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A férfi, mikor az élet viharában elfáradta« visszatér a S'züdői házba, s ráncos arcú őszhajú édesanyjára tekint, úgy érzi, hogy az ő édesanyja a legszebb asszony a világon. A gyermeki szeretet szemében elsimulnak a ráncok, eltűnik az anyai arc fakó színié, csak szépséget iát és gyönyörködik. Ehhez hasonló érzéssel kezdtem a Sz.eged-alsóvárosi templom ts kolostor műkincseinek meg írásához. Először a hit szemüvegem keresztül néztem mindent, — S később amikor a mütörtóneti szemmel kezdtem vizsgálódni, rájöttem arrai, hogy szépek e kincsek és emlékek tárgyilagos vizsgálat után is. Nincs okunk röstelkedni a fogyatékosságokon, hiszen mindennek meg van az oka, s az, hogy miért nem lett minden fényesebb és gazdagabb, annak megtaláljuk történelmi indokait, ha visszatérünk a múltba.



A ferencrendiek Szegeden.Az assisi Szt. Ferencről nevezett szerzetesrend, mely 1209-ben alakult, 1229-ben Nagy Lajos király pártfogása alatt telepedett ie M agyarországon és 1231-ben a Cseri nevű várban épített először kolostort, innen ered a franciskánusok ősi magyar elnevezése: »cseri barátok». Az uj rend csakhamar gyökeret vert Szegeden is, 1310-ben már itt voltak, s az első atya, akinek a nevével találkozunk, fráter Dyonisius lektor, mint tekintélyes egyházi személy országos érdekű közjogi cselekedetnél mint tanú működött közre. A »lektor«-ság megemlítés az egykori okiratban arra utal, hogy a cseri barátok tanítottak, még pedig az akkori szokás szerint a templomban. Ezt a szerzetet nevezték a feerncrendiek »ma- riánus«-oknak, s ezek Szegeden eredetileg a Palánkban székeltek, s állandó hadilábon éltek a később le-



telepedett szigorítottakkal, az ob- szervansokkal. A mariánusok mindössze 1541-igvoltak Szegeden, templomuk és kolostoruk elpusztult. A mariánusok több Ízben Szegeden tartották tartománygyüléseiket, ígv 1329, 1371, 1452, 1471 és 1481-ben. Minthogy ilyen alkalommal minden szerzetesház 3—3 megbízottat küldött, valószínű, hogy a rendház elég nagy volt.A régi feljegyzések szerint az ob- szervansok Alsó-Szegeden telepedtek le, s kis templomot építettek a Havi Boldogasszony tiszteletére, amely mellé építették kolostorukat is, amelyet 1480 táján bővíteni kezdtek Mátyás király engedelmével, a mariánusok ellenkezése dacára. Szeged akkor dúsgazdag város volt, de bizony a szegény koldusszerzetnek eleinte kevés pártfogója akadt, csak az idők folyamán, amikor az atyák tanításai nyomán áldás fakadt, kezdhettek arra gondolni, hogy a templomot és rendházat



megnagyobbítsák. A kolostor feljegyzései szerint a mai alapokon 1420 körül épült az első nagy zárda, amely Hunyadi János korában különösen nagy tekintélynek örvendett, hiszen itt lakott a törökök ellen keresztes hadat szervező Ka- pisztrán Szent János és a kolostor gvardiánja volt picenumi Mar- chia sz. Jakab, aki a pápa megbízásából a magyarországi inkvizíciót, illetve eretneküldözést vezette.Kapisztrán Szent János. 13S6 június 24-én született Ca.pistramoban (Kaláb- ria). Polgári bíró volt, aki megnősült, de mikor az igazságért vívott harcában bebörtönözték, felesége bánatában meghalt. Kiszabadulva a fogságból íra.nciskánus lett, s mint volt bírót, egyházi inkviz¡tornak nevezték ki. 1450-ben Németországba ment, majd mikor III. Kalixtus pápa a törökök ellen keresztes háborút hirdetett, Magyarországba jött, s Hunyadi Jánosnak felajánlotta szolgálatait. Mivel Hunyadinak Szeged hadi gyűjtő álló-



mása volt, János itt telepedett le s1455 márciusától a szegedi rendház- han sűrűn megfordult- Biztosan tudjuk, hogy 1455 szeptemberben és1456 április 29-én itt időzött. Egyik szegedi tartózkodásakor a nép nem fért be a templomba, miért is Fügedi Benedek főbíró háza előtti emelvényről1 beszélt a kereszténység megmentéséről a sok ezernyi népnek. Mivel magyarul nem tudott szónokolni. Varsányi István,, Csanájdi György és P. Beme-, dek franciskánusok ío.’mőcsolták magyarul a beszédet. Kitűnő szervező erő volt, a ki,magával ragadta híveit). Félelmetes hősként'harcolt a szegedi népből toborzott gyengén felfegyverzett sereg élén. Botjára Jézus nevét vésette, s csatakiáltása volt a háromszoros Jézus. 1456 augusztus 11-'én az ő karjaiban halt meg pestisben Hanyadi János. Ekkor jósolta meg Kapisztrám a Hunyadi Mátyás királyságát. A veszedelmes kór a nagy szerzetest is áldozatul követelte, Újlakon 1456 október 23-án adta vissza nemes lelkét a



Teremtenek. — 1690-ben boldoggá, 1724-ben szentté avatták. Napja március 28. A szegedá hívők halála után mint szentet tisztelték, s a szegedi kolostor 1457—66 közötti időből számtalan olyan esetet jegyzett fel, amikor a csodás meggyógyulások következtek be égi közbenjárására. Szegedi tartózkodása alatt imájára visszanyerte beszélőképességét a megnémult Szegedi Benedek fia. Kaipisztrán Szt. János emlékére az alsóvároson tartott egyházi körmén eteken, amikor a kijelölt helyeken a menet megáM és a szentséget (monstraciát) tartó atya azzal áldást oszt, a nép még ma is az ősi csatakiáltást «Jézus! Jézus! Jézus!« kiáltja.Marchiai Szent Jakab az olaszországi Picén um bán született s 1433- ban IV. Jenő pápa rendeletéte került Magyarországra, hogy az eretnekséget inkvizícióval kiirtsa. Állandó lakhelyéül, mint framciskánus Szegedet választotta s itt székelt az alsóvárosi kolostorban, melynek 1450 táján guat-



diánja és a? observans testvérek vikáriusa volt. Meleg barátság fűzte Ka- pisztrán Szent Jánoshoz. Inkvizíciója alól a papságot sem vonta ki, azonban Henrik pécsi püspök káptalanjából elűzte. Szigorára jellemző, hogy a bácsi prépostot kicsapongó élete miatt halála után elítélte és máglyára vettette. Ellenségei megakadták mérgezni, de csodás módon kígyó emelkedett ki a méregpohárból, s így Isten segítségével megmenekült. Megvetett minden földi hiúságot, s mikor visszatért Olaszországba, a Sforza herceg által felajánlott érsekséget sem fogadta el. Jámbor szegénységben, Nápolyban halt meg IV. Sixtus pápa (1471—84.) idejében. Napja november 28.Hagyomány szerint Mátyás király volt a kolostor első fejedelmi pártfogója, azonban ennek ellentmond az, hogy a fejedelmi bőkezűség nyomaival sehol sem találkozunk. Annyi bizonyos, hogy a szentély építéséhez 1468-ban kezd-



tek, de viszont az a körülmény, hogy csak 1497—98-ban fejeztekbe annak és a kolostornak V il i . Ince pápa (1484—92) engedélyével történt építkezését, azt mutatják, hogy az építkezés csak lassan haladt.A ferencrendiek belső életében a mariánusok és obszervansok között dúló harcok is hátráltatták az építkezést és csak 1495-ben végződött az obszervans atyák és mariánusok közötti hiábavaló perpatvar, melynek következtében a templom és kolostor az obszervansok birtokában maradt. Az observans bará* tokát, akik közül 1502-ből Sebestyén atya nevét ismerjük, akkor Szegeden »papucsosok«-nak helyesebben «árusoknak — zocco'.anti, zo- konát nevezték. II. Ulászló alatt nagyobb összegekhez jutottak az atyák, sa  már kész szentély folytatásaként megkezdték a templom hajójának építését. 1503-ra készült el a hajó, s ezt évszámtábla elhelyezésével örökítettek meg. A sekrestyét is ak-



