Történelmi időutazás
a 990 éves egyházmegyében és a 90 éves Fogadalmi templomban
2020. október 5-11.

Ünnepeljünk és emlékezzünk együtt!
Az Országos Könyvtári Napok keretében
Dr. Horváth Gábor gondolatai

Az árvízi fogadalom temploma.
A magyar katolicizmus reménységei.
A szegedi Fogadalmi templom szimbolikája
és Trianonnal kapcsolatos emlékei.

Történelmi áttekintés:
-

-

-

Az egyházmegyét Szent István király alapította 1030-ban, miután Csanád
legyőzte Ajtony vezért.
A terület első püspöke a velencei bencés szerzetes, Szent Gellért volt.
A középkori egyházmegye védőszentje Sárkányölő Szent György volt, ma Szent
Gellért vértanú.
A püspökség középkori központja, Marosváron, Csanádon (ma Románia) volt,
Szeged a középkorban a Bács-Kalocsai érsekséghez tartozott.
Amikor a török háborúk után a csanádi püspökség megújítására sor került gróf
Nádasdy László püspök 1711-ben Szegedet, az alsóvárosi ferences kolostort
választotta székhelyül. A Temesköz, vele együtt Temesvár 1718-ban szabadult fel,
ezzel az egyházmegye elérte középkori kiterjedését. 1723-ban a Szent Dömötör
templom püspöki székesegyházi rangra emelkedett, a környéke is a püspökség
részévé vált. Nádasdy püspök halála után az egyházmegye központja Temesvárra
került át.
A Trianoni békeszerződés után, 1923-ban Glattfelder Gyula püspök kényszerből
elhagyta székhelyét, 1930-tól Szeged lett a csanádi egyházmegye új központja.
Trianon óta az egyházmegye – Szent Gellért öröksége – három részre van osztva:
1. Temesvári egyházmegye, 2. Szeged-Csanádi egyházmegye, 3. Nagybecskereki
egyházmegye.
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forrás: Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása
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EGYHÁZMEGYÉK A KÖZÉPKORI
MAGYARORSZÁGON

forrás: Koszta László: A kalocsai érseki tartomány kialakulása

forrás: Koszta László: Dél-Magyarország egyházi topográfiája a középkorban in: A középkori Dél-Alföld és Szer

Általános földrajzi
jellemzők:
-

-

-

A Temes folyó
vidéke erősen
vizenyős terület volt.
Itt terült el az
alibunári
mocsárvilág és a
Makszond-mezőnek
nevezett
homokpuszta.
Perifériás helyzet,
kedvezőtlen földrajzi
környezet, kis
településsűrűség,
szegényes gazdasági
lehetőségek,
tagolatlan
egyházszervezet.

részlet Lázár deák térképéből (1528)

A III. Béla kori jövedelem-összeírás:
-

-

-

-

-

-

-

A magyar birodalom határai és uralmának
kiterjedése.
Bélának, Magyarország királyának
birodalmában ezek az országok vannak:
Magyarország, a fő, aztán Horvátország,
Dalmácia és Ráma.
Magyarországban két érseki szék van: az
esztergomi és a kalocsai.
Esztergom a királyi udvartól 6000 márkát
kap pénzben, és van egy pénzverője, és ez
Magyarország metropolisza.
A kalocsai érseknek székhelye Bács, neki
2500 márka a jövedelme.
Az esztergomi érsek suffraganeusai: az egri
püspök 3000 márkával, a váci püspök 2700
márkával, a pécsi püspök 1500, a győri 1000,
a veszprémi 1700, a nyitrai 1100 márkával.
A kalocsainak suffraganeusai: a csanádi,
vagy az arra folyó Maros szerint, a marosi
püspök 2000 márkával, a bihari, akinek
székét váradinak hívják, 1000 márkával, az
erdélyi püspök 2000 márkával, a zágrábi, a
Száva folyó felett, 1500 márkával.
Dalmáciában két érsekség van: a zárai 500
márkával, a spalatoi 400-al. Ezeknek
ugyancsak tíz suffraganeusa van.

