától kezdve az egri 

irgalmasrendi szerzetesek több alkalommal is nagy mennyiségben vettek pergament. A 

pénztári naplóból az is kiderül, hogy 1737. március 16-án egy ‒ meg nem nevezett ‒ 

hölgynek („Frau”) fizettek képilluminálásért. 1744. február 13-án German testvér 

részére 3 forint 19 krajcárért vettek festékeket és pergament.
450

 Ezekből az 

alapanyagokból pergamen miniatűröket készítettek a rendházban. Nagy 

valószínűséggel Huetter Lukács maga is készített kis szentképeket. 1753 és 1756 

között ugyanis a korábbi évekhez képest feltűnően kevés, mindössze 100 darab 

taftselyem képet vásároltak az egri irgalmasok. 

Az egyik sajátos típus a „vágott” szentkép („geschnittene Bilder”) volt: a 

pergamen közepén medaillon vagy kartus formájú mezőben festették meg a szentet, 

körülötte pedig éles késsel és különböző vágóeszközökkel hálószerű ornamentális 

keretet alakítottak ki.
451

 A XVIII. század közepén és második felében készült 

szentképek között olyan aprólékosan kivitelezett példányok is vannak ebben a 

műfajban, amelyek csipkére emlékeztetnek. Az egri irgalmas rendház 

Prothocollumában, pénztárkönyveiben és a betegfelvételi naplókban a pecséteket 

díszítő ‒ általában gránátalma formájú ‒ szép papírkivágások is ezzel a technikával 

készültek.  

A szentképek egy része Istenes Szent Jánost, a rend alapítóját, a betegek 

védőszentjét ábrázolta. A fennmaradt XVIII. századi szentképek közül az egri Dobó 

István Vármúzeumban őrzött darabok az egri irgalmas rendházból származnak. 

                                                 
449

 Pénztári napló HML XII‒6/1.; Lengyel László szerint „a Concept Bilder elnevezés itt valamilyen 

apologetikus, hitvitázó ábrázolási témára utal.” Lengyel László: „Lelki szem-gyógyító” Szentképek a 18. század 

orvoslásában. Lege Artis Medicinae II. 1992/5, 496‒498: 496.  
450

 Pénztári napló HML XII‒6/1. A szentképek vásárlására vonatkozó pénztárkönyvi adatokat Lengyel László 

publikálta. Lengyel i. m. (447. j.) 523‒539. 
451

 Lengyel László: 18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. In: Uő. szerk.: Devóció és dekoráció. 

18. és 19. századi kolostormunkák Magyarországon. Kiállítás. Eger 1987, 45‒70: 53.; Diós István főszerk.: 

Magyar Katolikus Lexikon XIV. Budapest 2009, 665.  
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Ismeretlen mester alkotása az a selyemre nyomott rézmetszet (13,5 x 8 cm), amely 

Istenes Szent János apoteózisát ábrázolja. A szent rendalapító puttóktól körülvéve, 

felhőkön emelkedik a magasba. A jelenetet felülről a „Charitas” fénysugarai világítják 

meg.
452

 A kompozíció emlékeztet egy, a grazi Volkskundemuseumban őrzött 

rézmetszetre (16,6 x 10,3 cm). (222. kép) Johann Matthias Steidlin metszetén a 

rendalapító apoteózisa kiegészül egy korabeli betegszoba megjelenítésével. A 

rézmetszet Fr. Agricola képe után készült.
453

  

A második, szintén selyemre nyomott egri rézmetszet esetében ismertek az 

alkotók: Joseph és Johann Klauber.
454

 (223. kép) A képen felül az irgalmasrendi 

szerzetesek fekete ruhájában, a fején töviskoszorúval, Istenes Szent János félalakja 

látható. A szent jobb vállán átvetett zsák az alamizsnagyűjtésre utal. A rézmetszeten 

egy díszletszerű architektúra, egy kapuépítmény látható, amely felülnézetből enged 

bepillantást egy XVIII. századi kórterembe. A kapu íves lezárásán Keresztelő Szent 

János alakja van ovális keretben. A képen alul, a talapzaton latin nyelvű idézet: „Ki 

gyönge, hogy én ne volnék gyönge?” (2Kor 11,29). A grazi Volkskundemuseumban is 

található egy papírra készült példány ebből a rézmetszetből (14,4 x 9,4 cm).  

A harmadik egri rézmetszeten Istenes Szent János félalakja az irgalmasok 

fekete habitusában, fején töviskoszorúval. (224. kép) A szent a baljában tartott 

feszületre néz. A színezett rézmetszet üveg alatt van, keretét sodort aranyszínű 

fémszálból ‒ ún. polion díszítő technikával ‒ alakították ki (Kerettel együtt: 30,5 x 

25,3 cm).
455

 A metszet alsó részét eltakarja a díszes keret, a Szilárdfy Zoltán 

gyűjteményében lévő példányon azonban olvasható a latin felirat ‒ a szent 

élettörténetének rövid összefoglalása ‒ és a készítő neve is: „Joseph Jäger exud. 

Tyrnau”.
456

 (225. kép)   

                                                 
452

 Eger, Dobó István Vármúzeum. Gynsz.: 1985/152. A rézmetszetet közli: Lengyel i. m. (447. j.) 526, 528. 
453

 Graz, Volkskundemuseum. Leltári szám: VKG 2.346.  
454

 A képet közli: Lengyel i. m. (449. j.) 496.; A selyemre nyomott rézmetszetet nem találtuk meg a Dobó István 

Vármúzeum gyűjteményében. A grazi Volkskundemuseumban VKG 46.117. leltári számmal van egy példány.  
455

 A műtárgy a Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményében van, leltári szám nélkül. Közli: 

Lengyel i. m. (449. j.) 497.; A rézmetszet Leopold Miklós gyűjteményének darabjaként volt kiállítva Egerben. 

Lengyel László szerk i. m. (451. j.) 96. Kat. 158.; A polion technikával Szilárdfy Zoltán több tanulmányában is 

foglalkozott. Például: Szilárdfy Zoltán: Barokk szentképek Magyarországon. Budapest 1984, 16‒18. 
456

 Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből. I. 17‒18. század. Devotio Hungarorum 

2. Szeged 1995, 61. 446. kép; Joseph Jäger rézmetsző 1741 körül dolgozott Nagyszombatban. Pataky Dénes: A 

magyar rézmetszés története. Budapest 1951, 143. 
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E három egri rézmetszet példájából kiindulva, lehetséges, hogy a Szilárdfy 

Zoltán szentkép gyűjteményében, valamint a grazi Volkskundemuseumban őrzött 

XVIII. századi, Istenes Szent Jánost ábrázoló, rézmetszet technikával készült 

szentképek példányai egykor az egri irgalmasoknál is megtalálhatóak voltak. Mind 

Szilárdfy Zoltán gyűjteményében, mind Grazban megtalálható az a rézmetszet (12 x 8 

cm), amely Istenes Szent Jánost egy szegény beteggel, puttókkal, valamint egy 

alamizsnáskosarat és egy orvosságos üvegcsét átnyújtó angyallal ábrázolja.
457

 (226. 

kép) Az oldalnézetből ábrázolt angyal Szent Rafael, a betegek és a gyógyszerészek 

védőszentje, Istenes Szent János segítője. A grazi rézmetszeten nem olvasható az 

alkotó neve, a másik példány felirata: „Kaupertz Sc. Graecy.” A metszetet Johann 

Veith Kaupertz (1741‒1816) készítette Grazban.
458

 

A szent rendalapító példáját követik a betegeket szorgalmasan ápoló 

szerzetesek a grazi Volkskundemuseum már említett szentképén, amely a XVIII. 

századi kórterem berendezéséről az egyik leghitelesebb forrás.
459

 (56. kép) A selyemre 

készült rézmetszeten (13 x 8 cm) a háttérben jól kivehető egy korláttal elválasztott 

oltárépítmény. A képen mennyei fénytől övezve, felhőkön jelenik meg Istenes Szent 

János egy félmeztelen beteggel.  

A szent életének meghatározó eseményei is témául szolgáltak a szentképekhez. 

A Szilárdfy Zoltán gyűjteményében őrzött, rózsaszínű selyemre nyomott rézmetszet 

(12 x 7 cm) egy sorsdöntő találkozást örökít meg. János útja során egy kisgyermeknek 

segített, a vállán vitte, majd egy forrásnál megpihenve a gyermek azt mondta neki: 

„Granadában lesz a te kereszted”. A gránátalmát, Granada város szimbólumát a 

kezében tartó kisfiú valójában a gyermek Jézus.
460

 (227. kép) Istenes Szent János a 

granadai kórház megalapítása után az egyik betegben Jézus Krisztust ismerte fel. A 

már említett lábmosás jelenete látható egy, a XVIII. század közepére datálható, 

rózsaszín selyemre készült rézmetszeten (13,5 x 8 cm).
461

 (159. kép) 

Johann Georg Pintz (1697‒1767) rézmetszetén (14 x 8,5 cm) Istenes Szent 

János önfeláldozó szeretettel, élete kockáztatásával egy lángokban álló kórházból 

                                                 
457

 Szilárdfy i. m. (456. j.) 61. 447. kép; Graz, Volkskundemuseum: VKG 46.119.  
458

 Georg Kaspar Nagler: Neues allgemeines Künstler-Lexicon. 6. Band. München 1838, 545. 
459

 Graz, Volkskundemuseum. Leltári szám: VKG 46.118.  
460

 Szilárdfy i. m. (456. j.) 35. 101. kép. A kép felirata: „Joannes von Gott dein Creutz wird zu Granada sein”.  
461

 Graz, Volkskundemuseum. Leltári szám: VKG 18.755. 
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menti ki a betegeket. A metszetet Gottfried Eichler műve alapján készítette el Pintz.
462

 

(228. kép) A képen az irgalmasok rendi öltözékében ábrázolt szent egy beteggel a 

hátán lép ki a kórházból, amelynek ablakain és ajtaján lángok csapnak ki. A kép latin 

nyelvű felirata magyarul: „Mivel Istenes Szent Jánosban túláradt a szeretet tüze, a 

betegeket kimentőnek semmilyen láng nem árthatott”.    

Istenes Szent Jánost és az irgalmasrendiek Bécsben őrzött Szent Család 

kegyképét ábrázolja egy rózsaszínű selyemre nyomott rézmetszet (12 x 7,5 cm). (229. 

kép) A rendalapító egy haldokló beteg és a Szent Család, tehát a földi és az égi szféra 

közötti kapcsolat megteremtője, közbenjár a betegért. A kép felirata magyarra fordítva: 

„Istenes János közbenjárása által segít nekünk Mária a halálban”. A metszet Bécsben 

készült.
463

  

A kis szentképeken feltehetőleg elsősorban olyan szentek voltak, akikhez a 

betegek testi-lelki gyógyulásért könyörögtek. Istenes Szent János a betegek, a 

kórházak és a kórházi dolgozók védőszentje volt. Az ő képei mellett bizonyára voltak 

Egerben Szent Józsefet, a haldoklók patrónusát ábrázoló szentképek is, hiszen az egri 

konvent és a templom is Jézus nevelőapjának a nevét viselte. A különböző 

betegségeknek és testrészeknek más-más védőszentjük volt.  