kor építették a szentély, illetve torony mellé. A torony ekkor csak a sekrestyé magasságáig épült fel, úgy hogy a haragokant csak a templomkapu elé felállított haranglábakon helyezhették el.1526 szeptember 28-án jelentek meg a törökök először Szegeden, s azt véglegesen csak 1543-ban szállták meg. Eleinte vallási türel- mességet nem tanúsítottak, úgy hogy a barátok emlenekültek és Csanádi, majd gyulai rendházukban húzódtak meg. Később azonban a török megengedte nyolc barát lelkészkedését, sőt a megrongált, kifosztott és felgyújtott templom restaurálását is, mégis azzal a kikötéssel ,hogy azt magasítani nem szabad. A török uralom alatt a francis- kánusok tekintélye módfelett megnövekedett Szegeden, nemcsak azért, mivel az egész nagy város (ahogy akkor nevezték Nagyszeged) területén egyedül őket tűrték meg a törökök, s ezért csak ők lelkész-



kedtek, hanem azért is, mert ezen idők alatt ők helyettesítették a csa- ' nádi püspököket. Az első püspöki helytartó Jászberényi Gáspár atya volt. Királyaink, hogy a jogfolytonosságot megtartsák, mindig kineveztek valamely más püspöki káptalan tagját címzetes Csanádi püspökké. E püspökök nem költözhettek egyházmegyéjükbe, hanem a szegedi franciskánusok guardiánjait nevezték ki helyettesüknek, s ezek mint generalis vicariusok is működtek. A guardiánok időrendi névsora 1533 óta ismeretes. Említsük még ehhez azt is, hogy a szegedi atyák működtek ekkor Szabadkán és még 12 más községben is.1552 február 22-én az elmenekült szegedi főbíró Tóth Mihály mozgalmára kísérlet történt Szeged fe lszabadítására, mely kudarccal végződött. A mozgalomban a barátok is résztvettek, miért is a törökök 1552 szeptember 16-án kivégezték P. Szatmári (Zádori) Lászlót, P.



Lippai Bernátot, Újlaki Ferenc volt szakolcai guardiánt és Szegedi Tamás volt gyulai guardiánt. A barátok bűne az volt, hogy körmenet tartásának ürügye alatt a titokban fölfegyverzett híveket összegyűjtötték, s ezek a szentség első felmutatásakor háromszoros »Jézus« kiáltás után megtámadták és felkoncolták a gyanútlanul bámészkodó török katonákat. Másik szomorú következménye az esetnek az volt, hogy a törökök bosszúból kirabolták a templomot és kolostort, sőt fel is gyújtották. Ekkor tűnt el a főoltár Mária képe (és nem 1325-ben, ahogy több történetírónk azt egy sajtóhiba óta állítja). E szomorú esemény után négy évig üresen állt a kolostor.A török uralom alatt, az idegen hatalom árnyékában surrant be Szegedre is a protestántizmus, melynek sok hívet szereztek a Hódmezővásárhelyről ide átutazgató prédikátorok. Templomuk nem volt, a



törökök új templom építésére engedélyt nem adtak, s így, ahogy más községekben tették, Szegeden is megpróbálták ,s egy szép napon bevonultak az alsóvárosi templomba. A török uralom nem nyújtott védelmet az egyháznak és így kénytelenek voltak a hatalmaskodást eltűrni. A szentély továbbra is a barátok birtokában maradt, de a hajót a protestánsok használták. Tíz év telt el a felszabadítási kísérlet óta és a török megengesztelődött a franciskánusokkal, akiknek kérésére 1562-ben egy bizottságot alakított, hogy állapítsák meg, kié a templom.A bizottság tagjai: Abdrár, Achmed és Mehemet török bírák (ká- dik), Balogh András, Horváth Márton és Rózsa Ferenc a három Szeged (Alsó-, Felső-Szeged és Palánk) magyar és török bírái voltak, január 7-én Eszéki Sebestyén guardián szállt vitába egy vásárhelyi prédikátorral. Reggel kezdődött a



szócsata és már a delet is elharangozták, de még egyik fél sem tudta a másikat meggyőzni. A kolostor szakácsa egy laikus fráter, akit mindenki ismert jó humoráról, afölötti félelmében, hogy a főztje megromlik, a vitatkozó felek közé lépett s a prédikátorhoz kérdéssel fordult, mondaná meg kik voltak az evangélisták? »Máté, Márk, Lukács és János« hangzott a válasz, mire a fráter újból kérdezett: »no és Recsep az ötödik, aki Mohamed evangélistája? A prédikátor nevetett és a kezével legyintett, de nem ám a három kádi. Azok helyeselték a fráter megállapítását, s bosszankodtak a prédikátor fölényes viselkedésén, mely vallásukat is sértette, az egyik ki is mondta Ítéletüket a guardián felé fordulva: jól van pap gazda, tiéd a templom! Bizonyító levelet is adtak .óla, a barátoknak s azt a pecsétet nyomták rá, melybe török írással az volt vésve: »Aki szenvedő, az a



győző«. Így győztek a protestánsok hatalmaskodása alatt szenvedő barátok.1612 óta szegedi polgárokat kértek fel a kolostor világi ügyeinek elintézésére, s az első »syndicus«, azaz gondnok Szűcs Demeter volt.1630-ban az újból előkerült Mária képet ismét a főoltár fölé helyezték és mindenki bízott abban, hogy Szűz Mária segítségével csakhamar véget ér a török uralom. De bizony majd negyven év telt el, míg a vágyak megvalósultak s addig a páterok közül is soknak kellett szenvedni. (Itt említem meg, hogy egyes történetírók azt a vádat emelik a szegedi franciskánusok ellen, hogy a török uralom alatt helyzetüket tarthassák nemcsak a magyaroknak, hanem a törököknek is kémkedtek. Ezt az állítást legfényesebben cáfolják meg azok a kínoz- tatások, amelyeket a törökök követtek el az atyák ellen.) 1650 körül telepedett le Szegeden több dal-







mata katolikus család, akiknek kedvéért azóta egy dalmata hitszónokot is alkalmaztak az alsóvárosi atyák. Ugyanezen időre tehető a franciskánusok szegedi papnöveldéjének alapítása is, amelyben 1647- beii három szegedi fiút neveltek mi- séspappá.1677-ben költözött Szegedre az agg P- Fülöp András, aki mint volt ferencrendi tartományfőnök e kolostort választotta lakhelyéül. Gvar- dián volt 1679—80, 1684—85, 16899Ü és 1693—94. Az ö nevéhez fűződik a törökök sorozatos kegyetlenkedése, az alsóvárrosi barátok ellen. 1684-ben fogták elsőizben kínvallatás alá kémkedés gyanúja miatt mindhárom rendtársával egyetemben, de miután még a tüzes vassal való csipkedés dacára sem vallottak, szabadon bocsátották őket, azonban ,a kolostor teljes élelmiszer készletét elrabolták. 1686. január 26-án mezítelenül lovakhoz kötözve vonszolták P. Fülöp And-



is

rást és társait a szegedi várba, Nagy János gvairdiánnal együtt. (Ez gvardián volt 1685—<86, 1690 — 91.) A ncp 1000 talléron vásárolta meg szeretett atyáinak szabadságát, de azért a törökök tovább üldözték őket. 1689 szeptember 2- án, mikor a török várparancsnok Buda elestéről értesült, elfogatta a .város biráit, tanácsnokait és fuj- ból Fiilöp Andrást, Nagy Jánost és az atyákat. A várparancsnok va- lamennyiöket.halálra Ítélte és vesztőhelyre küldte. A legnagyobb lelki nyugalommal indultak a hóhér keze alá a barátok, de el nem áruN ták a felmentő sereg hadállásait^ hanem hangos szóval, buzgó áhítattal könyörögték a Boldogasszony segítségét. .Már a vesztőhelyen álltak mindannyian, amikor egy török főparancsnok érkezett oda serege élén, aki értesülvén az ártatlanok szenvedéseiről, nyomban szétverte hatalmaskodó .honfitársait, s a rabokat szabadon bocsátotta.