Kristó Gyula – Makk Ferenc – Marosi Ernő: III. Béla emlékezete c. könyv illusztrációja

-

-

-

-

-

forrás: www.sulinet.hu

Andrea del Castagno: Pippo Spano
(Ozorai Pipo) a Villa Carducci „Híres
emberek” ciklusából. 1450 körül,
Firenze, Uffizi
1450 körül készült Andrea del Castagno
sorozata a neves hadvezérekről, akik
között szerepel Luxemburgi Zsigmond
bizalmasa is, Dante, Petrarca és
Boccaccio mellett!
Luxemburgi Zsigmond 1435 körül
keresett egy újabb megoldást a törökök
ellen, miután a német lovagok elhagyták
az országot: Szörénytől az Adriáig egy
irányítás alá helyezte a várakat.
A déli végvárrendszernek első
kapitánya Filippo Scolari lett, aki 1404től temesi ispán volt már.
Zsigmond egyik legalkalmasabb híve
volt, aki a királytól megkapta a
dunántúli Ozora birtokait is.
Ozorai Pipo a Dóm téri Nemzeti
Emlékcsarnokban.

EGYHÁZMEGYÉK A MAI
MAGYARORSZÁGON

forrás: www.katolikus.hu

Az esztergomi Porta Speciosa (Olajkép,
1781 előtt):
-

a Szent Adalbert székesegyház
középkori kapuzata.

-

A kapu két oldalán szentek és próféták
alakjai láthatóak, megjelenik rajta a király,
III. Béla és Jób érsek portréja is.
A timpanonon Szent István látható, amint
Szűz Máriának felajánlja az országot. A
Madonnától balra Szent Adalbert jelenik
meg.
Ez az első ábrázolás, amin Szent István és
Szűz Mária együtt szerepelnek, ez hitelesíti
István király országfelajánlását.
A legenda szerint angyal véste fel Szent
Ágota sírjára azt a feliratot, amit Jób érsek is
felvésetett a Porta Speciosa-ra:

-

-

-

-

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM
HONOREM DEO ET PATRIAE
LIBERTATEM

-

Szent, készséges lelkület, Istennek dicsőség,
a hazának szabadság
Szent Ágotának voltak ereklyéi az aradi
Szent Márton társaskáptalanban is.
A házak kapujára szegezték a templomban
megszentelt szöveget, hogy tűzvész ellen
óvjon. forrás: http://franka-egom.ofm.hu

-

-

Lippai ferencesek:
Házuk Toulousei Szent Lajos
tiszteletére lett szentelve, akit 1317ben kanonizáltak.

A lippai kolostor alapítása
Az Úr 1325. évében kezdte el a király
úr a Kisebb Testvérek számára a lippai
templomot építeni, az új szent: Szent
Lajos tolosai püspök és hitvalló
tiszteletére, aki atyjának édestestvére
volt, vagyis Sycilia királyának és
Mária királynénak, István magyar
király fiának, IV. Béla leányának
elsőszülött fia, aki a Kisebb Testvérek
fogadalmát tette le, és az ő öltözetüket
viselte.
forrás: http://epa.niif.hu

Alsóvárosi ferences templom:
-

-

-

-

-

A templom az 1540-es évek közepétől
búcsújáróhely, ettől az időtől őriz
olyan Mária képet, és ennek a tárgya
kezdetektől máig a Napbaöltözött
Asszony.
Tudjuk, hogy a szomszédos püspöki
székhelyről a káptalan és a Gellért
sírját őrző szerzetesek, akik ekkor már a
ferencesek voltak, Csanád 1550es török támadását megelőzően, a 40
-es évek közepén átjöttek Szegedre.
A környék egyetlen biztos helye az
itteni ferences rendház volt.
A menekülők magukkal hozták a
püspöki székhely szakrális értékeit,
ahogy ezt a rendi levéltár és a rendi
történészek megemlítik.
A ferences múzeum máig őriz csanádi
eredetű 15-16. századi műtárgyakat.
A csanádiak idemenekülése egybeesik
az alsóvárosi templom
búcsújáróhellyé minősülésével a
Napbaöltözött Asszony tiszteletére.