A grazi irgalmasrendi templom hat mellékoltárával bőséges tárháza a betegek 

égi közbenjáróinak. A XVIII. században szerte Európában különös hangsúlyt kaptak a 

pestis elleni védőszentek: Borromeo Szent Károly, Szent Sebestyén, Szent Rozália és 

Szent Rókus. Utóbbihoz láb- és térdbetegségekben is fohászkodtak. Szent Barbara a 

haldoklók, a súlyos sebesültek és a lázas betegek, Szent Balázs püspök a 

torokbetegségek védőszentje. Szívbetegségek és fejfájás esetén Avilai Szent Terézhez 

imádkoztak.
464

   

A pénztárkönyvben szerepel, hogy 1759 októberében 2200 egri („Egrische”) 

képet vásároltak. Ezek a szentképek vagy az irgalmasokhoz igen közel fekvő szervita 

templom Fájdalmas Anya kegyszobrát, vagy az egri székesegyházban őrzött Szűz 

                                                 
462

 Graz, Volkskundemuseum. Leltári szám: VKG 12.079. A rézmetszet felirata: „In Joanne DEI dum praevalet 

ignis amoris Nulla ferenti aegros flamma nocere valet.” „Gottfr: Eichler delin. 1756  Joh: Georg Pintz, sculpsit 

A. V.”; Schütz szerk. i. m. (363. j.) 246.   
463

 Szilárdfy i. m. (456. j.) 35. 102. kép. A kép felirata: „Durch vorbitt. Joannis von Gott hilfft uns Maria in dem 

Todt.” „ J. Assner Sc. et ex. Vienne”. 
464

 Mader i. m. (419. j.) 17‒33. 
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Mária kegyképet, a máriapócsi kegykép hiteles másolatát ábrázolták. Az 1697-ben 

Bécsbe szállított kegykép egri másolatát is csodatevőnek tartották. A XVIII. században 

számos példát találunk arra, hogy maguknak a kis szentképeknek is gyógyító erőt 

tulajdonítottak. Olyan szentképek is voltak, amelyeket a gyógyulás érdekében 

lenyeltek.
465

 

  

                                                 
465

 Lengyel i. m. (447. j.) 530.; Szilárdfy i. m. (455. j.) 21‒23.  
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Könyvtár és levéltár 

 

1754-ben készült el a déli szárny felső folyosóján a homlokzatnál az a szoba, 

amelyben a kolostor archívuma kapott helyet. Ennek a berendezéséről nincsenek 

adataink. A szabályzat szerint a vizitátornak meg kellett győződnie arról, hogy a 

rendház archívumában és könyvtárában ‒ mely egy szobában szokott lenni ‒ mindent 

tisztán és szép rendben tartanak-e. A könyvek a szerzetesrendnek megfelelőek és 

kellőképpen őrzöttek-e. Többek között azt is megnézte, hogy lelki könyvek állnak-e a 

szerzetesek rendelkezésére, vannak-e erkölcstani könyvek, amelyeket a papok 

használhatnak. Ott van-e a rend szabályzatát vagy Konstitúcióját tartalmazó könyv, a 

generális rendeletei, a kis Bullarium, vagyis a Konstitúciók, amelyeket a pápák 

rendelkezésének megfelelően a szerzetesi kongregációk káptalanjain fel kell olvasni. 

Van-e Exemplaria vagy másolatok azokból a bullákból, dekrétumokból és 

privilégiumokból, amelyeket a pápák kegyessége adott a szerzetesrendnek. Végül a 

vizitátor megnézte, hogy ott van-e az inventárium mindezekről a dolgokról, azt 

ugyanis ezekkel együtt kell tartani. Ha azonban nem készült volna inventárium, akkor 

utasítást adott annak elkészítésére és arra, hogy a házfőnök nevezzen ki egy figyelmes 

és ügyes szerzetest könyvtárosnak és levéltárosnak. Az archívumban megnézte, hogy a 

rendház iratait hűen és buzgón őrzik-e. Van-e főszámviteli könyv vagy Protocoll, 

amelyben a rendház minden felszerelése fel van jegyezve. Továbbá van-e olyan 

könyv, amelybe minden alapítványt, a rendház bevételét és birtokait felírták. Van-e 

olyan könyv, amibe bejegyeztek minden végrendeletet, végrendeleti záradékot, 

adománylevelet vagy donációt, hagyatékokat vagy Pia Legata-t és az adók, vásárlások, 

eladások, befektetések, átruházások és más törvényes ügyletek okiratait. Végül a 

vizitátor ellenőrizte, hogy az iratokat és a könyveket rendezetten, különböző fiókokba 

elosztva tárolják, a levéltár ajtajai és ablakai pedig jól biztosítottak.
466

  

Az orvosi iskola és a gyógyszertár kapcsán esik szó a XVIII. században 

könyvekről az egri irgalmasoknál.
467

 A gyógyításhoz, az orvosképzéshez és a 

                                                 
466

 Die Regel des heiligen Vaters Augustini i. m. (84. j.) 221‒222. 
467

 A gyógyszertárban található könyvek felsorolása: Bericht Von der, den 26ten 7mbris 1786 geschehenen 

Visitation der Apotheke, bei denen Barmhertzigen Brüdern in Erlau. MOL C 66 Helytartótanácsi Levéltár: 

Departamentum sanitatis. 1787.  
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gyógyszerészethez szükséges könyvek mellett minden bizonnyal megtalálhatóak 

voltak még teológiai művek, zsolozsmáskönyvek, a rendalapító életrajza és a rendi 

szabályzat is. Mivel a XVIII. századból nem maradt fenn leltár, egy XIX. századi 

dokumentum alapján alkothatunk képet a könyvtárról. Egy 1874-ben felvett leltár 

szerint a „házi könyvtár” első „osztályában” voltak a teológiai könyvek, a második 

osztályban a különféle imakönyvek és a szentek életrajzai. A harmadik osztályban 

„találtatnak különbféle Phisikai és történelmi könyvek”. A negyedik osztályban orvosi, 

az ötödikben gyógyszerészi könyvek. A hatodik osztályban helyezték el a nyelv és 

történelmi könyveket.
468

 

Az egri irgalmas rendház könyvtárának időrendi katalógusa, egy 1942 körül 

készült gépírásos cédulakatalógus 1952-ben került be az Országos Széchényi Könyvtár 

Kézirattárába.
469

 A katalógusban a legrégebbi mű egy 1489-ben, Nürnbergben készült 

német nyelvű ősnyomtatvány: „Versehung eines Menschen Leib-Seller und Gutt” 

címmel.
470

 A katalógus alapján 46 darab 1489 és 1699 között kiadott művet őriztek az 

egri irgalmas rendházban. Az egri kórház államosítása után a természettudományos és 

orvosi, gyógyszerészeti vonatkozású könyvek ‒ így a nürnbergi ősnyomtatvány, 

valamint fontos alapművek, mint például Paulus de Sorbait 1680-ban, Bécsben kiadott 

„Praxios Medicae” című 621 oldalas, latin nyelvű könyve az orvosi gyakorlatról, 

Johannes Schroeder „Vollständige und nutzreiche Apotheke. Das ist: Artzney-Schatz” 

című, Nürnbergben, 1693-ban megjelent munkája, Christoph Wilhelm Hufeland: „Die 

Kunst des menschliche Leben zu verlängern” című kötete 1801-ből ‒ a Semmelweis 

Orvostörténeti Könyvtárba kerültek és ott őrzik őket ma is. A többi kötet a 

Népkönyvtári Központba került.
471

  

                                                 
468

 Az egri irgalmas Rend társházának Leltári és Alapítványi Tőkék kimutatása az 1874ik év Julius ho végével.  

HML XII‒6/47/6.  
469

 Oct. Hung. 1225. OSZK Kézirattár.; Az egri irgalmas rendház utolsó priorja, Dr. Bédi István (rendi nevén: 

Medárd) „elkészíttette egy tudós bencés szerzetessel az 1940-es évek elején a könyvtár és az irattár teljes 

katalógusát. 1984-ben sajnos ez a jegyzék is a szemétbe került.” Lengyel i. m. (104. j.) 69. Lengyel László 

megállapításaival ellentétben a könyvtár katalógusának egy példánya fennmaradt. 
470

 A kötet címe mai német nyelven: Versehung eines Menschen Leib, Seel, Ehr und Gut.  
471

 Wix Györgyné: A szerzetesi könyvtárak sorsa Magyarországon 1950‒1952. Budapest 1997, 37.; Az 1951 

májusában létrejött Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár gyűjteményének alapja a budai irgalmasrendi kórház 

könyvtára, amelyben a kötetek egy része korábban a bécsi, illetve a pozsonyi rendházak tulajdonában volt. A 

budai mellett az egri és a pécsi irgalmas rendház orvosi és gyógyszerészeti témájú művei is az Orvostörténeti 

Könyvtárba kerültek. Néhány teológiai témájú kötet is ide került. T. Pajorin Klára: A Semmelweis 

Orvostörténeti Könyvtár ritkasággyűjteménye. In: Orvostörténeti Közlemények 78‒79. Budapest 1976, 111‒137. 
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Az egri könyvtárban voltak XVII. századi, az irgalmasrendi szerzetesek 

számára készült művek: a „Manuale oder Hand-Büchlein religionis B. Joannis Dei. In 

drey Theil abgetheilt.” című kézikönyvet 1681-ben Grazban nyomtatták és összesen 

642 oldal terjedelmű volt. Hat példány volt a Prágában, 1684-ben kiadott rendi 

szabályzatból: „Regel desz h. Vatters Augustini. Sambt angehenckten Statuten und 

Satzungen für die Religiosen des h. Joannis Dei. mit beygefügten decretis generalibus, 

provincialibus et pontificiis”.  

Több lelki olvasmány, szemlélődéssel, meditációval kapcsolatos könyv is volt 

az egri irgalmasoknál. Például Hevenesi Gábor nagyböjti elmélkedései a szenvedő 

Krisztusról: „Heilige Fasten Christo dem leydenden Heyland gewidmet, mit täglichen 

Betrachtungen versehen”. A 400 oldalas kötet Bécsben jelent meg 1740-ben. A 

haldoklókkal való törődésről is rendelkezésre állt szakirodalom: Aloysius Bellecius 

1767-ben, Augsburgban kiadott műve: „Seligsterbender Christ, oder 14 Hülfmittel zu 

einem seligen Tod. 3. Auflage” és Johann Erdt Bécsben megjelent munkája 1782-ből 

„Kurze Art und Weise den Sterbenden beizustehen und zuzusprechen” címmel. A 

legrégebbi magyar nyelvű könyv Káldi György jezsuita szerzetes bibliafordításának 

1732-ben, Nagyszombatban kiadott példánya volt. 