1686 október 23-án hagyták el -a törökök Szeged földjét, de még ezzel minidig nem ért véget az atyák szenvedése. A török uralom alatt meggyérült és elszegényedett a város lakósága, az új élet nehezen indult, mindig volt valami baj, ami a lakóság szaporodását és va- gyonosodását gátolta. 1704 julius 20-án Jíákóczi serege fosztotta és perzselte ,fel a várost, majd mikor augusztus 12-én elvonult Szeged alól, .az aísóvárosi franciskánuso- kat arra kényszeritette, hogy Kecskemétre költözzenek. A következő évben, 1705-ben a barátok visszatértek, de nagy nyomorúságot találtak, árvizek, tűzvészek, pestisek következtek, s így a templom is csak lassan fejlődhetett.Az a kor, amely a török hódoltság után következett, nem kedvezett a művészeteknek, a-z építkezés lassan haladt, s a templom* belső berendezése már barokk stílben készült. 1713-ban új főoltárt, 1714-



ben uj faragott szószéket kapott a templom. A zárda újraépítése is szükségessé vált, de minden csak lassan .haladt, a régi alapokon 1718- ban kezdték a kolostor újraépítését, de csak 1751-re fejezték f.zt be az új keleti oldalszárnnyal, ám hátráltatott az is, hogy 1749 április 7-én a zárda kész tetőzete leégett. A torony magosításához 1729-ben kezdtek és azt a régi tervek hiányát bán barokk modorban építették tovább. Befejezni azonban pénz híján azt sem tudták, csak 1774-ben folytathatták a magosítási munkát és annak építkezését 1783-ban fejezték be. Sisakja azonban a toronynak még mindig nem volt, azt csak 1827-ben tetejezték be, — magassága azóta 60 méter. A templom belső berendezése gyorsabban haladt, mert az egyes oltárok, vagy más szükségletek kisebb költségének előteremtésére mindig vállalkozott a város egy-egy tehetősebb polgára. 1760—63 készült el a



sekrestye még ma is fennálló berendezése és 1781-ben, amikor a franciskánusok tartománygyülésú- ket Szegeden tartották, a templom belseje már majdnem a mai alakot mutatta.A X IX . század utolsó negyedében veszett el az alsóvárosi kolostor egy igen fontos joga, a menedék jog (asylum), amely a városi és katonai hatóságok elől mene,- külő bűnösöknek védelmet nyújtott és megvédte őket az elfogatás veszélyével szemben. II. József az országban mindenfelé beszüntette e kiváltságokat, s igy az Szegeden sem maradhatott fenn.1810-ben a napóleoni háborúk alatt ide deportált francia hadifoglyok rongálták meg a zárdát, melynek jórészét hadikórházzá alakították át. Valószínű, hogy a kolostor már a török háború idején is több Ízben hadikórház volt, erre utalnak a ház azon feljegyzései, amelyek a szegedi rendházban elhalt sebesült



tábornokok temetéseit jegyezték fel.1842-ben a tetőzetet újították fel, ahogy azt a hajó keleti ormára festett évszám is mutatja. 1849-ben a zárda ismét hadikórház lett. A szabadságharc után nyugodtabb és boldogabb életet éltek a kolostorban. Az 1879-iki nagy árviz any- nyira erősen megrongálta a falakat, hogy annak nyomai még ma is látszanak, az oltárok egy része szintén tetemes károkat szenvedett. 1884-ben a város közgyűlése elhatározta, hogy a havi-búcsút egyben Szeged fogadalmi ünnepévé teszi. 1888 julius 17-én ferencrendi tartományi gyűlés volt Szegeden. A templom első díszesebb restaurációját 1891 junius 24-én fejezték be. Csupán 1900-ban restaurálták újra a templomot és zárdát aré'lkül azonban, hogy lényegesebb változtatást eszközöltek volna. A templomot 1913-ban szerelték fel vil- lamosvilágitással és 1915 február-



bán végezték nagy sikerrel a gyertya és tömjén fösttől már lathatatlan oltárképek tisztítását.1919-ben a kommün alatt ismét újabb -tekintélyt szerzett magának a rendház, melynek ekkori gvar- diánja P. Zadravetz István hazafiasságtól izzó beszédeivel tartotta távol híveitől a népbolondító eszméket, s nagy szervező erővel állt az ellenforradalmi kormány segítségére. A szegedi rendház külön dicsősége, hogy P. Zadravetz István Szegedről került a Nemzeti Hadsereghez, mint annak első tábori püspöke.A templom a háború alatt igen sok értékes felszerelési tárgyat kapott, de nagy veszteség is érte azáltal, hogy az orgonasípokat és harangokat háborús célokra elrek- virálták. A harangokat csak 1921- ben pótolták, s május 8-án szentelték fel a négy új harangot.Ezek: 1. védszentje Szt. Piroska, súlya 710 kg, hangja Fisz. 2. véd-



szentje páduai Szent Antal, súlya 440 kg, hangja A, 3. védszentje a Havi Boldogasszony, súlya 231 kg, haragja Cisz, 4. védszentje Szeret István király, súlya 100 kg, hangjia Fisz. A tornyot csak az új harangok elhelyezése után 1923-ban restaurálták.1925-ben ülte meg a szegedi kolostor 500 éves alapításának ünnepét, melyet élőbb megtartani a háborút követő mostoha viszonyok miatt nem lehetett. A templomot és zárdát 1927-ben restaurálták utoljára, azonban a rossz gazdasági viszonyok folytán a nagyobb költséget okozó stilszerü restaurálásra gondolni sem lehetett.A templom művésztörténeti stílusleírását a következőkban ismertetjük: »A szegedi ferencrendíiek temploma mutatja legjellegzetesebben a magyarországi csucsives-kori egyhajós szerzetes templomaink elrendezését. Bár műemléknek csak másodrendű, nagyon megbecsülendő történelmi és műtörténelmi em-



lékünk, mert a nagy Alföldön alig maradt fenn egész és ép templom abból a korból. Az egész templom kizárólag téglából épült, s faragott kőből csak a támpillérek csővetői és az oldalfalak alsó és felső párkányai készültek. A különféle szobrászati dísznek teljes hiánya, nem annyira a szerzetesrend szigorú építési szabályainak, mint inkább szegénységének a tanujele. A szerzetes templomokat jellemző igen • hosszú szentély a nyolcszög felével záródik, mennyezete még az eredeti XV.. sz. kései gót stílust eláruló u. n. csillagboltozat, amelynek bordái kezdetleges gyámköveken nyugszanak. Az igen széles - hajó boltozása igen eredeti módon olyképen van megoldva., hogy a dongaboltozat felületére egy u. n. hálóboltozat szövevényes bordázata van felerősitve szögekkel és kampókkal. "Ez a bordázat égetett agyagból készült a szokásos kő helyett. Az igen tágas ablakok va-



lamikor a csúcsíves stílusnak megfelelő u. n. mérmüvekkel voltak ellátva. Ezek a hanyatló csúcsíves stílus formáit mutató ablakdiszek szintén égetett agyagból valók voltak, s a ritkábban előforduló hármas osztást mutatták. Sajnos, az évszázadok folyamán többé-kevésb- bé elpusztultak ezek, s ami megma* radt belőlük, azt egy multszázad- beli »restaurálás« alkalmával el»- pusztitották. A templom tornya nem a hajónyugati végén áll, áK talános szokás szerint, hanem a szerzetesi templomok szabályai szerint a szentély északi fala mellett. Csak az első két szakasza középkori, a többi része a X V III. században épült. A mellette lévő sekrestye is még a csúcsíves korból való«. (Cs. S. K. dr.)*A templomnak kegyura Szeged sz. kir. város — és remélhető, hogy kedvezőbb gazdasági viszonyok között a tervezett és várt szakszerű restaurálására megnyílnak a városi kincstár ajtói.



A templom és kincsei.A Mátyás király-tér keleti oldalára állva előttünk áll a Havi Boldogasszony (S. M. B. V. ad Nices), a Libanon hegyén hó között megjelent Segítő Istenanya temploma és attól jobbkéz felé a hozzáépített ferencrendi kolostor keleti szárnya. A templom felénk álló része a szentély, majd a torony és a sekrestye következnek a kolostorig. A templom déli oldalán haladva a templom falán két márványtáblát látunk, melyek annak emlékét őrzik, hogy valaha a templom kriptáiba temetkeztek. Itt egykor külső bejáratú kripta volt, mely a Szent János oltár alá nyúlt. A 
feliratos táblák szerint ide temették Babarczy Ferencet és Hódy Imrét.

Babarczy Ferenc Csanád megyei alispán, kir. tanácsos, született 1773, meghalt 1840 szeptember 13.
Hódy Imre tanácsnok született 1779,



e!möke volt a Szegedi Általános Takarékpénztárnak, meghalt 1863 augusztus 21-én.A templom kriptáiba a törökök kiűzése utáni időktől kezdve temetkeztek egész 1826-ig, azóta csak igen kivételes esetben, s emléktáblát is csak igen ritkán helyezhettek a templom falára. Az 
emléktáblás fal után néhány pillérre igénytelen oldalkapu következik, ennek irányában a tetőpárkány alatt az 1503 évszámot örökítő kőtáblát találunk. Hasonló kőtábla áll a templom baloldalán (e helynek megfelelően), s ezt a kolostor kertjéből lehet szemlélni. Az évszámok helyes olvasását már többen megfejtették, s e szerint az 1503-at jelent, vagyis azt az időt, amikor a munkások a templom hajójának építése közben e magasságig értek.A templom főbejáratát barokk- izlésű, 1737-ben készült faragott kőkeret díszíti. Ettől balra van a