forrás: Szeged-Alsóváros c. könyvből

-

-

-

-

-

Állíthatjuk, hogy a kialakuló tisztelet tárgyát
jelentő kegytárgy ekkor került Csanádról
Szegedre.
Megvizsgálták a főoltárképet és azt a 17.
század legvégére datálták.
Ez az idő egybeesik a török utáni nagy
helyreállítási munkálatokkal, amikor
ferences műhely dolgozott itt és tudunk egy
képíró fráterről is, akinek személyéhez
köthetjük az oltárképet.
A festménynek egy szobor volt a modellje,
mégpedig olyan szobor, amely a 15. század
első felére datálható.
A 17. század derekától a Napbaöltözött
Asszony szinte kizárólag az immaculata
conceptio megfogalmazását szolgálta, tehát
Máriát gyermeke nélkül ábrázolták.
Az az ikonográfiái megoldás, amelyet a
szegedi kép őriz, reneszánsz.
Általános szokás a keresztény világban,
hogy egy állagában megrongált kegyképről
másolatot készítettek, ezt hozzáérintették az
eredetihez, és így örökítették át szakralitását
a kópiára.
forrás: http://bucsujaras.hu/szeged/

Temesvári székesegyház
forrás: magyarkurir.hu

Nagybecskereki székesegyház

forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagybecskerek

forrás: pinterest,com

Kolozsvári Márton és György
Szent György szobra:
-

-

-

A szegedi másolat a Rerrich
Béla téren emléket állít a
középkori magyar szobrászat
legremekebb fentmaradt
alkotásának, mely eredetiben
Prágában, másolata
Kolozsváron látható.
A szobor szegedi elhelyezése
utal a Kolozsvárról áttelepített
Ferenc József
Tudományegyetemre.
Egyben Szent György utal a
temesvári székesegyházra is,
melynek titulusa szintén Szent
György.
forrás: kozterkep.hu

Kisházi Gábor fotója

Sárkányölő Szent György – miles Christi, Krisztus katonája – alakja a Fogadalmi
templom kórusán.
A középkori védőszent kultuszát ma a káptalan őrzi.

A szétszakított püspökség 1991es találkozója:
-

-

-

-

A Trianon után szétszakított
történelmi Csanádi püspökség 4
püspöke találkozott 1991-ben
Őscsanádon, Szent Gellért
emléknapján:
Gyulay Endre szeged-csanádi
megyés püspök,
a vajdasági Huzsvár László, a
nagybecskereki egyházmegye első
püspöke,
a temesvári Sebastian Kräuter, aki
1990-től a temesvári egyházmegye
püspöke volt.
Boros Béla címzetes érsek, a
temesvári egyházmegye püspöke.

forrás: delmagyar.hu

Emlékmise az ősi csanádi egyházmegye megalapításának 990. évfordulóján.
2020. szeptember 24., Szent Gellért ünnepe.

forrás: magyarkurir.hu

forrás: delmagyar.hu A Somogyi-könyvtár képgyűjteményéből

forrás: vilagfigyelo.com

-

-

-

-

1869. január 25-én csellel
becsalták Rózsa Sándort a
szegedi várba, ahol közel
három évig raboskodott.
A pere 1872. december 8-án
kezdődött, s december 25-én
mondták ki az ítéletet:
elsőfokon életfogytiglani
börtön, melyet azonban a
felsőtábla halálbüntetésre
változtatott.
Újabb közel kétévi huzavona
után, 1874. november 7-én újra
I. Ferenc József király adott
kegyelmet az alföldi betyárnak.
Rózsa Sándort az ítélet
módosítása után a szegedi
várból a szamosújvári
börtönbe szállították.