  A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban őrzik az egri rendház 1084 

oldalas, német nyelvű, Nürnbergben kiadott szakácskönyvét („Allgemeines Koch-

Buch”) 1734-ből. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába több XVIII. századi, 

latin nyelvű, kézzel írt kötet került Egerből. A tartományi káptalanokra vonatkozott a 

„Manuale seu Methodus Compendiosa Capitulum Provinciale rite instituendi” 1729-

ből.
472

   

  

                                                 
472

 Quart. Lat. 2897. OSZK Kézirattár. Az egri irgalmasok rendházából származik továbbá: Oct. Lat. 1106., Oct. 

Lat. 1151., Quart. Lat. 2875. Ezek a kéziratok az 1950-es években kerültek az OSZK Kézirattárába.; Lengyel 

László kutatásai szerint „a rend felszámolása idején a nagy gyógyszerészeti és orvostörténeti ritkaságokat is 

tartalmazó rendi könyvtár zúzdába került az irattárral együtt”. Lengyel i. m. (104. j.)  45. A felsorolt példák ezzel 

szemben azt igazolják, hogy az egri irgalmasok könyvtára és irattára nem semmisült meg teljes egészében.  
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Lakosztályok 

 

Erdődy Gábor püspök részére több szoba, egy lakosztály volt fenntartva az egri 

irgalmasoknál. A lakosztályba 1729 decemberében helyezték el a kályhákat. A 

berendezést feltehetőleg teljes egészében a püspök finanszírozta, mert a kályhák 

kifizetése is a püspökség kiadásai között szerepel.
473

 

Hogy megmutassa, nemcsak alapítója a kolostornak, hanem ki fog tűnni a 

betegek ápolójaként is, a kórházon belül a saját használatára annyi helyiséget 

építtetett, amennyi szükséges volt, egyet előszobának, lakószobának szintén 

egyet és ugyanannyi hálószobát magának és a személyzetének, hogy időnként 

majd ott lakjon.
474

 

A házfőnök lakása és a rendtartományi főnöknek (provinciális) fenntartott 

lakosztály a rendház első emeletén voltak. Minden bizonnyal volt a rendházban 

vendégszoba is. Fennmaradt hat olajfestmény a tartományfőnökök portréival a XIX. 

századból. Lehetséges, hogy a XVIII. században is készültek ilyen festmények, 

ezeknek azonban nincs nyomuk Egerben. A bécsi rendházban láthatóak a XVIII. 

századi tartományfőnökök portréi, (méretük: 109 x 88 cm kerettel) köztük az Egerben 

is fontos szerepet játszó, az egri konventet műtárgyakkal gazdagító Liborius Schneider 

(173. kép) és a rend szabályzatát (lásd 84. jegyzet) megjelentető Leo Kurtz portréja. 

(230. kép) A bécsi rendház volt a Szent Mihály arkangyalról elnevezett provincia 

központja. Az egri rendházból fennmaradt iratokon is látható a provincia pecsétje: 

Szent Mihály arkangyal, kezében lángpallossal és pajzzsal legyőzi a gonoszt. (231. 

kép) 
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 Circa Aedificium Erogatio Reverendorum Fratrum Misericor. (…) Pro Anno 1729. HML XII‒3/e 196. 
474

 Bél i. m. (27. j.) 131.; Erdődy Gábor 1728-ban az irgalmasok pozsonyi rendházában tartózkodott. 1728. 

október 24. „Őexcell Gróf Erdődy Gábor Antal egri püspök az uj rendházba az egész udvarával beköltözött. És 

miután minden ugy rendbe hozatott, hogy a rendtársak az uj rendházban lakhatnak Őexcell az egri püspöknek 

méltóztatott Szt. Katalin ünnepén november 25én (…) az o.gy.en jelenlevő összes mágnásokkal az előkelő 

asszonyokkal együtt felségesen megvendégelni.” „1728 november 28 mint Istenes Szt. János tetemének átvitele 

ünnepén, (…) a fönt említett egri püspök ezen a napon ismételten 30 személyt felsegesen megvendégelt.” A 

pozsonyi irgalmas rendház Historia Domusa (1672‒1809) MOL Irgalmas Rend Levéltára, Magyarországi 

Tartományfőnökség Iratgyűjteménye, Pozsonyi Rendház P 1259 1/1/2. kötet (magyar nyelvű)  
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ÖSSZEGZÉS 

 

Az egri irgalmasrendi kórház málló vakolatú, felújításra szoruló épülete számos 

érdekességet tartogat a helytörténet, a XVIII. századi képzőművészet, de a gyógyítás 

története vagy a szociológia iránt érdeklődő kutatók számára. A téma 

művészettörténeti megközelítésére, feldolgozására és a XVIII. századi állapotok 

rekonstruálására vállalkoztunk. Nehezítette a kutatást, hogy az államosítás (1950) után 

a berendezés jelentős része vagy megsemmisült, vagy szétszóródott. Fontos 

műtárgyak, például a szerzetesi cellák festett ablaktáblái, a refektórium lambériája és 

faliórája egy múzeumi raktárban vannak, és nehezen hozzáférhetőek.  

A művészettörténeti szakirodalom áttekintése, a levéltári adatgyűjtés mellett a 

rendtörténet és a helytörténet összefüggései adtak keretet a XVIII. századi berendezés 

rekonstrukciójához. A kalandos életű Istenes Szent János (1495‒1550) követőiből 

megalakult betegápoló szerzetesrendet gróf Erdődy Gábor püspök hívta Egerbe 1726-

ban. A rend tagjait Magyarországon gyakran nevezték misericordianusoknak vagy 

miserieknek, azaz irgalmasoknak. Kórházaikban a XVIII. században csak férfiakat 

ápoltak, az ellátás és a gyógyítás ingyenes volt minden beteg számára. Ők kezelték 

először humánus módszerekkel az elmebetegeket.  

Az egri miseriek – akik között orvos, festőművész, asztalos, betegápoló, patikus 

és kéregető szerzetes is volt – több mint két évszázadon át, 1726-tól 1950-ig szolgálták 

Eger és környéke lakosait, a szegényeket és a betegeket. Az egri püspökök és más 

nagylelkű támogatók segítségével egy jól felszerelt kórházat és gyógyszertárat hoztak 

létre. Itt működött néhány évig az első magyar orvosi iskola. A Szent Józsefről 

elnevezett egri konvent jövedelme elsősorban az ágyalapítványok kamataiból és a 

gyógyszertár bevételéből származott, emellett adományokat kaptak és alamizsnát 

kéregettek.  

Az egri épületegyüttesen ugyanazok a művészek és mesteremberek dolgoztak, 

mint a püspöki építkezéseken, például a püspöki palotán: Giovanni Battista Carlone 

építész, Joannes Steyer és Paulo Ottentholler kőfaragók, Martinus Jencs ácsmester, 

Michl József festő, Fazola Henrik vasműves, Wunibaldus Rein órásmester. Az 

Egerben készült berendezési tárgyak mellett Ausztriából vásároltak vagy kaptak 
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ajándékba műtárgyakat (festményeket, szobrot, orgonát, csillárt, ötvöstárgyakat, 

miseruhákat). A rend tagjai között is akadtak tehetséges szerzetesek, akik részt vettek a 

rendházak és a templomok berendezésének elkészítésében. Egerben Huetter Lukács, 

valamint German és Colmanus testvérekről tudunk név szerint. Bécsben és Grazban 

Sophronius Siegenbrock gyönyörű, faragott és intarziákkal díszített mesterművei 

láthatóak a templomban és a sekrestyében. Az egri rendházban kis szentképeket is 

készítettek, amelyek az egyéni áhítat célját szolgálták és viszonylag olcsón lehetett 

őket nagy mennyiségben előállítani. 

A XVIII. századi berendezés rekonstruálása során számos összefüggésre derült 

fény a Szent Mihály provincia rendházainak műtárgyai között. A disszertáció fontos 

része az Ausztriában ‒ múzeumokban és könyvtárakban ‒ elvégzett kutatómunka, 

valamint a szerencsésebb sorsú osztrák rendházak és templomok műtárgyainak a 

tanulmányozása. További kutatási feladat a Csehországban és Szlovákiában található 

irgalmas rendházak XVIII. századi berendezésének megismerése. 

A betegápoló irgalmas szerzetesrend házaiban található műalkotások alapján 

körvonalazódik egy sajátos, a szerzetesrendhez kötődő ikonográfia. Ennek fő pillérei: 

a rendalapító életének eseményei, a különböző betegségek elleni védőszentek és a 

szerzetesek számára példát mutató személyiségek ábrázolása, valamint az adott 

rendház alapítóinak és jótevőinek a portréi. Az adományozók emlékét megőrizték, 

imáikban megemlékeztek róluk. 

Az Istenes Szent János életéből, legendájából vett jeleneteknek tanító, 

elmélkedést segítő funkciójuk volt. Hozzájárultak a rendalapító szellemiségében való 

elmélyedéshez. A szerzetesek, akik Istenes Szent János követésére vállalkoztak, nehéz 

és fáradságos betegápoló munkájuk során a rendalapító példáját láthatták maguk előtt. 

A rend történetéről, a szerzetesi példaképekről és a szentekről tanultakat illusztrálták a 

képzőművészeti alkotások. A betegségek elleni védőszentek ábrázolásának 

leggazdagabb tárháza az irgalmasok grazi temploma. A rend jelvénye: a nyitott 

gránátalma a XVIII. században számos műtárgyat díszített a templomi padoktól az 

ötvöstárgyakon át a festményekig, és napjainkban, a szerzetesrend modern 

kórházaiban is meghatározó szerepet játszik a dekorációban.  
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Az egri épületegyüttes különböző helyiségeinek rekonstruálásához a levéltári 

dokumentumok mellett az 1757-ben kiadott szabályzatot, régi látképeket és 

szentképeket, valamint külföldi analógiákat használtunk fel. A szétszóródott 

berendezési tárgyak közül többet sikerült megtalálni. Ezeket az eredményeket a XVIII. 

századi épületrész jövőbeli helyreállítása során lehet majd a gyakorlatban is 

hasznosítani.  

Számos esetben (például a homlokzati szobrok, az ablaktáblákon ábrázolt 

remeték) sikerült a szakirodalom pontatlanságait kijavítani. A helyszíni kutatás mellett 

archív fotókat, a közelmúltban restaurált festmények és falképek esetében a 

restaurálási dokumentációkat használtuk fel. A rekonstrukcióval a műalkotásokat az 

eredeti kontextusukban tanulmányoztuk. A refektórium ajtajának nyolc festménye és a 

bűnbevalló káptalan közötti összefüggés egy egészen sajátos jelentéstartalmat tár fel. 

A szerzetesek mindennapjainak, rendi előírások által meghatározott életének és 

tevékenységének ismeretében próbáltuk megközelíteni és értelmezni a tárgyakat. 