plébánia hivatal, kolostor, muzeum és vezeklő (gyóntató) folyosó ajtaja. A kolostor bejárata fölött köbevésve olvasható az 1837 évszám, míg a templom fakapujába az 1760 évszámot vésték.A templomiba lépve elétik tűnik annak érdekes, szinte aránytalanul hosszú alakja, 'melynek méretei: A hajó hossza 37.90 irt, szélessége 13.20 m, magassága a középen 16.10 m, a párkányokig 13 m. A szentély hossza 23.10 m, szélessége 10.60 m. A szentély padlója egy lépcsővel magasabb a hajó kőpadlójánál.Valamikor tíz, ma kilenc oltár áll a templomban, melyet jobbról a főoltár felé haladva tekintsünk meg, majd onnan a baloldalon térjünk vissza. Jobbkéz felől látható a 
Fekete Mária kép, mely a cens- tochovai magyar eredetű pálos kolostorban őrzött fára festett legősibb Madonna kép másolata, festette András pictor. A kép 1740 körül került a templom tulajdo-



nába, s azt a szegedi hívők csodatévő erejűnek tartják, amit bizonyítanak a képre aggatott fogadalmi ajándékok. Egykor oltár is volt a kép alatt, melyet azonban 1015- ben lebontottak. A kórus bolthajtásait elhagyva a
Szent Kereszt oltár következik, mely egyben a nagyböjti ájtatos- ság idején a Szent Sír céljaira átalakítható. Igen érdekes és művészi hatású az itt elhelyezett Keresztre- feszített és térdeplő Mária szobra. Az oltárt 1777-ben készítették, azelőtt e helyen állt a Szent János oltár. A Szent Sír művészi min- tázású (corpus) sírbatett Jézus alakját Taiszer János szegedi szobrászművész készítette, s egyelőre csak gipszbeöntve látható (a nagyhét kivételével) a házi múzeumban. Ez után következik az oldalkapu, amely fölött kívülről az évszámos számtábla látható. A két oldalkapu irányában
kripta van, amelyben nyugosz-



nak: de la Vergne őrgróf, Mortaig- ne és Rabata tábornokok, egy Já- nosrendi lovag, továbbá Sarecz György.Örgróf de la Vergne (Lavernvi) tábornagy, a törökök elten indított hadjárat kiváló katonája, mikor 16S6 szeptember 2-án Budát vissza'ogia'ták. rábízták, hogy a Szieged felmentésére irányuló sereget ő vezesse. Október 3-án' ért a város alá efőhadlaival, 5-én személyes vezetésével megtá-madtJ Ahm-ed pasát s 'bár súlyos sebeket kapott, mégis vitéziül helyén maradt, s a Pái'ánkot elfoglalva a várat körülzárta. Sebesülése azonban oly súlyos volt, hogy abba néhány nap múlva belehalt. Amikor október 22-én a török feladta a vár védelmét, már az álsóvárosi templom kriptájában volt eltemetve.'Mortaigns tábornok 1691-ben lett a szegedi vár parancsnoka s hadosztályával részt vett a török kiűzésében, e harcok alatt súlyosan megsebesült, hazahozták Szegedre, ahol



1691 október 11-én meghalt.
Sarecz György dalmata származású dúsgazdag szegedi polgár, kinek áldozatkészségéből épült a templom főoltára. 1718-ban tett végrendeletében, bőkezűéin gondoskodott a zárdáról is. Röviddel halála után 1720 szeptember 27-én hirdette ki a tanács végrendeletét.
Szent Anna oltár, már 1748-ban készen állt. Az oltárkép alatt egy kisebb szent kép Szent Domonkos tiszteletét hirdeti. Az alatta lévő sírboltot 1795-ben újraépítették; ez tulajdonképen a Losonczy család kriptája volt. Itt nyugszanak: Losonczy Ferenc és Babarczy Ferenc (az idősebb).

Iosonczi Losoncz Ferenc városi tanácsnok voPbt, 1722-ben a pozsonyi diétán képviselte a várost. Meghalt 1748 júniusban.
Babarczy Ferenc városi tiszt viselő volt, 1723-ban borbíró, 1747-ben főkapitány és tanácsnok. Hosszú ideig volt a kolostor gondnoka, akit 1782







február 6-án bekövetkezett halála után kívánsága szerint szerzetesi csuhában temettek él.A rendalapító
assisi Szent Ferenc szobra után következik a jobboldal díszes emléke az
assisi Szent Ferenc oltár. Ez 1713-ban készült, 1772-ben restaurálták és szobrokkal díszítették. A műbecsű hatalmas oltárképet ,1774 —75. Hautzinger József neves bécsi festőművész 130 forintért festette. Valaha ezen oltár alatt is volt egy kisebb sírbolt. Az oltár jobbján Szent Ágnes, balján Szent 

Bonaventura szobra. Mindkettőt 1775-ben Aisenhut József szegedi szobrászművész faragta kőbe. Az oltárra helyezett Mária Sz. Szíve 
szobrot 1889-ben helyezték oda. A szentélyben jobbra van a 

Nepomuki Szent János oltár. A szentről elnevezett első oltár azon a helyen volt, ahol ma a Szent Kereszt oltár látható, s azt 17393



ben szentelték be. Mai helyére 1777-ben kerüllt, de ekkor minden részét felújították, s a Babarczy Ferenc költségén Bécsben készített képpel díszítették. A feliratos felajánlási táblán kronosztikon és a Babarczy család címere látható. Az oltárkép mellett áll Szent Péter és 
Szent Pál apostolok szobra. A porfirból készült, vörösréz fedelű 

keresztelőkéit, rácsok mögött áll az oltár mellett. Kancellus (áldozórács) után lépcső vezet a főoltárhoz, melynek jobb oldalán márványtábla jelzi, hogy itt nyugszik Seriere báró.báró Seriers Péter Richárd lotha- ringiai származású tábornok, hat évig volt Eger parancsnoka, majd négy évig a szegedi vár és a tiszai hadak fővezére, aki 1686 augusztus 10-én a törökök elleni harcokban és Szeged előostromáiiál szerzett sebekben hősi halált halt. Itt temették el 30 hónapos Ferenc és négy hónapos Jó zsef nevű gyermekét és itt lelt nyugo-



dálmát özvegye gróf Buttier Erzsébet is, aki 1752 július 30-án követte férjét síri otthonába.A templom kétségkivüli legnagyobb értéke és látványossága a műemlékek országos bizottsága által is védett
főoltár. A templom kézírásos története szerint az előző főoltárt 1633 julius 7-én szentelte fel Ho- nacarpi (Boncarpi) Jakab, ki a törökök által megszállt egyházmegyék adminisztrátora volt. A templom gótikus arhitekturájától eltérően, mint egyébként minden, ami a templom belsejében van, barokk stilusu. A főoltárt két sor fafaragást! szent őrzi.
Szobrok a felső sorban (balról jobbra); sz. József, sz. Antal, sz. Rókus, — Kér. sz. János, assisi sz. Ferenc, sz. Imre királyfi. Az alsó sorban: sz. Gellért, sz. László, — sz. István, sz. Mór. A szobrokat Gráf Antal szegedi fe-



rencrendi szerzetes faragta fába. A főoltáron két
feliratos tábla van. Az alsó »Au(- xiliatrix Szegediensis« felírással hivatkozik arra, hogy Szeged város az Istenanya oltalmába ajánlotta magát, mig a fölötte lévő arról tudósit, hogy a főoltár 1720-ban készült el, s utoljára 1885-ben restaurálták. Valójában a főoltár elkészítéséhez 1713-ban kezdtek Sa- recz György szegedi polgár költségén. Az első restaurálás 1781- ben történt, 1885-ben főleg a festéseket újították fel, 1018-ban pedig a régi
tabernákulomot cserélték fel az uj, Úrvacsorát ábrázoló ezüstbe poncolt művészi alkotással, melynek mestere Heks Nándor István szegedi ötvösművész. Mielőtt még az oltárképpel foglalkoznánk, említsük fel, hogy a főoltár előtt van a templom legnagyobb kettős sírboltja, s abban temetkeztek valaha nemcsak a legkiválóbb szegedi pol



gárok, hanem a szegedi várkato ta- ság parancsnokai is, ide temették el azokat a hős hadvezéreket, akik a szegedi és Szeged körüli török harcokban elestek. A 
nagy kripta a török idők után épült. Ide temették el Heiszler, Bolland, József herceg tábornokokat és a főoltár melletti emléktáblák szerint Seriere és Piliers tábornokokat is.Heiszler János Donát a »szegedi hős« tábornok első ízben 1686 január 22-én indult a Szegeden táborozó törökök ellen. A páterok jóvoltából értesült, hogy a pasa óriási élelmiszer szállítmányt indít útnak Budára. Maga mellé véve Petneházy huszárezredest a törököt megtámadta, a szállítmányt elzsákmányolta, s az ellenséget megfutamította. A megvert török P. Fülöp Andráson és társain töltötte ki bosszúját. A megkínzott atyákat azonban nem tántorította el a szenvedés, tovább szövögették terveiket, s Heisz- lerrel megegyezve április 24-én éjjel



meghúzták a templom harangjait, mire az előre szervezett polgárság fegyvert ragadott, s míg a tábornok csapata a külső részeken, ők a falak között hozták zavarba a meglepett törököt. Heiszler ismét diadalt aratott, s vitézségéről' a szegedi nép legendákat mesélt. Az emlékezetes éjjeli támadás emlékére azóta minden éjjel három árakor megszólal a városháza harangja. Heiszler részt vett Szeged megvívásában is és a felszabadult várnak ő lett az első parancsnoka. Hősi vére azonban nem hagyta pihenni és novemberben már átadta a parancsnokságot, ment tovább üldözni a törököt. 1696-ban került visz- sza Szegedre, mikor a framdskánusok futaki hadikórházukat Szegedre helyezték. A hős testét számtalan seb borította, az egyik lábát levágták. Az atyák gondos ápolása már nem használt, s 1696 augusztus 31-én meghalt. Temetésén megjelent az egész város, őszinte könnyeket hullatva a hős koporsójára.