Oszter Sándor gyűjteményéből. Közreadta Kádár Ferenc

-

-

Rózsa Sándor 1878.
november 22-én halt
meg, és ezzel
szimbolikusan vége
szakadt az alföldi
betyárvilágnak.
Egy hónap múlva a
Tisza ijesztő mértékben
megáradt, a következő év
februárjában a
legszigorúbb védelmi
készültséget rendelték el a
folyó dél-magyarországi
szakaszán.

forrás: hungaricana.hu

-

-

-

-

-

forrás: szeged.hu

1879. március 11-én éjszaka
23 órától orkánszerű szél
dühöngött Szeged felett.
12-én hajnali fél kettőkor
mintegy százméteres
szakaszon átszakadt a vasúti
töltés, s a víz egy kilométeres
szélességben rázúdult az alvó
városra.
Hajnalra a vár, mint egy
sziget magasodott ki a
szennyes áradatból.
Április 17-én Szegedre
érkezett I. Ferenc József
király. A város romjai
hónapokon át 3-4 méteres víz
alatt állottak.
Élet csak a Palánk egy
részében volt. A városháza
mély vízben állt.

forrás: http://szegedfolyoirat.sk-szeged.hu

1879. március 17. I. Ferenc József
király szegedi látogatásának napja.

forrás: www.arcanum.hu

Vágó Pál festménye a szegedi nagy árvízről (Móra Ferenc Múzeum)

A feltámadt Szeged, 1883.
- 1883-ban I. Ferenc József király
felkereste az újjáépült várost.
- Az ünnepi emléklapon a feltámadására
utaló szimbolika már ekkor megjelent,
a város látképe mögött a Nap látható.

forrás: http://virtualis.sk-szeged.hu

Dusha Béla fényképe

×

A „Novarra” fedélzetén. Haditengerészetünk egyik leghíresebb hajója a
„Novarra”, melynek Horthy Miklós sorhajókapitány a parancsnoka. Ez a
hadihajónk volt az, mely az olasz hadüzenet napján legmesszebbre
merészkedett az olasz partokig. A Montenegróba és Albániába való
ellenséges muníció- és élelmiszerszállítások, továbbá az otrantói
szorosban öt angol hajó elpusztításának haditette is az ő nevéhez fűződik.
Horthy Miklós kapitány, aki haditengerészetünk egyik legnagyobb hőse,
tíz perc alatt végzett az öt angol hajóval. Az otrantói szorosban vívott
diadalmas tengeri csatában megsebesült a lábán, de szerencsére, nem
súlyosan s nemsokára gyógyultan térhetett vissza hajójára. A képen az
előtér jobboldalán áll Horthy Miklós (×) a „Novarra” fedélzetén.
In: Tolnai Világlapja, 1917

Filmhíradó részlete

Még alá sem írták a trianoni békét, de a korabeli sajtóban
– többek között a Tolnai Világlapja, 1920. március 6. –
már Magyarország keresztre feszítéséről és a Szegedről
induló, nemzetmentő Horthy Miklós kormányzóról
olvashatunk:
Egy név suhan végig az országon, azon a szerteszabdalt,
szétdarabolt szent Magyarföldön, amelyet keresztre
feszített egy bíróság anélkül, hogy megkérdezték volna
tőle, hogy mit szól a rája kent rágalmakhoz, egy név
varázsa dobbantja meg a nemzetért érző magyarok szívét,
s e név viselője Horthy Miklós, Magyarország
kormányzója.

forrás: hungaricana.hu

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Az első világháború és Trianon után Szeged
egyetemi város és püspöki központ lett:
- Az „Alföld metropolisza” fogadta be a
Kolozsvárról
menekült
Ferenc
József
Tudományegyetemet,
- a Temesvárról menekült püspökséget,
- és a Pozsonyból, illetve Nagyszombatból
érkező jezsuitákat.

Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltárából

Mert Kelebelsberg gróf Glattfelder
püspöknek, a katolikus reneszánsz
nagy organizátorának meghallgatását
sohasem mulasztotta el, – nemcsak
Szeged naggyátételével kapcsolatos
terveinél, hanem az ország kulturális
felemelését célzó programmjának
megvalósításánál sem és különösen is
hálásan vette az ő tanácsait azoknál a
terveknél, amelyek a katolikus Egyház
évezredes kulturtevékenységének
erősítésére irányultak.
Gévay-Wolff Nándor dr. ny. vallás- és
közoktatásügyi államtitkár: Glattfelder Gyula
püspök a katolikus közéletben. In: Szegedi
Katolikus Tudósító, VIII. évfolyam 5. sz. 1934.
március 15. 76.

Az eszmei tervpályázat célja a háború utáni Magyarország
egyik legnagyobb szabású építészeti alkotásának – a szegedi
fogadalmi templomnak – méltó környezetbe való helyezése és
a templom előtt egy művészi, bensőséges és ünnepélyes tér
kialakítása. A tér három oldala azonos párkánymagassággal
bíró, a földszinten árkádokkal ellátott kétemeletes
középületekkel övezendő. A tér keleti oldalát három, zárt
sorban emelendő egyetemi épület, nyugati oldalát a püspöki
palota, déli oldalát a gimnázium udvarának takarása
céljából egy keskeny középület foglalnák el, amelyek
egymással és a templom építészi kiképzésével összhangban,
belső rendeltetésüknek megfelelő diszkrét elhatárolással
képezendők ki. A tér közepén és esetleg a templommal
szemben emelendő középület homlokzatán díszes kút vagy
emlékmű – pl. hősök szobra – találna méltó helyet. A püspöki
palota déli homlokzatára a Boldogasszony sugárút
tengelyében szintén alkalmas emlékmű kívánkozik. A
Boldogasszony sugárútról és az Árpád utcáról jövő forgalom
lebonyolítása céljából a déli oldalt lezáró épületnek az
egyetemi épülethez és a püspöki palotához való
csatlakozásánál a kocsiút az épület alatt átvezetendő. A tér
elején levő kis kápolna szükség esetén elbontható.

Klebelsberg Kuno
(1875-1932)

forrás: http://cs-tori.blogspot.com

részlet: Magyar Építőművészet,1928.

- Az 1927 őszén kiírt pályázatot
Rerrich Béla nyerte meg, mégpedig
a legegyszerűbb és legsimább
tervvel.
- Rerrich Béla: A szegedi Fogadalmi
templom körüli tér rendezésének I.
díjjal kitüntetett pályaterve.
Budapest, 1928.
részlet: Magyar Építőművészet,1928

Rerrich Béla
(1881-1932)

1879 márciusában nagy katasztrófa érte Szeged városát.
Az árvíz pusztulásának hírére megérkezett a helyszínre
Istenben nyugvó nagy királyunk Ferenc József és
történeti igéket intézett Szeged szenvedő népéhez:
„Szeged szebb lesz, mint volt.”
Minket azonban köt Ferenc József király ígérete, melynek
megvalósulásához annál nagyobb lelkesedéssel láttunk
hozzá, mert éppen Szeged volt az, ahonnét kormányzó
urunk az ország újjáépítésének munkájára elindult.
Klebelsberg Kuno: A szegedi egyetem jövője. Az egyetem alapkövének 1926. október 5-én történet
elhelyezése alkalmából tartott beszéd.

- Az elnöklő miniszter az ülést megnyitó beszédében utalt arra,
hogy a Templom-tér kiképzése egy újabb nagyjelentőségű
esemény és ezért a munka megkezdésekor súlyt helyez arra,
hogy meleg köszönetét fejezze ki egyrészt a püspök úrral
szemben, aki magáévá tette a tér egységes megoldásának tervét
és ezáltal előmozdította, hogy Szeged városa ehhez a
művészileg elsőrendű térhez jusson, amelyhez hasonlóval
egyetlen magyarországi város sem rendelkezik.
Klebelsberg Kuno: A kultuszminiszter elnökletével döntött az egyetemi építési bizottság két
kémiai intézet építése ügyében. In: Szegedi Napló, 1928. nov. 18.