A németalföldi metszetelőképekkel dolgozó Huetter Lukács irgalmasrendi 

szerzetes rendkívül gazdag életművében falképek, ravatalkép, oltárképek, csendélet és 

Vanitas ábrázolás egyaránt megtalálható. Magyarországon a Dunától keletre az 

egyetlen épen maradt szerzetesi ebédlőt lehetne bemutatni, ha az újszövetségi 

jelenetekkel és virágcsendéletekkel díszített lambériát visszahelyeznék az eredeti 

helyére. Wunibaldus Rein püspöki órásmester faliórája az ebédlő északi falán és Carlo 

Adami lavaboja a déli falon ‒ iparművészeti remekművek.  

A XVIII. századi berendezés rekonstruálása, mint pragmatikus feladatvállalás 

során egy rendkívül szerteágazó kutatás eredményeit kíséreltük meg egységbe foglalni 

és a hazai barokk művészettörténetet egy újabb fejezettel gazdagítani. A kutatás Carlos 

Watzka szociológus professzor vezetésével folytatódni fog: a célkitűzés Közép-Európa 

valamennyi XVIII. századi irgalmas rendházának tudományos feldolgozása és egy 

könyvsorozat kiadása.  
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Itt szeretnék köszönetet mondani témavezetőmnek, Kelényi Györgynek a 

disszertációhoz nyújtott tanácsaiért és Ternyák Csaba érsek úrnak minden 

támogatásáért. Ugyancsak köszönettel tartozom a kutatásban nyújtott segítségükért a 

grazi Karl-Franzens-Universität professzorainak: Margit Stadlobernak, Horst 

Schweigertnak, Erich Renhartnak, Harald Heppnernek és Carlos Watzkának, a grazi 

Keresztes Nővéreknek, Kozma Imre irgalmasrendi atyának, Daniel Katzenschläger és 

Engelbert Raab irgalmasrendi szerzeteseknek, Szilárdfy Zoltán atyának, Gonda Imre 

atyának, Philippe Van Dael OSM atyának, az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 

dolgozóinak, a Heves Megyei Levéltár dolgozóinak, H. Szilasi Ágota 

művészettörténésznek (Dobó István Vármúzeum), N. Lutter Katalinnak, az egri kórház 

egykori dolgozójának, Kiss Péter levéltárosnak (Egri Főegyházmegyei Levéltár), Fejér 

István és Nemes Róbert fotóművészeknek, Bán Beatrix és Verebes Dóra 

restaurátoroknak, Jernyei Kiss Jánosnak, Urbán Péternek, Galcsik Zsoltnak, a 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár dolgozóinak, elsősorban 

Kölnei Líviának és Romhányi Ágnesnek, Bécsben Bernhard Zahrlnak, Fekete 

Zoltánnak, Andrea Schmitmeiernek és Elisabeth Messingernek.  

Külföldi kutatásaimat a Magyar-Osztrák Akció Alapítvány, a Bischof Johann Weber 

Stiftung és a Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur tették lehetővé. 
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Ungarn. Lavírozott tollrajz. 1823. november 3. Eger, Dobó István Vármúzeum. 

Lelt. sz.: 84.56. (A felvételt H. Szilasi Ágota bocsátotta rendelkezésemre.) 

6. Fr. Faustus Glanz: Ansicht der Kirche und des Klosters der Barmherzigen 

Brüder zu Erlau in Ungarn. Lavírozott tollrajz. 1833. A bécsi irgalmas 

rendházban. (A felvételt Bernhard Zahrl bocsátotta rendelkezésemre.) 

7. P. M. M. Lustig Servita: Frontispicium et Templum V: Con: F: F: 

Misericordianium Agriae. Olaj, fa. 1838. Eger, Dobó István Vármúzeum. Lelt. 

sz.: 55.339. 

8. Jézus Szíve olajfestmény az Irgalmas-rendiek zárdája lépcsőházában. 

Rézmetszet. 1898. In: Tóth i. m. (86. j.) 22.  

9. Jézus Szíve. Olaj, vászon. 1740. A festmény a restaurálás előtt. In: Verebes i. 

m. (90. j.)  

10.  Jézus Szíve. Olaj, vászon. 1740. A festmény a restaurálás után, új keretben. In: 

Verebes i. m. (90. j.) Az egri Érseki Vagyonkezelő Központ múzeumában.  

11.  Jézus Szíve. Olaj, vászon. XVIII. század második fele. Magyar Nemzeti 

Galéria. Lelt. sz.: 77.4 M (Boda Zsuzsa felvétele) 

12.  Huetter Lukács: Szűz Mária neveltetése. Olaj, vászon. XVIII. század közepe. 

Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

13.  Az egerszalóki plébániatemplom mellékoltára a Szűz Mária neveltetését 

ábrázoló oltárképpel. Olaj, vászon. XVIII. század. (Artur Prenkiewicz felvétele) 

14.  Az egri irgalmasok templomának belseje. A felvétel 1958 körül készült. In: 

Voit i. m. (2. j.) 421. ábra. 

15.  Huetter Lukács: Szent Ágoston. Olaj, vászon. XVIII. század közepe. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

16.  A Szent Család Szent Annával, Szent Joachimmal és Keresztelő Szent 

Jánossal. Olaj, vászon. 1770. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes 

Róbert felvétele) 
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17.  Johann Lucas Kracker: Szolanói Szent Ferenc. Olaj, vászon. 1770. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

18.  Johann Lucas Kracker: Nepomuki Szent János. Olaj, vászon. 1770. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

19.  Az oszlophoz kötözött, megostorozott Krisztus (Wies) a börtönben. Festett 

viasz, festett fa. 1770 körül. Az Erzsébet-apácák buda-vízivárosi kolostorában. 

In: Szilárdfy i. m. (99. j.) 183. ábra. 

20.  Bebörtönzött Krisztus („Blauer Herrgott”). Festett fa. 1758 előtt. A bécsi 

irgalmasrendi templomban.  

21.  Szent Család. Kegykép. Olaj, vászon. XVII. század második fele. A bécsi 

irgalmasrendi templom főoltárán.  

22.  A pozsonyi irgalmasrendi templom főoltára, középen a bécsi Szent Család 

kegykép másolatával. (Ingrid Kusniráková felvétele) 

23.  A salzburgi irgalmasrendi templom főoltárának hátoldala (a szerzetesi kórus 

felé) a bécsi Szent Család kegykép másolatával.  

24.  Pestistől védő kompozíció az Irgalmas Rend kegyképével. Rézmetszet. XVIII. 

század eleje. Szilárdfy Zoltán gyűjteményében. In: Szilárdfy i. m. (143. j.) 11. 

ábra. 

25.  Kehely. Aranyozott ezüst. XVIII. század közepe. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. 

26.  Josephus Pasperger: Kehely. Aranyozott ezüst. 1775. In: Voit i. m. (2. j.) 437. 

ábra. 

27.  Cibórium. Aranyozott réz, ezüst. 1730 körül. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. 

28.  Josephus Fauser: Monstrancia. Aranyozott ezüst. 1750 körül. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. 

29.  Thuribulum. Ezüst. 1754. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

30.  Navicula. Ezüst. 1754. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

31.  Istenes Szent János felkarcsontját tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott ezüst, 

üveg. 1842. A bécsi irgalmasrendi templomban. 

32.  Istenes Szent János csontereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz. 

1760 körül. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

33.  A 32. képen látható ereklyetartó tokja. Fa, bőr. 1760 körül. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. 

34.  Boldog Grande János csontereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz. 

XVIII. század közepe. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

35.  Nepomuki Szent János ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz, 

ezüst. XVIII. század második fele. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

36.  Szent Pál apostol ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott fém. XVIII. 

század vége. In: Voit i. m. (2. j.) 445. ábra. 
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37.  Ismeretlen szent ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz. 1730 körül. 

In: Voit i. m. (2. j.) 441. ábra. 

38.  Istenes Szent János szobra. Festett fa. XVIII. század. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. 

39.  Nepomuki Szent János szobra. Festett fa. XVIII. század. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. 

40.  Feszület, alul a Fájdalmas Anya szobrával. Festett fa. XVIII. század második 

fele. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

41.  Az egri irgalmasrendi kórház homlokzata, középen a két XVIII. századi 

épületrész közé felépült XIX. századi templommal 2011-ben. 

42.  Pyrker János László egri érsek címere a kórháztemplom homlokzatán. 

43.  Szent Mihály arkangyal, Istenes Szent János és Rafael arkangyal szobrai az 

egri irgalmasrendi templom homlokzatán. 

44.  Erdődy Gábor egri püspök címere a kórház épületének homlokzatán. 

45. Fr. Faustus Glanz: Ansicht der Kirche und des Klosters der barmherzigen 

Brüder in der Leopold-Stadt zu Wien. Lavírozott tollrajz. 1833. A bécsi 

irgalmas rendházban. (A felvételt Bernhard Zahrl bocsátotta rendelkezésemre.) 

46.  Joseph Gebler: A grazi konvent. Lavírozott tollrajz. 1770 körül. A bécsi 

irgalmas rendházban. (A felvételt Bernhard Zahrl bocsátotta rendelkezésemre.) 

47.  Ismeretlen mester: A pápai konvent. Lavírozott tollrajz. 1800 körül. A bécsi 

irgalmas rendházban. (A felvételt Bernhard Zahrl bocsátotta rendelkezésemre.) 

48.  Franciscus Carl Römisch: A keszthelyi irgalmas rendház és templom tervei. 

MOL Tervtár T3 A Festetics család levéltárának tervrajzai. No. 98. 

49.  A bécsi irgalmas rendház homlokzata Szent Mihály és Szent Rafael arkangyal 

szobrával 

50.  Rafael arkangyal szobra az egri irgalmasrendi templom homlokzatán. 

51.  Franz Xaver Wagenschön: Rafael arkangyal. Olaj, vászon. 1763. A bécsi 

irgalmas rendház refektóriumában. 

52.  Az egri irgalmasrendi kórház nyugati szárnya 2011-ben. 

53.  Az egri irgalmasrendi kórház északi szárnya 2011-ben. 

54.  Folyosó az egri irgalmasrendi kórház északi szárnyában 2011-ben.  

55.  Az egri irgalmasrendi kórház alaprajza. Fenn a nyugati szárny a 

refektóriummal (a rajzon „tanácsterem”). Lent az 1843-ban épült „volt 

kápolna”. 1993. (Eger, a KÖH Irattára)  

56.  Istenes Szent Jánost ábrázoló szentkép. Rézmetszet, selyem. XVIII. század. 

Graz, Volkskundemuseum. Lelt. sz.: 46.118. 

57.  Szűz Mária, Mater Misericordiae, mint az irgalmas szerzetesek védelmezője. 

Olaj, vászon. 1739. A grazi irgalmas rendházban. 

58.  Az 57. számú képen látható festmény részlete.  
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59.  Istenes Szent János megkapja a töviskoronát a Madonnától. Olaj, vászon. 

XVIII. század második fele. A linzi irgalmas rendházban.  

60.  Grund und Prospect von dem Barmherzige Spital in Graz. Színezett tollrajz. In: 

Sajovitz Hrsg. i. m. (135. j.) 41.  

61.  A bécsi irgalmas rendház, kórház és templom alaprajza. 1822. In: Senfelder i. 

m. (129. j.) 41. 