Bolland tábornok Heiszlerrel együtt sebesülten került a futaki kórházzal Szegedre. Meghalt 1696 szeptember végén.
lotharingiai József herceg 1758-ban született. Mikor tábornokká kinevezték, 1801-ben a szegedi vár parancsnoka lett. Szerette a magyar népet, s jó viszonyt tartott fenn a polgári hatóságokkal. Kiváló gyümölcskertész volt, ő honosította meg Szegeden az őszibarack termelést. A rendkívüli nagytermetű főúr 1809 március 27-én vendégül látta a szegedi várban József nádort, akinek szeretettel mutatta, hogy a béke jeléül virágok nyílnak a vár reválinjein. 1812 március 29-én halt meg. Ereklyéit a szegedi Városi Múzeum őrzi.A főoltár és a templom legnagyobb kincse a

Mária kép. Állítólag Mátyás király ajándékozta a templomnak, de ez nem valószínű, hiszen a templom is csak Mátyás halála után készült el. Érdekes, hogy mig a



templomot Havi Boldogasszony tiszteletére emelték, a főoltár kepe mégsem a segitő Máriát, hanem Máriát, mint az ég királynőjét ábrázolja. Nem feltételezhető, hogy Mátyás király tévedett a kép ajándékozásakor, hiszen körülötte mindig voltak szakértők, akik megvéd- ték az ilyen tévedések ellen. Azonban feltételezhető, hogy az a festőművész, aki megrendelésre készítette a képet, tájékozatlan volt az ikonográfiában. A kész művészi munkát ennek dacára is átvehették az atyák, mert lenyűgöző ¿zéos'ég, báj és erő sugárzott Máriáról és a karján tartott Kisdedről. A kép készítésének korában élt Szegeden Stephanus Pictor, vagyis Képiró István, akinek magas műveltségét jellemzi, hogy fiát 1513—14-ben azon a krakkói egyetemen járatta, amely a szegedi ferencrendi kon- venttel összeköttetésben állt. A fin : Szegedi Bálint jeles tehetségéről tanúskodik az, hogy az egyete



mén bakkalaureátust szerzett. Biztos tudomásunk van arról, hogy Képiró István 1512-ben már és 1552-ben még Szegeden a nagy- uccában lakott. A kép festési módja azt árulja el, hogy mestere művészi nevelését Velencében, vagy egy más itáliai városban Kaphatta. Ez adatoknak egybevetéséből valószínű, hogy a képet, melya ik történetéről az 1552. évből már tudomásunk van, a szegedi Képiró István készítette, aki egyébként az összes környékbeli templomok szentkép szükségletét ellátta. 1552- ben bosszúból török csapatok pusztították a szegedi váron kívüli területet, s ami utjukba akadt, elpusztították, felgyújtották, kirabolták. E sorsra jutott az alsóvárosi templom is, melynek összeszedték drágaságait, a falaikból még a vaskapcsokat is kiszedték, a vasrácsokat leszerelték, s miután a templomot felgyújtották, a rablott holmikat hajóra rakták, hogy a Tiszán



elszállítsák. A török martalócok távozása után az atyák és a hívők a leégett templomhoz sereglettek, hogy megmentsék, ami még épen maradt, — ám legnagyobb kincsük a főoltár üszkös romokban hevert, A romok eltakarítása után vast. g  hamuréteg alatt megtalálták a teljesen ép Mária képet, melynek kerete porrá égett. Hálaadó ének! el akasztották vissza a képet a koromtól szennyes régi helyé e. A nagy zaj oka felől a törökök érdeklődni kezdtek, s amikor értesültek az öröm okáról, a képet legöngyölítették, s a többi rablott holmival együtt a hajóra rakták. Sok rablott holmitól a túlterhelt hajó sülyedini kezdett, mire óriási ijedtség támadt a törökök között, akik a gyors mentési munkálatokhoz a parton ácsorgó szege beket munkára kényszeritették, s a rablott holmi egy részét a partra hor- datták. Az egyik munkásnik feltűnt az összegöngyölt vászon, azt



kibontotta és amikor felismerte benne a templom főoltárképét, azt ködmöne alá rejtette és a templom felé iparkodott. A törökök űzőbe vették a képpel menekülő polgárt* aki a templom előtt elterülő c íö - pörkébe (mocsaras tó) menekült, s a képet az iszapos fenékbe rejtette.A kép így szerencsésen megmenekült, de az üldöző törökök megölték a szegedi polgárt, s igy senkisem tudott többé a kép iej- tekhelyéről. Csak 1630-ban került ismét az a napfényre, mikor egy török lovaskatona lováit itatni szándékozván, belegázolt a csöpö>-- kébe. A ló patája alatt megm /dúlt a laza talaj, s kiengedte hosszú fogságából a képet, amelyet mikor a török meglátva rajta Máriának a templom előtti szoborról ismert alakját, azt a gvairdiiánhoz vitte, s neki e szavakkal adta át: Itt van gyaur, az Istenek anyja«. A  képet ünnepélyes Te Dummal he-



lyezték vissza régi helyére, s azóta ismét a templom legnagyobb ékessége. 1823-ban a képet újra keretezték, s ekkor helyezték üveg alá. Szeged népe a X V I. század óta a képnek csodatevő erőt tulajdont, s mindén évben augusztus hó 5-én Havi Boldogasszony napján tízezrével rebegnek el alatta a térden- állva mondott buzgó imádságok. Ősi szokás, hogy a meghallgatott hivő hálából ékszerrel disziti a képet, amelyet tulhalmozott drága
ságaitól 1916-ban fosztottak meg és azokat külön üvegezett keretekben a főoltár jobb és baloldalán helyeztek el. A képet ma kizárólag aranykoronák és ezüst jogar valamint egy ezüst félhold díszítik, amelyeket 1929 március 12-én Szeged város közönsége ajánlotta fel Boldogasszony tiszteletére az árvíz ötvenedik évfordulója alkalmával tartott díszes koronázási ünnepélyen. A művészi koronákat Heks Nándor készítette. A lcephez számta-



lan csodatétel emléke fűződik, amelyeket azonban, mivel egyházilag ki nem vizsgáltattak, csupán mint legendákat említünk fel. Kétségkívüli azonban, hogy még a legújabb időkben is gyakori a kép előtti igaz lélekkel mondott fohászok ■ után a bűnösök megtérése, a csüg- gedőknek bizalomra gerjedése, a boldogtalanok reménységre éledése. A legérdekesebb legendák:I. 1691-ben P. Nagy János gvarclián a képet restaurálhatni akarta egy iatíkus fráter festő által. Ahányszor szór a piktor ecsetjével a kép felé közeledett, a képből kilövellő fény elvakította szemlét, úgy hogy egy ecsetvonást sem tudott tenni.II. 1697-lben a zenfai csata után egy török hadifogoly bevetődött az alsóvárosi templomiba. Amikor a Mária képet meglátta elbeszélte, hogy a zentai csata előtt a képért festett alak megjelent a magyar tábor fölött, s



felfelé hailadt az égem, amitől a törökök amnjyira megijedtek, hogy amikor őket megtámadták legtöbbem félelmükben eÜmeniekülitek.III. 1750-ben egy zsugorodott lábú szabadkai asszony buzgó imája után a főoltár ellőtt tailjpra áílBt és a  maga lábán távozott a teimiplambcffi.IV. Hogger János szeegdi festőművész György mérvű kisfia 1752-ban súlyos betegségbe esett, tagjai összezsugorodtak és két hétig élet-halál között lebegett. A művész, aki a templom számára is készített képeket, mikor már az orvos is lemondott gyer- mtekémek életéről, a kisfiút fedésedével együtt a templomiba hozta és a kép élé térdelve buzgón könyörögték a Szűzanya segítségét. A gyermek rnár a szentmise alatt jobban, lett, s napok múlva már semmi baja sem volt. A művész, hogy a különös égi kegyért háláját lerója 'elhatározta, hogy a képről és templomról rézkarcot készít és sokszorosítván azt a Madonna tiszteletét terjeszteni fogja. Ahányszor azonban