- Nagy örömmel jöttem el erre a mai ünnepre, mert az
alapkőletételben szimbólumát látom az ország
újjáépítésének. […] Itt Szegeden rombolások történnek
most. De ezek a rombolások nem azok, mint 19181919-ben voltak, hanem olyanok, amelyekből alkotás
fakad. Itt és ott építkezés, ott olyan, hogy megérjük a
magyar feltámadás egyik jelképét, Európa legszebb
terét.
Klebelsberg Kuno: Valamennyien egybefogunk az építő munkában. In: Szegedi
Napló, 1928. nov. 20.

Hősök harangja:
Öntette a Szeged-belvárosi
plébánia, Várhelyi József pápai
prelátus kezdeményezésére
Glattfelder Gyula dr. püspöksége
idején, Klebelsberg Kunó
kultuszminiszter támogatásával,
Aigner Károly főispánsága,
Somogyi Szilveszter dr.
polgármestersége alatt Isten
dicsőségére, Szent Gellért
tiszteletére, az 1914-18-ig tartott
világháborúban elesett magyar
hősök emlékére az Úr 1927.
évében.

forrás: szeged.hu

- Bizottság jött létre a harang elkészítésére, melynek
fővédnöke vitéz nagybányai Horthy Miklós, kormányzó és
József Főherceg, tábornagy volt.
- Védnökei: gróf Bethlen István, miniszterelnök, gróf Csáky
Károly honvédelmi miniszter, Csernoch János, bíboroshercegprímás, Glattfelder Gyula, csanádi püspök, Jánky
Kocsárd, a magyar honvédség főparancsnoka, gróf
Klebelsberg Kuno, vallás és közoktatásügyi miniszter,
Szcitovszky Béla, belügyminiszter, gróf Teleki Pál, v.
miniszterelnök.

- A Bizottság tagjai között Aigner Károly, Szeged város
főispánja, Gerevich Tibor, egyetemi tanár, Herczeg Ferenc
író stb. nevei szerepelnek.

Az Úr igéjét hirdetem,
Az Úr virraszt a föld felett
Az Úr kopog a szíveken,
Nyissatok ajtót, emberek!
Atya az Úr, igaz, erős,
Atya az Úr, szelíd, szeret
Balkeze árvizet esőz,
De jobbja új napot kelet.
Napot a vérző földeken,
A vértanú sírok felett,
Az Úr kopog a szíveken,
Nyissatok ajtót, emberek!

Vajha felismerné a nemzet, hogy az a
Nem, Nem, Soha! amit a magyar
művészet a formák, színek és hangok
nemzetközi nyelvén kiált oda a
nagyvilágnak, az nagyon hangos és
messze hallatszik.
Gróf Klebelsberg Kuno: A művészet Nem Nem Sohája.
Nemzeti Ujság, 1929. február 24.

Ez a templom a szent egyetértés hajléka, ahol nem
hallatszik a lelkeket megosztó gyűlölet szava, ahol
nem lehet senki oly nagy, hogy ide belépve ne
eszmélne rá Isten előtt való kicsinységére, de nem
lehet senki sem oly kicsiny, hogy itt lélekben meg
ne nőjjön és ne érezze az Isten közelségét… Itt van
a szentek egysége, mely az eget a földhöz embert
emberhez fűzi… A templom egyúttal az áldásos
haladásnak a hajléka. Az emberi gondolkozás és
törekvés felségében fog ragyogni e városnak lelke
ebben a templomban. – hangzottak el Glattfelder
püspök szavai a felszentelt templomban.