62.  Kórterem az irgalmasok prágai kórházában a XVIII. században. Rézmetszet. 

In: Sajovitz ‒Schweikhardt i. m. (213. j.) 31. 

63.  Franz Sigrist: Az orvostudomány. A mennyezeti freskó részlete az egri Líceum 

dísztermében. 1781. (A fotót Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

64.  Franz Sigrist: A vegytan. A mennyezeti freskó részlete az egri Líceum 

dísztermében. 1781. (A fotót Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

65.  Franz Sigrist: Az orvosi gyakorlat. A mennyezeti freskó részlete az egri 

Líceum dísztermében. 1781. (A fotót Jernyei Kiss János bocsátotta 

rendelkezésemre.) 

66.  Az egri irgalmasok patikája 2009-ben. A falfestés XIX. századi. (A fotót 

Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

67.  A bécsi irgalmasrendi patika mennyezete.  

68.  Az egri irgalmasok patikája 1966-ban. Eger, Dobó István Vármúzeum 

Fotótára. Lelt. sz.: 14.614. 

69.  Huetter Lukács: Szent Martinianus. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

70.  Johannes és Raphael Sadeler: Szent Martinianus. Rézmetszet. 1593‒94. 

71.  Huetter Lukács: Evagrius Ponticus. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

72.  Johannes és Raphael Sadeler: Evagrius Ponticus. Rézmetszet. 1585‒86. 

73.  Huetter Lukács: Szent Venerius. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

74.  Johannes és Raphael Sadeler: Szent Venerius. Rézmetszet. 1598.  

75.  Huetter Lukács: Egyszerű Pál remete. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

76.  Boetius Adams Bolswert: Egyszerű Pál remete. Rézmetszet. 1619. 

(http://cgi.ebay.fr/ Lásd 256. jegyzet.) 

77.  Huetter Lukács: Szent Vilmos. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

http://cgi.ebay.fr/
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78.  Huetter Lukács: Szent Onufrius. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

79.  Johannes és Raphael Sadeler: Szent Onufrius. Rézmetszet. 1593‒94. 

80.  Huetter Lukács: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja. Olaj, fa. XVIII. század 

közepe. Az egri irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH 

restaurálási dokumentációjából.) 

81.  Huetter Lukács: Egyiptomi Szent Mária. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az 

egri irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

82.  Huetter Lukács: Madridi Szent Izidor. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

83.  Huetter Lukács: Loyolai Szent Ignác. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

84.  Huetter Lukács: Mutius remete. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

85.  Johannes és Raphael Sadeler: Mutius remete. Rézmetszet. 1585‒86. 

86.  Huetter Lukács: Trieri Simeon remete. Olaj, fa. XVIII. század közepe. Az egri 

irgalmas rendház ablaktáblájának részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

87.  Johannes és Raphael Sadeler: Trieri Simeon remete. Rézmetszet. 1593‒94. 

88.  Oszler Libórius és Gergely Ferenc: Stallum a szécsényi ferences templomban. 

Festett fa. 1744. (Galcsik Zsolt felvétele) 

89.  Oszler Libórius és Gergely Ferenc: Stallum a szécsényi ferences templomban. 

Festett fa. 1744. (Galcsik Zsolt felvétele) 

90.  Johann Gottfried Auerbach: VI. Károly császár portréja. Olaj, vászon. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

91.  Állóóra, számlapjára festett gránátalmával. Faragott fa, fém, üveg. 1769. Eger, 

Dobó István Vármúzeum Fotótára. Lelt. sz.: 3.877. 

92.  Állóóra, számlapjára festett gránátalmával. Faragott fa, fém, üveg. 1769. A 

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár olvasótermében. (Kölnei Lívia felvétele) 

93.  Rokokó kályha töredéke. Mázas cserép. XVIII. század közepe. Befalazva az 

egri irgalmasrendi kórház folyosóján, a nyugati szárny első emeletén.  

94.  Istenes Szent János az irgalmasság testi cselekedeteivel. Olaj, vászon. 1770. Az 

Egri Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

95.  Franciscus Camacho. Olaj, vászon. 1770 körül. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 
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96.  Michael vértanú. Olaj, vászon. 1770 körül. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

97.  Dominicus Piola. Olaj, vászon. 1770 körül. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

98.  V. Pál pápa megerősíti a betegápoló irgalmas szerzetesrend privilégiumait 

Egyiptomi Péter rendi generális kérésére. Olaj, vászon. XVIII. század. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

99.  Rafael arkangyal. Olaj, vászon. XVIII. század. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

100. Borromeo Szent Károly. Olaj, vászon. XVIII. század. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

101. Szent Ágoston. Olaj, vászon. XVIII. század. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

102. Istenes Szent János egy beteggel. Olaj, vászon. 1763 után. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 

103. Franz Xaver Wagenschön: Istenes Szent János egy beteggel. Olaj, vászon. 

1763. A bécsi irgalmas rendház refektóriumában.  

104. Az egri irgalmas rendház refektóriumának alaprajza. Felül a keleti fal a bejárati 

ajtóval. (Eger, a KÖH Irattára) 

105. Az egri irgalmas rendház refektóriuma 1966-ban. Eger, Dobó István 

Vármúzeum Fotótára. Lelt. sz.: 14.625. 

106. A lambéria részlete, restaurálás után. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

107. A lambéria részlete, restaurálás után. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

108. Asztal az egri irgalmasok refektóriumából. Dobó István Vármúzeum. Lelt. sz.: 

86.3.1. 

109. Félbevágott gránátalma. 

110. Huetter Lukács: A pásztorok imádása. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A felvétel 

a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

111. Huetter Lukács: A pásztorok imádása. Olaj, fa. A lambéria részlete, a 

restaurálás előtt. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti 

Kutatóintézetének Fotótára, Voit Pál hagyaték. Lelt. sz.: b9017. 

112. Huetter Lukács: A háromkirályok hódolata. Olaj, fa. A lambéria részlete, a 

restaurálás előtt. Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti 

Kutatóintézetének Fotótára, Voit Pál hagyaték. Lelt. sz.: b9024. 

113. Huetter Lukács: A háromkirályok hódolata. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

114. Huetter Lukács: A menekülő Szent Család. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 
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115. Huetter Lukács: Tájkép. Részlet az egri kispréposti palota első emeleti 

díszterméből. 1758. (A fotót Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

116. Huetter Lukács: A betlehemi gyermekgyilkosság. Olaj, fa. A lambéria részlete. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

117. Ajtó két virágcsendélettel, egykor a refektórium északi falának bal oldalán, 

restaurált állapotban. Festett fa. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

118. Ajtó két virágcsendélettel, egykor a refektórium északi falának jobb oldalán, 

restaurált állapotban. Festett fa. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

119. Huetter Lukács: A 12 éves Jézus a templomban. Olaj, fa. A lambéria részlete. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

120. Huetter Lukács: Jézus megkeresztelkedése. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

121. Huetter Lukács: Jézus megkísértése a pusztában. Olaj, fa. A lambéria részlete. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

122. Az egri irgalmas rendház refektóriuma 1966-ban. Eger, Dobó István 

Vármúzeum Fotótára. Lelt. sz.: 14.622. 

123. Huetter Lukács: A kánai menyegző. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A felvétel a 

KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

124. Huetter Lukács: Jézus és a házasságtörő asszony. Olaj, fa. A lambéria részlete. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

125. Huetter Lukács: Jézus színeváltozása. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A felvétel 

a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

126. Huetter Lukács: Keresztelő Szent János vértanúsága. Olaj, fa. A lambéria 

részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

127. Martin van Enden: Keresztelő Szent János vértanúsága. Erasmus Quellinus 

után. Rézmetszet. 1640 körül. (www.britishmuseum.org) 

128. Huetter Lukács: Szent János evangélista. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

129. Huetter Lukács: A néma ördöngős meggyógyítása. Olaj, fa. A lambéria 

részlete. (A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

130. Huetter Lukács: Jézus betegeket gyógyít. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

131. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa. Szekrényajtó szellőzőnyílással. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

132. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa. Szekrényajtó szellőzőnyílással. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

133. Huetter Lukács: A csodálatos kenyérszaporítás. Olaj, fa. A lambéria részlete. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 
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134. A lambéria 1966-ban: a betegek meggyógyítását és a csodálatos 

kenyérszaporítást ábrázoló festmények, valamint egy szekrény, ajtaján 

virágcsendéletekkel és szellőzőnyílásokkal. Eger, Dobó István Vármúzeum 

Fotótára. Lelt. sz.: 3.870. 

135. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa. Szekrényajtó szellőzőnyílással. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

136. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa. Szekrényajtó szellőzőnyílással. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

137. Huetter Lukács: Jézus a vízen jár. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A felvétel a 

KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

138. Huetter Lukács: A vihar lecsendesítése. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.)  

139. Huetter Lukács: A kufárok kiűzése. Olaj, fa. A lambéria részlete. (A felvétel a 

KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

140. Huetter Lukács: A tékozló fiú hazatérése. Olaj, fa. A lambéria részlete, 

restaurálás közben. (A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

141. Huetter Lukács: A tékozló fiú hazatérése. Olaj, fa. A lambéria részlete, 

restaurálás után. (Fejér István felvétele) 

142. Huetter Lukács: Noli me tangere. A lambéria részlete, restaurálás előtt. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

143. Huetter Lukács: Noli me tangere. A lambéria részlete, restaurálás után. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

144. A lambéria részlete, a restaurálás előtt. A déli falon egy virágcsendélet. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

145. Huetter Lukács: Virágcsendélet. Olaj, fa. Az egyetlen lambériakép a déli falon. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

146. A lambéria részlete: nyugati fal, egy ajtó két festménnyel. (A felvétel a KÖH 

restaurálási dokumentációjából.) 

147. Huetter Lukács: Szent Lukács festi a Madonnát. Olaj, fa. A lambéria részlete. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

148. Raphael Sadeler: Szent Lukács festi a Madonnát. Rézmetszet. Bartholomeus 

Spranger után. (www.britishmuseum.org) 

149. Huetter Lukács: Istenes Szent János asztalához invitálja Jézust. Olaj, fa. A 

lambéria részlete, a restaurálás előtt. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

150. Huetter Lukács: Istenes Szent János asztalához invitálja Jézust. Olaj, fa. A 

lambéria részlete, a restaurálás után. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

151. Georg Tobenz: Utolsó vacsora. 1751. A refektórium északi fala 1987-ben. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 
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152. A refektórium északi fala 1987-ben. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

153. Georg Tobenz: Utolsó vacsora. 1751. A restaurálás után. (Fejér István 

felvétele) 

154. Huetter Lukács: Nagycsütörtöki lábmosás. A refektórium déli fala 1986 előtt. 

(A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

155. Huetter Lukács: Nagycsütörtöki lábmosás. Részlet. Eger, Dobó István 

Vármúzeum Fotótára. Lelt. sz.: 14.629. 