a templomiban, a képet másolni akarta, abból oly erős fény áraimllbtt ki, mely szemét elvákította és így nem tudott dolgozni. Végül is térdenáílva könyör- gött az újaibb kegyért, hogy a karcot elkészíthesse és íme az ima után a képet zavartalanul lemásolhatta,V. A képet a kolostor feljegyzései szerint soha nem restaurálták, s dacára annak, hogy a gyertyák és tömjén füstje érte, tűzvészek lángja nyaldosta, s közel nyolcvan évig vízben vdlt, a kyp soha .meg r.'em sérült, színin frissek maradtak és szinte önmagát restaurálta négyszáz év alatt.VI. 1829-ben Vér Antal rókusi polgár 11 éves Terézia nevű leányát, aki már két esztendeje szenvedett itrszí kádasban, buzgó imák között többször a főoltár körül hordozta, mire a ¡hívők előtt Terézia előbb a térdére állt, azután saját lábán távozott a te:r.pl: m- bóir.VII. 1830 szeptember 30-án Szabó József ókanizsai lakos, 32 éves házas férfi hosszabb ideje mígnem ült. Ro-



konságávalt együtt a főoltár été térdelve buzgón kérte Máriától gyógyulását, s mintegy félóra múlva bár haltkain, de beszélni kezdett, végüt is teljesen visszanyerte elveszített b>e- s/éliöképe.sségét.A kegyképről a pápák is tudomást szereztek és ezért különböző búcsúkat engedélyeztek, így:1651-ben X. Ince 10 évre te'ljes búcsút,1674-be,n X . Kelemen 10 évre teljes búcsút,1714-lben XI. Kelemen 7 évre teljes búcsút,1753-,'bain XIV . Benedek 7 évre ¡teljes búcsút, utoljára 1798-ban VI. Pius.A szentély közepe táján a két 'mellékoltár között is van egy 
kripta, s ez alatt még egy. A főoltár baloldalán emléktábla jelzi, hogy ide temették Piliers grófot, 

gróf Piliers Tivadar Ferenc tábornok 1725-tol volt a szegedi ¡vár parancsnoka. Meghalt 1728 augusztus 27.





ï.



A főoltártól balra nyílik a kőkere
tes barokk ízlésű papi ajtó, mely
nek származási ideje 1737. Az ajtó- 
szárnyba vésték az árvízi 1879 már
cius 12 napját és embermagasság
ban a víz állását jelző nyilat. Innen 
nyílik a

sekrestye, melynek első nagy re
noválását 1713-ban fejezték be. Ez 
csúcsíves stílusban épült, későbbi, 
berendezése azonban barokk. A 
szép faragott szekrényeket P. Gráf 
Antal készítette, míg a képeket 
Hogger Antal festette 1760—63. 
Meg kell említenünk, hogy a régi 
10 oltárnak megfelelően a sekres
tyeszekrénynek 10 fülkéje van, s 
minden fülkeajtón a megfelelő oltár 
képét jelző »festmény idézete. A 
templom régi gazdagságát jellemzi, 
hogy 10 oltárnál egyszerre miséz
hettek, s minden oltárnak meg
volt a maga felszerelése. A sekres
tyeszekrény fölötti Mária kép a fő
oltár képének emlékezet után ké
szült másolata, s addig míg 1552—



1630 az eredeti kép a csöpörke iszapjában nyugodott a főoltárt df. szítették vele. A sekrestye bejárata mellett a templom szentélyében áll a
Szent Vendel oltár. Az 1748-ból keltezett feljegyzés szerint a pestisveszedelem idején, tehát 1738 körül emelték a szegedi polgárok. 1777-ben restaurálták, s egy bécsi mester (talán Hautzinger József) képével ékesítették. A szentkép két oldalán Sz. Ágnes és Sz. Borbála 

szobrai. Visszafelé haladva a templom hajójában a szentély utáni első oltár a
pádnál Szent Antal oltár. E helyen valaha a megszűnt Mária Annunziata oltár volt, míg az első Szent Antal oltárt 1716-ban készítették. Mai helyén 1772 óta áll, akkor újították fel. A szentképet 1774 -75 Hautzinger József 130 forintért festette. A renoválási munkákat 1776-ban fejezték be és ekkor helyezték oda az Aisenhut Jó-



zsef által faragott kőszobrokat, melyek közül balra Sz. Klára, jobbra 
S z . Lajos szobra áll. A Jézus Sz. 
Szíve szobrot 1889-ben helyezték el az oltáron. Az oltár előtt valaha 
sírbolt volt. Mellette

Szent Antal szobra, körülötte márvány kegytáblácskákkal. A szobor után következik a templom egyik legbecsesebb műtárgya a 
szószék. Ez háromas tagozatú famunka, gazdag aranyozással. Eredeti tervét és munkáit Gráf Antal atya készítette 1714-ben. A szószék csúcsán a bűnt legyőző M ihály arkangyal vitézi alakja, az alatta lévő fedélkoronán angyalok között a galamb képében szimbolizált Szent Lélek látható. Az alsó részben öt fülkében faszobrok: a középen Jézus, oldalra két-két evangélista. Az első szobrokat P. Gráf Antal faragta 1722-ben. Az 1781 évi restaurálás alkalmával a régi szobrok helyébe újakat tettek. Ekkor az átfestési munkát Rausc’ner



Ferenc pesti festő végezte. A szószék mellett áll a
Szent József oltár, mely 1713- ban készült, s 1739-ben szenteltek meg. 1771 átalakították, s két angyallal díszítették. Az oltár közepére újabban helyezték el lisieuxi Szent Teréz szobrát. Az oltár előtt egykor
kripta volt. A következő oldalkapu fölött látható
Szent István lovasszobra, melyet 1930-ban helyeztek itt el. A szobor gipszmásolata a bambergi székesegyházban lévő eredetinek, mely az első magyar királyt vőlegénykorában örökítette meg. A szobrot Banr- berg városa adta tisztelete és sze- retete jeléül a magyar nemzetnek, s azt Klebelsberg Kunó gróf v. és k. minister ajándékozta Szeged városának A templom utolsó oltára a
Piéta, vagy Fájdalmas szent Szűz 

oltár, mely a templom egyik legérdekesebb műkincse. Ez majdnem változatlanul áll az 1739 után tör-



télit felszentelése óta. A szoborfaragások P. Gráf Anfal művészetét hirdetik. 1741-ben vasszerkezettel erősítették meg az oltárt, 1774 a szobrokat újból festették és üvegszekrénybe zárták, a paradicsomi almafát pedig újra aranyozták. 1776 két kő angyallal díszítették az oltárt.A templom padjai 1701-ben készültek.A kórus bolthajtása alatt látható a
Purgat óriurn képe, melyet Prechtl W olfgang 1742-ben készíttetett Hogger Jánossal.

Prechtl Wolfgang az udvari Kamara által Szegedre kinevezett praefektus 1728-baiti került Szegedre, mint a Helytartó Tanács megbízottja a tisztújítások vezetésére.(A templom megtekintése után u plébánia hivatalban kell engedélyt kérni a kórus és a múzeum megtekintésére. A kolostorba ki-



zárólag férfilátogatók léphetnek be!)
A kórus mai alakjában 1742-ben épült, s 1776-ban korszerűen re- nováltatott. Az orgona mögött
freskók láthatók Szt. Ferenc és Szt. Klára alakjával. Itt emlékezünk meg az
üvegfestésű ablakokról is, melyeket 1891-ben készített K r a t z -  m a n n jeles intézete a hivők adakozásából és a város adományából. A templom főbejárata fölött Szt. Cecília, alatta a hollós H unyadi címer látható. Sorrendben a főoltár felé haladva a következő ablakképeket láthatjuk: Dávid király, Nép. Szt. János, Szt. Alajos, a rózsafűzér Madonnája, Szt. Borbála, Szt. Anna, assisi Szt. Ferenc, János apostol, Szűz Mária. Az üvegablakok az árvíz utáni első restaurálás alkalmával 1884—91-ben készültek. A régi középkori festett ablakok megmaradt részleteit (egyről készült tervrajz a Városi Mű-



zeumban látható) ekkor barbár módon megsemmisítették. A templomnak észak felé nincsenek ablakai. A kóruson látható egy
pulpitus (vezénylő asztal), mely díszes faragásokkal a XV111. században készült. Emlékezzünk még meg a kóruson elhelyezett 

orgonáról. A zenetörténelmi kutatások szerint Szegeden e templomnak volt legelőször orgonája. 1711- ben Diánovics János dalmata származású városi tanácsnok 100 császári aranyat adott a gvardiánnak, hogy azon vegyen orgonát. Ez az orgona szolgált 1762-ig, amikor is újat csináltattak Staudinger János buda—zólyomi orgonakészítő mesternél. Mivel ennek költségeit még a hívek adományaiból sem tudták fedezni, a kolostor féltett kincséről, a Mátyás kazuláról 13.75 lat gyöngyöt fejtettek le és azt 282 forintért értékesítették. Ez az orgona szolgált többszörös átalakítás és javítás mellett 1903-ig. amikor az