Idézet gróf Klebelsberg Kunó a Nemzeti
Előcsarnok avatásán, 1930. október 25-én
mondott beszédéből:

Mindnyájunkat,
kicsiket
és
nagyobbakat, egy nagy érzés fogott
egy szoros munkaközösségbe egybe,
az a vágy, hogy nemzetünknek
valami maradandó becsűt alkossunk,
ami hirdesse késő utódainknak is,
hogy ez a trianoni nemzedék nem
csüggedt el, hanem férfiasan
szemébe nézett a mostoha végzetnek.
Legyen ez a tér egy téglába épített,
kőbe vésett, ércbe öntött hatalmas
Nem, nem soha!

forrás: www.europeana.eu

Klebelsberg Kuno gróf azzal mutatta be a kormányzónak
a Templom-teret, hogy íme az Istenben boldogult Ferenc
József király programja Tisza Lajos segítségével
megvalósult, mert Szeged szebb lett, mint volt.
Felavatták a Nemzeti Emlékcsarnokot. In: Szegedi Napló, 1930. október 26.

forrás: szegedpanorama.blogspot.hu

forrás: www.ujszeged.hu

Templomot építettünk, beváltva őseink ötven éves
fogadalmát, hajlékot emeltünk a tudománynak, valóra váltva
őseink száz éves álmát, kifaragtuk halhatatlanjaink képmását
s bronzba öntöttük hazánk megmentőjét, hazánk
megmentését, Szeged büszkeségét, Szeged dicsőségét.
Aigner Károly dr főispán szavai. In: Szegedi Napló, 1930. október 26.

-

A szegedi árvíz utáni újjáépülést
párhuzamba lehetett állítani az
ország helyzetével, ahogyan erről
Révai József írt (Szeged nagy
napjai. In: Napkelet, 1930. 11.,
1086.):

[A templom] a csonka ország határain
túl is messzire hirdeti, hogy az ország,
amely élni akar, éppúgy föltámadhat
poraiból, mint ahogyan a Tiszától
szinte egészen rombadöntött
metropolis újra épült és most
székesegyházával ország-világ elé
tárja talpraállásának titkát: Facere
magna et pati fortia Hungaricum est –
mint a főhajóboltozatán olvassuk.

-

A feltámadásnak a szimbóluma itt
is a Nap!

a szerző fotója

forrás: pinterest.com

Kisházi Gábor készítette

A Fogadalmi templom szentélyében a Szent Korona látható, mivel Szegeden
állították helyre Magyarország alkotmányos rendjét, a királyságot!

forrás: mek.oszk.hu

Vesztett háború és csődöt mondott forradalom után itt állott az ország, mint
egy kiégett kráter, kiürítve, letarolva, a felmerült eszmék inkább a lázbeteg
látomásai voltak, semmint politikai koncepciók és megvalósítható
programmok. Ebben a helyzetben egy erőgócpontnak kellett létrejönnie,
amely körül államéletünk újból kristályosodhatott és ezt az erőgócpontot
teremtette meg a nemzeti hadsereg szervezésével nagybányai Horthy Miklós.
Gróf Klebelsberg Kuno: A negyedik kormányzó I., Budapesti Hírlap, 1930. március 1.
A Magyar Posta által kibocsátott Horty fillér

A püspöki palota átjáró
tornyának vaskapuja nyitva
van, hogy a közönség a
Gizella-térről
jövet
az
Eötvös-utca felé az árkádok
alatt átmehessen, de minden
év egyik napján, a trianoni
béke aláírásának napján
mindég zárva lesz.
Rerrich Béla: Adatok a szegedi
fogadalmi templom-térhez és a
Nemzeti Emlékcsarnokhoz. In Szegedi
Szemle.
Városfejlesztési
Hetilap,
Szeged, 1930. december 24. III. évf.
25. szám, 19.
részlet: A szegedi templomtér c. kötetből