156. Huetter Lukács: Nagycsütörtöki lábmosás. A refektórium déli fala 2009-ben. 

(A fotót Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

157. Huetter Lukács: Nagycsütörtöki lábmosás. Részlet. A refektórium déli fala 

2009-ben. (A fotót Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

158. Istenes Szent János Jézust ismeri fel a betegben, akinek lábát mossa. Rézkarc. 

A rend 1758-ban kiadott Bulláriumában. In: Sajovitz Hrsg. i. m. (137. j.) 25. 

159. Istenes Szent János. Rézmetszet, selyem. XVIII. század. Graz, 

Volkskundemuseum. Lelt. sz.: 18.755. 

160. A refektórium bejárati ajtaja és felette az Istenes Szent Jánost a ravatalon 

ábrázoló festmény. Restaurálás előtt. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

161. Huetter Lukács: Istenes Szent János a ravatalon. Olaj, vászon. Restaurálás 

után. (A felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

162. Ismeretlen festő: Istenes Szent János a ravatalon. Olaj, vászon. A bécsi 

irgalmasrendi templom sekrestyéjében. 

163. A refektórium bejárati ajtaja, restaurálás után. (A felvétel a KÖH restaurálási 

dokumentációjából.) 

164. Huetter Lukács: Szent Péter. Olaj, fa. A refektórium bejárati ajtaján. (Fejér 

István felvétele)  

165. Huetter Lukács: Bűnbánó Mária Magdolna. Olaj, fa. A refektórium bejárati 

ajtaján. (Fejér István felvétele)  

166. Huetter Lukács: Feltámadó halott és rémült szerzetes. Olaj, fa. A refektórium 

bejárati ajtaján. (Fejér István felvétele)  

167. Huetter Lukács: Szent Jeromos. Olaj, fa. A refektórium bejárati ajtaján. (Fejér 

István felvétele)  

168. Huetter Lukács: A pokol. Olaj, fa. A refektórium bejárati ajtaján. (Fejér István 

felvétele)  

169. Huetter Lukács: A mennyország. Ábrahám kebelén az üdvözült Lázár. Olaj, fa. 

A refektórium bejárati ajtaján. (Fejér István felvétele)  

170. Huetter Lukács: Az öt okos szűz. Olaj, fa. A refektórium bejárati ajtaján. (Fejér 

István felvétele)  

171. Jan Saenredam: Az öt okos szűz. Rézmetszet. 1605. (www.britishmuseum.org) 
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172. Huetter Lukács: Az öt balga szűz. Olaj, fa. A refektórium bejárati ajtaján. 

(Fejér István felvétele)  

173. Liborius Schneider tartományfőnök portréja. Olaj, vászon. A bécsi irgalmas 

rendházban. 

174. Carlo Adami: Lavabo. Márvány. 1765. A felvétel 1966-ban készült. Eger, 

Dobó István Vármúzeum Fotótára. Lelt. sz.: 14.621. 

175. Carlo Adami: Lavabo. Márvány. 1765. A felvétel 2012-ben készült. 

176. Wunibaldus Rein: Falióra. Fa, fém, üveg. 1777. A refektórium északi falán. (A 

felvétel a KÖH restaurálási dokumentációjából.) 

177. Wunibaldus Rein: Falióra számlapja. Fém, üveg, réz. (A felvétel a KÖH 

restaurálási dokumentációjából.) 

178. Wunibaldus Rein: Rokokó lábas óra. Fa, fém, üveg, réz. XVIII. század 

második fele. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában.  

179. Wunibaldus Rein: Rokokó lábas óra. Fa, fém, üveg, réz. XVIII. század 

második fele. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. 

180. Wunibaldus Rein: Asztali óra. Fa, fém, üveg, réz. XVIII. század második fele. 

Iparművészeti Múzeum. Lelt. sz.: 63.557.1.1‒1.2. 

181. Az egri irgalmas rendház refektóriuma 2012-ben, a rekonstruált falképekkel. A 

háttérben az északi fal.  

182. Az egri irgalmas rendház refektóriuma 2012-ben, a rekonstruált falképekkel. A 

háttérben a déli fal.  

183. Boltváll a refektórium nyugati oldalán.   

184. A refektórium falképének egy részlete a restaurálás során. (A felvétel Verebes 

Dóra restaurálási dokumentációjából.) 

185. Tájkép folyóval és vízimalommal. Rekonstruált falképrészlet a refektóriumban. 

(A felvételt Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

186. Tájkép vitorlásokkal. A refektórium falképének részlete a restaurálás során.  

(A felvétel Verebes Dóra restaurálási dokumentációjából.) 

187. Tájkép vitorlásokkal. Rekonstruált falképrészlet a refektóriumban. (A felvételt 

Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

188. Egri utcakép. A refektórium falképének részlete a restaurálás során.  (A 

felvétel Verebes Dóra restaurálási dokumentációjából.) 

189. Egri utcakép. Rekonstruált falképrészlet a refektóriumban. (A felvételt Jernyei 

Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

190. Tájkép vízeséssel. Rekonstruált falképrészlet a refektóriumban. (A felvételt 

Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

191. Erdőrészlet. Rekonstruált falképrészlet a refektóriumban. (A felvételt Jernyei 

Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

192. Tájkép templommal. Rekonstruált falképrészlet a refektóriumban. (A felvételt 

Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 
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193. Rekonstruált falképrészlet a refektórium egyik ablaka felett.  

194. Rekonstruált falképrészlet a refektórium egyik ablaka felett.  

195. Istenes Szent János egy beteggel. Falkép az egri volt irgalmasrendi kórház 

folyosóján. (Fejér István felvétele) 

196. Sophronius Siegenbrock: Pad a grazi irgalmasrendi templomban.  

197. Sophronius Siegenbrock: Sekrestyeszekrény a bécsi irgalmasrendi templom 

sekrestyéjében.  

198. Huetter Lukács: Szent Peregrin. Olaj, vászon. 1754. Az egri szervita 

templomban. 

199. Szent Peregrin a feszület előtt imádkozik. Viasz, fa, fém, üveg. Az üvegfalú 

szekrény a grazi irgalmas rendház folyosóján.  

200. Huetter Lukács: Páduai Szent Antal a Madonna előtt. Olaj, vászon. 1756. Az 

egri ferences templom oltárképe. 

201. Huetter Lukács: Falképrészlet az egri kispréposti palota első emeleti 

díszterméből. (A felvételt Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

202. Huetter Lukács: Falképrészlet az egri kispréposti palota első emeleti 

díszterméből. (A felvételt Jernyei Kiss János bocsátotta rendelkezésemre.) 

203. Huetter Lukács: Vizitáció. Olaj, vászon. Az erdőtelki plébániatemplom 

mellékoltárképe.  

204. Pieter de Jode: Vizitáció. Rézmetszet. Peter Paul Rubens után. 1633 körül. In: 

Judson i. m. (423. j.) 148. kép 

205. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. Olaj, vászon. Eger, Szent Anna 

kápolna 

206. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. Részlet.  

207. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. Olaj, vászon. Felsőtárkány, templom.  

208. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. Részlet. 

209. Ismeretlen mester: Faust kereszt Vanitas szimbólumokkal. Olaj, vászon. 1770 

körül. Szilárdfy Zoltán gyűjteményében. In: Szilárdfy i. m. (99. j.) 98. ábra 

210. Huetter Lukács: Barkóczy Ferenc egri püspök arcképe. Olaj, vászon. Eger, 

Dobó István Vármúzeum. Lelt. sz.: 55.345. (A felvételt H. Szilasi Ágota 

bocsátotta rendelkezésemre.) 

211. Huetter Lukács (?): Barkóczy Ferenc egri püspök arcképe. Olaj, vászon. Győr, 

Xántus János Múzeum. Lelt. sz.: K.62.3.1 In: Farkas i. m. (437. j.) 16. ábra. 

212. Huetter Lukács: Erdődy Gábor püspök arcképe. Keretén felül a püspök 

címerével. Olaj, vászon. Az Egri Főegyházmegye tulajdonában. (Nemes Róbert 

felvétele) 

213. Huetter Lukács: Erdődy Gábor püspök arcképe. A kép hátterében az egri 

irgalmasok épületegyüttese. Olaj, vászon. Az Egri Főegyházmegye 

tulajdonában. (Nemes Róbert felvétele) 



 

179 

 

214. Huetter Lukács: Az egri irgalmasok épületegyüttese a XVIII. század közepén. 

Részlet Erdődy Gábor püspök arcképéről. (Nemes Róbert felvétele) 

215. Huetter Lukács: Erdődy Gábor püspök arcképe. Olaj, vászon. Az Egri 

Főegyházmegye tulajdonában. (A felvétel a festmény restaurálási 

dokumentációjából.) 

216. Huetter Lukács: Istenes Szent János hódol a Madonna előtt. Olaj, vászon. Az 

Egri Főegyházmegye letétje az egri Dobó István Vármúzeumban. (A felvétel a 

festmény restaurálási dokumentációjából.) 

217. Huetter Lukács szignója. Az Istenes Szent János hódol a Madonna előtt című 

festmény részlete. (A felvétel a festmény restaurálási dokumentációjából.) 

218. Az egri Szent Rókus kápolna 1981-ben. Eger, Dobó István Vármúzeum 

Fotótára. Lelt. sz.: 51. 297.  

219. Huetter Lukács: Jézus Krisztus atyafisága. Olaj, vászon. XVIII. század közepe. 

A tatai Kuny Domokos Múzeum letétje a Magyar Nemzeti Galéria Régi 

Magyar Gyűjteményében. (Juhász István felvétele) 

220. Huetter Lukács (?): Istenes Szent János a gyermek Jézussal és Rafael 

arkangyallal. Olaj, rézlemez. Eger, Dobó István Vármúzeum. Lelt. sz.: 55.30. 

221. Huetter Lukács: Az egri ferences templom Páduai Szent Antal mellékoltárának 

részlete.   

222. Johann Matthias Steidlin: Istenes Szent János. Rézmetszet. Graz, 

Volkskundemuseum. Lelt. sz.: 2.346. 

223. Joseph és Johann Klauber: Istenes Szent János. Rézmetszet. Graz, 

Volkskundemuseum. Lelt. sz.: 46.117. 

224. Istenes Szent János. Színezett rézmetszet, festett fa, üveg, apácamunka. Eger, 

Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteménye. Leltári szám nélkül.  

225. Joseph Jäger: Istenes Szent János az irgalmas rend alapítója. Rézmetszet. 

Szilárdfy Zoltán gyűjteményében. In: Szilárdfy i. m. (456. j.) 446. ábra 

226. Johann Veith Kaupertz: Istenes Szent János egy beteget ápol. Rézmetszet. 

Graz, Volkskundemuseum. Lelt. sz.: 46.119. 

227. Istenes Szent János elhivatottsága. Rézmetszet, selyem. Szilárdfy Zoltán 

gyűjteményében. In: Szilárdfy i. m. (456. j.) 101. ábra 

228. Johann Georg Pintz: Istenes Szent János betegeket ment ki egy égő kórházból. 

Rézmetszet. Graz, Volkskundemuseum. Lelt. sz.: 12.079. 