Angster József és fia pécsi orgonakészítő cég jelenlegi orgonájával cserélték fel. Ez az orgona két ma- nuálos, valóságos játékszáma 24 és 8 gombregiszter, kombinált és transzponált játékszáma 6, a manuál billentyű terjedelme 8 és fél oktáv, a pedálé két oktáv, pneumatikus traktorával és ríikkpozitivval.A múzeum és kincsei.A kórus előteréből nyílik a P. Zadravetz István által 1918 április 27-én alapított és megnyitott fe- rencrendiek szegedi múzeuma, mely értékes műemlékeket és ereklyéket őriz. (Téves az, mintha Kapisztrán Szt. János egyes ereklyéi Szegeden lennének.) Először keresztül megyünk a templom
ruhatárán. Az itt látható palástok, s egyéb más miseruhák azonban új keletűek ,s tnüértékük nincs. Itt látható a Szent Test gipszbeön- tött szobra, melyet P á s z t o r  János szobrászművész mintázott,



A bejárattal szemben
fafaragása ajtó van, mely a kolostorba vezet. Az ajtó felső tábláján a Megváltót kínzó eszközök, alul assisi Szent Ferenc térdeplő alakja és az 1756 évszám láthatók. Faragta P. Gráf Antal. Az üvegszekrényben a faragott ajtótól kezdve a következő emlékeket láthatjuk:
miseruha. Kora a X V I1. század.
Mátyás kazuta (palást). 1465- ben, amikor Mátyás király Szegeden időzött a palánki (belvárosi) Szent Dömötör templomban misét hallgatott, mely alkalommal észlelte, hogy a miséző pap kazulája igen hitvány. Megszánta a szegény eklézsiát és a mise alatt felajánlotta igazgyöngyökkel kivarrott selyem palástját, azt az oltár lépcsőjére terítvén. Értékét akkor 60000 forintra becsülték. (Mai becsértéke mintegy 50000 pengő.) A törökök szegedi uralma alatt a palást a franciskánusokhoz került. 1762-ben,



amikor az atyák pénztára üres volt, de az új orgonát ki kellett fizetni, a palástról majdnem 14 lat igazgyöngyöt fejtettek le és adtak el. Ekkor a kaznla megsérült és annak renoválásáról gondoskodni kellett. P. Telek József és Zsucha Simon sekrestyés, akik az újítási munkát végezték új részeket toldottak abba és ekkor illesztették rá a Máriát ábrázoló hímzést és annak feliratát: Auxiliatrix Szegediensis 1773«.
Szent Geltért kazula. Eredetileg a csanádi püspökségé volt. 1514 a püspök a feketesereg és a Dózsa lázadás által szorítva Csanád városából Szegedre akart költözni, ahol a mariánusok lelkészkedtek, s ott egy kisebb kolostoruk is volt. A püspök Szegedre küldte Szent Gellért ereklyéit, e palástat és a szent ezüst koporsóját. A püspök az ereklyéket a ferencren- diekre bízta. 1551-ben a mariánusok és az obszervans atyák is



drágaságaikkal Gyulára menekültek, de a mariánusok már többé vissza nem térhettek. így került a palást 1556-ban Alsóvárosra az ob- szervans atyákhoz. Az ezüst koporsót már előbb a kalocsai érsek megsemmisítette. Mivel a palást megrongálódott, azt 1630-ban felújították a Mátyás kazula felesleges selyemanyagából.'
Mária Terézia miseruhák (négy ablakfiókban), velum, palást, dal- matika és pluviále. A díszes hí- mezésü darabokat Mária Terézia királynő varrta udvarhölgyeivel és a premontreiek jászói kolostorának adta. E rend feloszlatása után ingóságaikat elárverezték, mely alkalommal Ábrahám Ferenc szegedi polgár e négy darabot megvásárolta és a szegedi ferencrendi zárdának ajándékozta. A kis asztalkán vörösréz lemezek láthatók, melyek
Binder rézkarcai (illetve az ere-



deti lemezek) a Mária képről és a szegedi kolostorról, a X V I11. század közepéről. A szekrény egyéb részeiben háborús és egyéb emlékek állnak. Ezek közül érdekes etrt- lékű a
srapnel hüvely. Szegeden 1919 július 8-án d. e. 10 óra táján két vörös repülőgép jelent meg a váios felett. A franciák erős tüzelés alá fogták a két gépet és távozásra kényszerítették. Az ágyúzás alatt hullt a kolostor kertjének nyugati oldalába a kerítés szögletétől alig néhány lépésnyire a srapnel, s két méternyi mélységig fúródott a földbe, csodálatosan senkiben és semmiben kárt nem okozva. — Az üvegszekrény tetején és másfelé is a múzeumban, a templomból kiselejtezett szentképek, kegytárgyak, faszobrok, és fogadalmi felajánlással idehelyezett még nem rendezett ingóságok. A múzeum kijárata fölött lóg



marchiai Szent Jakab arcképet melyet Szárics Jakab másolt. M ellette lóg
Szent József képe, mely valamikor a mai Szent József oltárt díszítette. Valószínűleg Hogger Já nos műve. Alatta van
marchiai Szent Jakab karosszéke. Az egykorú felírat szerint 1450 táján volt a szent a szegedi ház gvar- diánja. A múzeumban helyezték el 
P . Zadravetz István arcképét, amelyet Heller Ödön szegedi festőművész készített.*A kolostorból nyílik a sekrestye fölötti gótstílusú
oratórium (házi kápolna), melynek berendezése 1924-ben készült. Az itt elhelyezett assisi Szent Ferenc képét Kurucsay Lajos Máv. intéző szegedi amatőr festette a templomi Szent Ferenc kép után. *A templom oldalbejárója fölé



1931 nyarán helyezték el gróf Kíe- belsberg Kunó ajándékát, a baat- 
zeni Mátyás szobor műkőmásolatát. Mátyás királynak Baufzenben vadászkastélya volt, s a szobor eredetijét a város egykorú bírája készítette 1486-ban Mátyás király tiszteletére. *A plébánia-hivatal 1789 március 15 óta vezet pontos anyakönyveket. És pedig :kereszteltek anyakönyve 21 kötetben, indexelve van,áttértek anyakönyve (1697-től) 1 kötetben, indexelve nincs,eskettek anyakönyve 9 kötetben, indexelve 1636-tól,halotti anyakönyve 16 kötetben, indexelve 1844-től.Több kötet van még kéziratos feljegyzéssel a plébánia és a templom történetére vonatkozólag 1788, illetve 1748-tól. ♦A rendházban őrzik a szerzetesek



a legértékesebb nemes fémből készült kegyszereket. így egy XV. századból származó keíyhet, melynek párja Besztercebányán van és egy másik kelyhet, melynek kora a XV I. század, továbbá egy művészi kivitelű szentségtartót (mon- strancia). *A kolostor könyvtára igen becses kódexeket, ősnyomtatványokat és első kiadásokat őriz, azonban csak tudományos kutatók tekinthetik meg.A Mátyás-tér emlékei.A templom és a Mátyás királytér valamikor temető célokat is szolgáltak. A templomba temetett személyekről 1747 óta vezettek rendszeres feljegyzéseket, de ekkor az egyik atya a régi feljegyzésekből iparkodott megállapítani az előzőleg ide eltemetetteket (sajnos rettenetes név eltérésekkel találkozunk). Főleg a szegedi vár parancs-



»okait temettek ide, mert a várban a barátok pásztorkodtak. Ide temették még a királyi tár (sóhivatal és kamara) főnökeit, városi tanácsnokokat, a templom patrónusait, valamint szerzeteseket. A még eddig nem említetteken kívül említsük fel a következő ide temetett kiválóságokat :Volont tábornok, üelinus ezredes (Heissler helyettese), Szűntök (Szontág?) József a tiszai naszádok parancsnoka, —a várparancsnokok közül: gróf Marsigíi, gróf Herberstein, de Pello, báró Weisz, Merbek, gróf Piosischi (Piuszaszkó), gróf Scheefen, —a városi tanácsnokok közül: Fazekas Ferenc, Siskovics András, Szilber Lőrinc, Tótth Dömötör, Liszka János, Morvay András, — egyéb szentélyek: De Mtteber, Bechard, Kolb Miklós.Bechard János a. 'királyi'éléstár prae- íektitisa Szegeden, majd földibéilö,





meghalt 1735 június 12. Szegetlen született hasonnevű tábornok fia vitézségéért bároságot kapott.
Fazekas Ferenc tanácsnok 1717 a város megbízásából Bécsben járt, 1718 a kültanács tagja, 1721 óta tanácsnok, 1726—28 főbíró és a város egyik követe a diétán 1731-ben, 1733—35 főkapitány. Sörfőzdéje is volt, a város életében igen. nagy szerepet játszott.
gróf Herberstein Ernő tábornok. 1708 októberétől á  vár parancsnoka. Állandóan hadilábon állt a polgári hatósággal. A jezsuitákat a várba akarta letelepíteni. 1719 kibékült a várossal!, földbérfő lett és sörfőzdét is felállított. 1721-'ben már ő védte meg fegyverrel a várost a Hadi Tanács 

ellenére a kunok betörésed és erőszakoskodásai eUen. ElévüShetetlen érdemei vannak a város közegészségi- úgvének rendezése terén. 1724'-ben hallt meg.
de Hu ebe r János Konrád a Huber és Hubay családok őse, azelőtt erdélyi élelmezési biztos, 1711 augusztus óta a5



szegedi sóhivataíl inspektora, később1 biztosa.
Kolb Miklós quaestor, meghald 1747 május 15.
Liszka János tanácsnok, született 1718, meghalt 1785 február 5.
gróf Marsig!! olasz származású tábornok, katonai kísérete dacára megtámadták a portyáié kurucok, s 1702 májusában kirabolták.
Merbek Henrik (Mcrpech) !73+-ben,' mint tábornok a szegedi vár parancsnoka.
Morvay András taWácsnoK meghalt 1741 június 10.
gróf Piosaschi Lajos (Piusza&zkó) 1713-tól a szegedi vár parancsnoka, 1737-től ismét. Aitandóam hadilábon állt a pdlgársággail. 1741-ben halt meg pestisben.
gróf Scheefen Frigyes Keresztéi}- tábornok és várparancsnok, született 

1701, meghalt 1763 április ló.
nemes Siskovics András tanácsnok 1711—26, _ á pozsonyi diétán 1714 a város egyik követe, 1722-ben pahánki



háza leégett. Szegeden szaktett József nevű fia, aiki táborszernagy volt. Pestisben balt meg.
Szilber Lőrinc tanácsnak, meghalt 1763 április 13.Thau Adám (Tacb) kamarai felügyelő 1718— 2  .Tótt Dömötör tanácsnok, született 1713, íneghaft 1763 május 15.báró Weisz Bertalan tábornok 1729 —34 a sziegedi vár parancsnoka.A templomban való rendszeres temetkezéseket 1826-ban mivel azt törvény tiltotta beszüntették, s azóta ez csak a iegkivételesebb esetekben fordult elő.Az elpusztult régi temető érdekes: sége volt, hogy itt feküdt 18 nőnapig a szegedi boszorkánypörőfcböl ismert Mihálovics Györgyire Vasalta Beda Sabina holtteste. 1728-ban boszorkánygyanú miatt bebörtö'nözték, agyonkínozták, de váltságdíjért szabadonbo- csátották. A kínzásokon felháborodva a szegedi ítélkező tanácsot feijeüentewe •a királynőnél, de csakhamar belehajt5*



a kínzásokba és telki gyötrelmekbe. A barátok jól ismerték az asszonyt és ártatlanságának ismeretéiben szentelt földibe temették. Mégis eltemetése után másfél év múlva a szerzetesek és a gvardiáti tiltakozásának ellenére a hóhér a bosszút hirdető tanács parancsára felásta a sírt, felszedte a holttestet és a hívők nagy megbotrán- koztatására máglyán elégettette.♦A templom előtt álló Mária szo
bor története igen érdekes. Amikor 1552 a Mária kép elveszett, annak emlékére és alakjára készítettek egy szobrot. Az eredeti szobor 1630 után valószínűleg megsemmisült, s ezután készült a mai barokkízlésű szoborcsoportozat. Mikor 1704 nyarán Rákóczi csapatai dúlták fel Alsóvárost, a fegyelmezetlen huszárok még a kolostort is megtámadták. Mivel pedig a nép minden élelmiszert elrejtett, az éhező katonák közül egy huszár előrántotta a kardját és e szavakat kiáltva:



Asszony adj kenyeret !■ fegyverét a szoborra sütötte. A golyó Mária jobb kézcsuklóját érte s azt letörte, de csuszamot (geller) kapott, visz- szapattant a kőről a lövöldöző katonára, s azt szívén találta. E go* noszság emlékezetére a lelőtt, másnak áldást nyílj tó jobbot nem illesztették vissza, hanem csak a csonka karra függesztették. 1737- ben köráccsal övezték a »stáfuát . 1760 ismét javították, majd 1855 57 Oltványi István nagyprépost saját költségén restauráltatta, melyalkalommal a jobbkezet a szoborra visszaillesztették. A törés nyoma, bár a szobrot 1925-ben újból javították és festették, még ma is látható. A szobor előtt főleg a vigíliákon és ünnepnapokon a nép elmondja a lorettoi litániát és egy Mária éneket elénekel.
A Mátyás király téren a most említett szobor előtt áll még egy



Patrona Hungáriáé szobor. Az oszlopon álló Nagyasszonynak felajánlja a koronái Szent István. E szobrokat Oltványi Pál 1863-ban ajándékozta a kolostornak aranymiséje alkalmával.*Ezzel befejeztük az alsóváros! templom és kolostor emlékeinek ismertetését, s csupán még azt említjük fel, hogy a templom teljes berendezésével a műemlékek országos bizottságának védelme alatt á l. Ez a hety aiz ősi Szegedi Isten előtt is kedves helye, gondoljunk rá mindig szeretettél, — -még akkor is, ha őrlő gondok alatt roskadozik, ha veszedelmes kór gyötri teltünket, — e hely történelmi emlékei mindig felüdítenek és akkor -hitünkből restaurálóduuk, miként a főoltár képe, s buzgón kötsz önthetjük az Ur nagy kegyelmét asz »Üdvözlégy Máriával!«
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Á CSŰRT PEREKIG k
ÓRA-, TORONTÓRA és RÁDIÓ SZAKÖZLETE
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Kárász-u. 16. Mechanikai műhely: Attilá n. 13Telefonszám: 28-69. Alapítva 1911. évbenSzép és jrt munkáért 7 aranyéremmel kitün'etve.Irodai, gyári, iskolai villamosjelző és mun- kásellenörző órák állandó raktára Motorikus és kézi felhúzású, negyedeket, felet és egész órát ütő kastély- és toronyórák speciális készítője és javítója. Toronyórák gyártását megbízható pontos járással, sok évi jótállással vállalom Legolcsóbb árban árusítom remek hangú, bim bam ütésü vagy Westminster harangjátékos álló- és ingaóráimat. Pormentes ébresztőórák, sza bályozott 8 napos irodai órák, Schafhan
sen, Omega, Doxa, Cyma, Tawannes 
Watch, Mysteria stb. márkájú kar- és zsebórák garantált elsőrendű szerkezettel, arany, ezüst és nickel tokban. Nagy óra- és ékszerjavitó műhely. Telefunken, Fhilips 
Standard, Orion stb. váltóáramú nálózati és telepes készülékek kényelmes részletfizetésre a legolcsóbb árban kaphatók. Gramofonok és slágerlemezek állandó nagy raktára. Rádióalkatrészek, Hangszórók reklámáron. Saját talál mányu egy felhúzásra 8 napig járó ‘A-deket és egész órát verő toronyóráim az országban 15 toronyba felszerelve, számos átalakítás, javítás, a szegedi Fogadalmi templom különleges villa mos toronyóráját tervem szerint készítettem. 15 moderngép, 10 munkás, kérjen áraján- ^  latot, kedvezményes részletfizetés, p p
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di sztemetkezósi  vál l al at aaz összes klinikák, kórházak és állami gyermekmenhely szerződéses szállítója.
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Szentgyörgy-tér 1. Telefon: 1555.Sa j át  hul l a s zá l l í t ó  autó.



'V ID ÉK IEK !'
á  írók, művészek, bohémekt  találkozó helye Szegeden, 5

vau. *
$kávéházban(
'Horváth
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a Klauzál-téren. fSzeged úri közönségének ^  egyetlen éjszakai családi x szórakozó helye.
i  O  $Elsőrendű cigányzenekar. ^
i  °  if  Előzékeny kiszolgálás!! f  
^ Szolid árak! $
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SZEGED SZ. KIR. VÁROS! SZÍNHÁZ

A legjobb vidéki magyar szinház !
Színre kerülnek a fő
városi színpadokon be
mutatott sikeres darabok 
és országos premierek.

Délutáni mérsékelt helyáras
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A szegedi

színház mindenki szinháza.