229. J. Assner: Istenes Szent János halálos beteggel, fölötte az Irgalmas rend Szent 

Család kegyképe. Rézmetszet, selyem. Szilárdfy Zoltán gyűjteményében. In: 

Szilárdfy i. m. (456. j.) 102. ábra  

230. Leo Kurtz tartományfőnök portréja. Olaj, vászon. A bécsi irgalmas 

rendházban. 
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231. A betegápoló irgalmas rend Szent Mihály arkangyalról elnevezett 

provinciájának pecsétlenyomata. Viasz. In: Misericordianos. EFL Archivum 

Vetus 1595. 

 

 

Megjegyzés: Azok a képek, melyek eredetét külön nem jeleztük, a szerző felvételei.   
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1. Az egri irgalmas rendház festett ablaktáblái  

2. VI. Károly német-római császár rendelkezése az egri irgalmasok 

alapítólevelének jóváhagyásáról 

3. Das Barmherzigen-Kloster zu Erlau ehemals eine türkische Moschée. Litográfia  
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4. Az Egri Irgalmasok tere a hajdani mecsettel. Litográfia 

5. J. K.: Prospect von dem Kloster und Kirche der Barmherzigen Brüder zu Erla in 

Ungarn. Lavírozott tollrajz 

6. Fr. Faustus Glanz: Ansicht der Kirche und des Klosters der Barmherzigen 

Brüder zu Erlau in Ungarn. Lavírozott tollrajz  

7. P. M. M. Lustig Servita: Frontispicium et Templum V: Con: F: F: 

Misericordianium Agriae. Olaj, fa 
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8. Jézus Szíve olajfestmény az Irgalmas-rendiek zárdája lépcsőházában. 

Rézmetszet  

9. Jézus Szíve. Olaj, vászon. A festmény a restaurálás előtt 

 

10. Jézus Szíve. Olaj, vászon. A festmény a restaurálás után, új keretben  

11. Jézus Szíve. Olaj, vászon   
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12. Huetter Lukács: Szűz Mária neveltetése. Olaj, vászon  

13. Az egerszalóki plébániatemplom mellékoltára a Szűz Mária neveltetését 

ábrázoló oltárképpel. Olaj, vászon  

14. Az egri irgalmasok templomának belseje 1958 körül  

15.  Huetter Lukács: Szent Ágoston. Olaj, vászon   
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16.  A Szent Család Szent Annával, Szent Joachimmal és Keresztelő Szent 

Jánossal. Olaj, vászon 

17. Johann Lucas Kracker: Szolanói Szent Ferenc. Olaj, vászon  

18. Johann Lucas Kracker: Nepomuki Szent János. Olaj, vászon  
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19.  Az oszlophoz kötözött, megostorozott Krisztus (Wies) a börtönben. Festett 

viasz, festett fa  

20.  Bebörtönzött Krisztus („Blauer Herrgott”). Festett fa 

21.  Szent Család. Kegykép a bécsi irgalmasrendi templom főoltárán. Olaj, vászon 

22.  A pozsonyi irgalmasrendi templom főoltára, középen a bécsi Szent Család 

kegykép másolatával  
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23.  A salzburgi irgalmasrendi templom főoltárának hátoldala (a szerzetesi kórus 

felé) a bécsi Szent Család kegykép másolatával  

24. Pestistől védő kompozíció az irgalmas rend Szent Család kegyképével. 

Rézmetszet 

 

25.  Kehely. Aranyozott ezüst      26. Josephus Pasperger: Kehely. Aranyozott ezüst  
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27.  Cibórium. Aranyozott réz, ezüst  

28.  Josephus Fauser: Monstrancia. Aranyozott ezüst 

29.  Thuribulum. Ezüst  

30.  Navicula. Ezüst  
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31.  Istenes Szent János felkarcsontját tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott ezüst  

32.  Istenes Szent János csontereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz 

33.  A 32. képen látható ereklyetartó tokja. Fa, bőr   
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34.  Boldog Grande János csontereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz 

35.  Nepomuki Szent János ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz, 

ezüst  

36.  Szent Pál apostol ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott fém 

37.  Ismeretlen szent ereklyéjét tartalmazó ereklyetartó. Aranyozott réz 
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38. Istenes Szent János szobra. Festett fa 

39. Nepomuki Szent János szobra. Festett fa 

40.  Feszület, alul a Fájdalmas Anya szobrával. Festett fa 
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41. Az egri irgalmasrendi kórház homlokzata 2011-ben 

42.  Pyrker János László egri érsek címere a kórháztemplom homlokzatán 

 

 

43.  Szent Mihály arkangyal, Istenes Szent János és Rafael arkangyal szobrai az 

egri irgalmasrendi templom homlokzatán 

44. Erdődy Gábor egri püspök címere a kórház épületének homlokzatán 
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45. Fr. Faustus Glanz: Ansicht der Kirche und des Klosters der barmherzigen 

Brüder in der Leopold-Stadt zu Wien. Lavírozott tollrajz 

46. Joseph Gebler: A grazi konvent. Lavírozott tollrajz 

47. Ismeretlen mester: A pápai konvent. Lavírozott tollrajz 

48. Franciscus Carl Römisch: A keszthelyi irgalmas rendház és templom tervei   
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49.  A bécsi irgalmas rendház homlokzata Szent Mihály és Szent Rafael arkangyal 

szobrával 

 

50. Rafael arkangyal szobra az egri irgalmasrendi templom homlokzatán 

51. Franz Xaver Wagenschön: Rafael arkangyal. Olaj, vászon 
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     54. Folyosó az egri irgalmasrendi kórház északi szárnyában 2011-ben  

     55. Az egri irgalmasrendi kórház alaprajza 

52. Az egri volt irgalmasrendi kórház 

nyugati szárnya 2011-ben  

53. Az egri volt irgalmasrendi kórház 

északi szárnya 2011-ben 

52. Az egri irgalmasrendi kórház 

nyugati szárnya 2011-ben 

 

 

53. Az egri irgalmasrendi kórház északi 

szárnya 2011-ben 
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58. Az 57. számú képen látható festmény részlete  

59. Istenes Szent János megkapja a töviskoronát a Madonnától. Olaj, vászon 

56. Istenes Szent Jánost ábrázoló szentkép. 

Rézmetszet, selyem 

57. Szűz Mária, Mater Misericordiae, mint az 

irgalmas szerzetesek védelmezője. Olaj, vászon 

56.  Istenes Szent Jánost ábrázoló szentkép. Rézmetszet, 

selyem 

 

 

 

 

 

 

 

57. Szűz Mária, Mater Misericordiae, mint az irgalmas 

szerzetesek védelmezője. Olaj, vászon 
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60. Grund und Prospect von dem Barmherzige Spital in Graz. Színezett tollrajz 

61. A bécsi irgalmas rendház, kórház és templom alaprajza  

62. Kórterem az irgalmasok prágai kórházában a XVIII. században. Rézmetszet 
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63. Franz Sigrist: Az orvostudomány. A mennyezeti freskó részlete az egri Líceum 

dísztermében 

 

 

64.  Franz Sigrist: A vegytan. A mennyezeti freskó részlete az egri Líceum 

dísztermében 

65.  Franz Sigrist: Az orvosi gyakorlat. A mennyezeti freskó részlete az egri 

Líceum dísztermében 
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66.  Az egri irgalmasok patikája 2009-ben  

 

67. A bécsi irgalmasrendi patika mennyezete  

 

     68. Az egri irgalmasok patikája 1966-ban 
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69. Huetter Lukács: Szent Martinianus. Olaj, fa 

70.  Johannes és Raphael Sadeler: Szent Martinianus. Rézmetszet 

71.  Huetter Lukács: Evagrius Ponticus. Olaj, fa 

72.  Johannes és Raphael Sadeler: Evagrius Ponticus. Rézmetszet  
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73. Huetter Lukács: Szent Venerius. Olaj, fa 

74.  Johannes és Raphael Sadeler: Szent Venerius. Rézmetszet 

 

75. Huetter Lukács: Egyszerű Pál remete. Olaj, fa 

76. Boetius Adams Bolswert: Egyszerű Pál remete. Rézmetszet 

  



 

202 

 

77.  Huetter Lukács: Szent Vilmos. Olaj, fa 

78.  Huetter Lukács: Szent Onufrius. Olaj, fa 

79.  Johannes és Raphael Sadeler: Szent Onufrius. Rézmetszet 

  



 

203 

 

80.  Huetter Lukács: Assisi Szent Ferenc stigmatizációja. Olaj, fa 

81.  Huetter Lukács: Egyiptomi Szent Mária. Olaj, fa 

82.  Huetter Lukács: Madridi Szent Izidor. Olaj, fa 

83.  Huetter Lukács: Loyolai Szent Ignác. Olaj, fa 
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84.  Huetter Lukács: Mutius remete. Olaj, fa 

85.  Johannes és Raphael Sadeler: Mutius remete. Rézmetszet 

86.  Huetter Lukács: Trieri Simeon remete. Olaj, fa 

87.  Johannes és Raphael Sadeler: Trieri Simeon remete. Rézmetszet 
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88.  Oszler Libórius és Gergely Ferenc: Stallum a szécsényi ferences templomban. 

Festett fa  

89.  Oszler Libórius és Gergely Ferenc: Stallum a szécsényi ferences templomban. 

Festett fa 

90.  Johann Gottfried Auerbach: VI. Károly császár portréja. Olaj, vászon 
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91.  Állóóra, számlapjára festett gránátalmával. Faragott fa, fém 

92.  A 91. képen látható állóóra, számlapjára festett gránátalmával. Faragott fa, fém 

93.  Rokokó kályha töredéke. Mázas cserép  
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94.  Istenes Szent János az irgalmasság testi cselekedeteivel. Olaj, vászon 

95.  Franciscus Camacho. Olaj, vászon 

96.  Michael vértanú. Olaj, vászon 

97.  Dominicus Piola. Olaj, vászon  
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98.  V. Pál pápa megerősíti a betegápoló irgalmas szerzetesrend privilégiumait 

Egyiptomi Péter rendi generális kérésére. Olaj, vászon 

99.  Rafael arkangyal. Olaj, vászon 

 

100. Borromeo Szent Károly. Olaj, vászon        101. Szent Ágoston. Olaj, vászon                      

100. Borromeo Szent Károly. Olaj, vászon 
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102. Istenes Szent János egy beteggel. Olaj, vászon 

103. Franz Xaver Wagenschön: Istenes Szent János egy beteggel. Olaj, vászon  

104. Az egri irgalmas rendház refektóriumának alaprajza 
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105. Az egri irgalmas rendház refektóriuma 1966-ban 

106. A lambéria részlete, restaurálás után.  

107. A lambéria részlete, restaurálás után.  

108. Asztal az egri irgalmasok refektóriumából  

109. Félbevágott gránátalma 
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    110. Huetter Lukács: A pásztorok imádása. Restaurálás után. Olaj, fa 

111. Huetter Lukács: A pásztorok imádása. Restaurálás előtt. Olaj, fa 

 

112. Huetter Lukács: A háromkirályok hódolata. Restaurálás előtt. Olaj, fa 

113. Huetter Lukács: A háromkirályok hódolata. Restaurálás után. Olaj, fa 
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114.  Huetter Lukács: A menekülő Szent Család. Olaj, fa 

115. Huetter Lukács: Tájkép. Részlet az egri kispréposti palota első emeleti 

díszterméből 

116. Huetter Lukács: A betlehemi gyermekgyilkosság. Olaj, fa 

117. Ajtó két virágcsendélettel, egykor a refektórium északi falának bal oldalán, 

restaurált állapotban. Festett fa 
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118. Ajtó két virágcsendélettel, egykor a refektórium északi falának jobb oldalán, 

restaurált állapotban. Festett fa 

119. Huetter Lukács: A 12 éves Jézus a templomban. Olaj, fa 

 

120. Huetter Lukács: Jézus megkeresztelkedése. Olaj, fa 

121. Huetter Lukács: Jézus megkísértése a pusztában. Olaj, fa 
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122. Az egri irgalmas rendház refektóriuma 1966-ban 

123. Huetter Lukács: A kánai menyegző. Olaj, fa 

 

 

 

124. Huetter Lukács: Jézus és a házasságtörő asszony. Olaj, fa 

125. Huetter Lukács: Jézus színeváltozása. Olaj, fa 
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126. Huetter Lukács: Keresztelő Szent János vértanúsága. Olaj, fa 

127. Martin van Enden: Keresztelő Szent János vértanúsága. Erasmus Quellinus 

után. Rézmetszet 

 

 

128. Huetter Lukács: Szent János evangélista. Olaj, fa 

129. Huetter Lukács: A néma ördöngős meggyógyítása. Olaj, fa 
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130. Huetter Lukács: Jézus betegeket gyógyít. Olaj, fa 

131. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa 

 

 

132. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa 

133. Huetter Lukács: A csodálatos kenyérszaporítás. Olaj, fa 
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134. A lambéria 1966-ban: a betegek meggyógyítását és a csodálatos 

kenyérszaporítást ábrázoló festmények, valamint egy szekrény, ajtaján 

virágcsendéletekkel és szellőzőnyílásokkal 

135. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa 

 

136. Huetter Lukács: Váza virágokkal. Olaj, fa 

137. Huetter Lukács: Jézus a vízen jár. Olaj, fa 
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138. Huetter Lukács: A vihar lecsendesítése. Olaj, fa  

139. Huetter Lukács: A kufárok kiűzése. Olaj, fa 

 

 

 

140. Huetter Lukács: A tékozló fiú hazatérése. Restaurálás közben. Olaj, fa 

141. Huetter Lukács: A tékozló fiú hazatérése. Restaurálás után. Olaj, fa 
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    142. Huetter Lukács: Noli me tangere. Restaurálás előtt. Olaj, fa 

    143. Huetter Lukács: Noli me tangere. Restaurálás után. Olaj, fa 

 

 

144. Lambéria részlete, a restaurálás előtt. A déli falon egy virágcsendélet 

145. Huetter Lukács: Virágcsendélet. Olaj, fa 
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146. A lambéria részlete: nyugati fal, egy ajtó két festménnyel 

147. Huetter Lukács: Szent Lukács festi a Madonnát. Olaj, fa  

148. Raphael Sadeler: Szent Lukács festi a 

Madonnát. Rézmetszet 

 

 

149. Huetter Lukács: Istenes Szent János asztalához 

invitálja Jézust. A restaurálás előtt. Olaj, fa  

150. Huetter Lukács: Istenes Szent János asztalához 

invitálja Jézust. A restaurálás után. Olaj, fa  
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151. Georg Tobenz: Utolsó vacsora. Olaj, vászon 

 

 

 

 

 

152. A refektórium északi fala 1987-ben 

 

 

 

 

 

 

 

153.  Georg Tobenz: Utolsó vacsora. A 

restaurálás után. Olaj, fa 
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154. Huetter Lukács: Nagycsütörtöki lábmosás 

 

155. Huetter Lukács: 

Nagycsütörtöki lábmosás. Részlet  
 

 

 

 

 

156. Huetter Lukács: 

Nagycsütörtöki lábmosás. A 

refektórium déli fala 2009-ben 



 

223 

 

157. Huetter Lukács: Nagycsütörtöki lábmosás. Részlet. A refektórium déli fala 

2009-ben 

 

158. Istenes Szent János Jézust ismeri fel a betegben, akinek lábát mossa. Rézkarc  

159. Istenes Szent János. Rézmetszet, selyem 
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160. A refektórium bejárati ajtaja és felette az Istenes Szent Jánost a ravatalon 

ábrázoló festmény. Restaurálás előtt 

161. Huetter Lukács: Istenes Szent János a ravatalon. Restaurálás után. Olaj, vászon  

 

164. Huetter Lukács: Szent Péter. Olaj, fa  

162. Ismeretlen festő: Istenes Szent János a 

ravatalon. Olaj, vászon 

163. A refektórium bejárati ajtaja, 

restaurálás után 
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165. Huetter Lukács: Bűnbánó Mária Magdolna. Olaj, fa  

166. Huetter Lukács: Feltámadó halott és rémült szerzetes. Olaj, fa  

167. Huetter Lukács: Szent Jeromos. Olaj, fa  

168. Huetter Lukács: A pokol. Olaj, fa  

169. Huetter Lukács: A mennyország. Ábrahám kebelén az üdvözült Lázár. Olaj, fa  

161. Ismeretlen festő: Istenes Szent Jánost 

a ravatalon. Olaj, vászon 

162. A refektórium bejárati ajtaja, 

restaurálás után 
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    170. Huetter Lukács: Az öt okos szűz. Olaj, fa  

171. Jan Saenredam: Az öt okos szűz. Rézmetszet 

172. Huetter Lukács: Az öt balga szűz. Olaj, fa  

173. Liborius Schneider tartományfőnök portréja. Olaj, vászon 

 

174. Carlo Adami: 

Lavabo. Márvány 
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175. Carlo Adami: Lavabo. (2012-ben)  176.Wunibaldus Rein: Falióra. Fa, fém, üveg 

177. Wunibaldus Rein: Falióra számlapja. 

Fém, üveg, réz 

 

178. Wunibaldus Rein: Rokokó lábas óra. 

Fa, fém, üveg, réz  
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179. Wunibaldus Rein: Rokokó lábas óra. Fa, fém, üveg, réz 

180. Wunibaldus Rein: Asztali óra. Fa, fém,  

üveg, réz 

  

181. Az egri irgalmas rendház 

refektóriuma 2012-ben, a 

rekonstruált falképekkel 

 

 

 

182. Az egri irgalmas rendház 

refektóriuma 2012-ben, a 

rekonstruált falképekkel 
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183. Boltváll a refektórium nyugati oldalán   

184. A refektórium falképének egy részlete a restaurálás során 

 

186. Tájkép vitorlásokkal. Restaurálás közben                187. Tájkép vitorlásokkal 

185. Tájkép folyóval és 

vízimalommal  
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188. Egri utcakép. Restaurálás közben                                189. Egri utcakép  

            

 

 

191. Erdőrészlet                                                            192. Tájkép templommal  

  

                                                                                          

190. Tájkép vízeséssel  
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193. Rekonstruált falképrészlet a refektórium egyik ablaka felett  

194. Rekonstruált falképrészlet a refektórium egyik ablaka felett  

 

    195. Istenes Szent János egy beteggel (falkép a folyosón) 
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196. Sophronius Siegenbrock: Pad a grazi irgalmasrendi templomban  

197. Sophronius Siegenbrock: Sekrestyeszekrény a bécsi irgalmasrendi templom 

sekrestyéjében  

 

 

198. Huetter Lukács: Szent Peregrin. Olaj, vászon 

199. Szent Peregrin a feszület előtt imádkozik. Viasz, fa, fém, üveg  
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      200. Huetter Lukács: Páduai Szent Antal a Madonna előtt. Olaj, vászon 

  201. Huetter Lukács: Falképrészlet az egri kispréposti palota első emeleti 

díszterméből.  

  202. Huetter Lukács: Falképrészlet az egri kispréposti palota első emeleti 

díszterméből.  

203. Huetter Lukács: Vizitáció. Olaj, vászon  

204. Pieter de Jode: Vizitáció. Rézmetszet. Peter Paul Rubens után 
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205. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. 

Olaj, vászon 

206. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. 

Részlet  

207. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. 

Olaj, vászon  

208. Huetter Lukács: Faust kereszt és Vanitas. 

Részlet 

209. Ismeretlen mester: Faust kereszt Vanitas 

szimbólumokkal. Olaj, vászon 
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210. Huetter Lukács: Barkóczy Ferenc egri püspök arcképe. Olaj, vászon 

211. Huetter Lukács (?): Barkóczy Ferenc egri püspök arcképe. Olaj, vászon 

 

 

212. Huetter Lukács: Erdődy Gábor püspök arcképe. Keretén felül a püspök 

címerével. Olaj, vászon 
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213. Huetter Lukács: Erdődy Gábor püspök arcképe. A kép hátterében az egri 

irgalmasok épületegyüttese. Olaj, vászon 

214. Huetter Lukács: Az egri irgalmasok épületegyüttese a XVIII. század közepén. 

Részlet Erdődy Gábor püspök arcképéről 

215. Huetter Lukács: Erdődy Gábor püspök arcképe. Olaj, vászon 
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    216. Huetter Lukács: Istenes Szent János hódol a Madonna előtt. Olaj, vászon 

217. Huetter Lukács szignója. Az Istenes Szent János hódol a Madonna előtt című 

festmény részlete  

                                                                218. Az egri Szent Rókus kápolna 1981-ben  

219. Huetter Lukács: Jézus Krisztus atyafisága. 

Olaj, vászon 
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 220. Huetter Lukács (?): Istenes Szent János a gyermek Jézussal és Rafael        

arkangyallal. Olaj, rézlemez 

 221. Huetter Lukács: Az egri ferences templom Páduai Szent Antal mellékoltárának   

részlete   

222. Johann Matthias Steidlin: Istenes Szent János. Rézmetszet 

223. Joseph és Johann Klauber: Istenes Szent János. Rézmetszet 
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    224. Istenes Szent János. Színezett rézmetszet, festett fa, üveg, apácamunka  

225. Joseph Jäger: Istenes Szent János az irgalmas rend alapítója. Rézmetszet  

 

 

226. Johann Veith Kaupertz: Istenes Szent János egy beteget ápol. Rézmetszet  

227. Istenes Szent János elhivatottsága. Rézmetszet, selyem 
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228. Johann Georg Pintz: Istenes Szent János betegeket ment ki egy égő kórházból. 

Rézmetszet 

229. J. Assner: Istenes Szent János halálos beteggel, fölötte az Irgalmas rend Szent 

Család kegyképe. Rézmetszet, selyem  

230.  Leo Kurtz tartományfőnök portréja. Olaj, vászon 

231. A betegápoló irgalmas rend Szent Mihály arkangyalról elnevezett 

provinciájának pecsétlenyomata. Viasz 
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