Valahol
aláírtak
valamit,
valahol
megalkudtak valamit, valahol elosztottak
valamit; valahol egy nyitott ajtót
becsaptak, hogy legyen az zárva
örökre.
Régi zászlónk összetépve, fegyverünk
csorba — lelkünkön bilincs.
Vigyázzunk! A könny drága, és — ne
lássa azt senki idegen, ami nekünk fáj.
Elindulunk új utakon, de magunkkal
visszük a nagy temetés emlékét, és egy
szilánkot egy keresztre feszített ország
keresztjéből.
Kós Károly, Kiáltó szó, 1921
Kós Károly
(1883-1977)

forrás: mek.oszk.hu

A trianoni börtön kapujának
bezárása után egymagában élt ez
a nemzet 1925-1926-ig. Egyetlen
feladatunk akkor az volt, hogy
észrevétessük magunkat, hirdessük
azt az igazságtalanságot, amely
velünk történt és meggyőzzük a
világot a revízió szükségességéről.
Gróf Teleki Pál
(1879-1941)
forrás: mek.oszk.hu

Ezekre a határokra fel lehet
építeni egy börtönt, amelyben mi
vagyunk az őrzöttek és a győzők
az őrzők. De messze vagyunk
még attól, hogy megnyíljanak
ennek a börtönnek ajtajai.
Bethlen István, A revízió szükségességéről,
1928.
Gróf Bethlen István
(1874-1946)

forrás: mek.oszk.hu

Immár tízedik esztendeje
csörgeti láncát ez a Duna-Tisza
közének ketrecébe zárt
magyarság, mely a négy éves
világháború utolsó esztendejében
is mindenütt messze bent az
ellenség földjén figyelte a
vadfolyású Piave kékeshabú
vízéből eredő, azóta már
testvérré vált, olasz katonát;…– s
azután lassan elmúlik a régi,
fakuló kép, elmúlik a
gránátpergőtüzek halálfélelmes
ábrándozása s elénk dobban a
fekete-gyászlepeles Trianon
szétmarcangolt Magyarországa.
Firbas Oszkár Dr., Szegedi Uj
Nemzedék, 1930. június 4.

a szerző fotója

Itt ölelkezik ma a Fölvidék ezernyi
próbát, böcsülettel kiállt népe a
trianoni börtönráccsal telve húsz
éven át elválasztott kilenc milliónyi
magyarral. Ma itt van lélekben
velünk az egész ország. Sokáig
vártunk erre a napra! Megéltük!
Köszönjük! Elsősorban az
Úristennek. Köszönjük! Másodsorban
Főméltóságodnak.
Esterházy János 1938. novemberi kassai beszéde.

Gróf Esterházy János
(1901-1957)

forrás: wikipedia.hu

1929. október 21. Rerrich Béla levelében:
A püspöki toronyba készülő kapu rajzát még az nap
megküldtem Kónya lakatosmesternek, de árat, még
nem kaptam rá.
Püspöki Intézmények Végszámlái-ban:

A kegyelmes Úr rendelésére készült díszkapu.

A Trianoni kapu szimbolikája:
-

-

-

-

A rácsos kapu becsukott állapotában egy börtönajtóhoz
hasonló.
Becsukott állapotában a kapura tekintve elsőként kirajzolódik
egy „t” betű azáltal, hogy a kapu két szárnyból áll: amikor a
két szárny becsukódik, akkor a vízszintes keresztvas középen
kiegészül két függőleges, azonos szélességű vaslemezzel,
amelyek együtt már egy „t” betűt alkotnak. a függőleges és
vízszintes vaslemezek azonos szélességűek, ezért egy
szabályos „t” betű formálódik.
A kapu alsó részén 20 db csúcsára állított üres négyzet
látható, ami 1920-ra utal.
A kapuszárnyakon és a püspöki címerrel díszített timpanonban
44-szer keresztezik egymást a függőleges és vízszintes
szegvasak.
A rácsos rózsaablakban pontjainak a száma 24 db.
Becsukott állapotában a kapu összes pontjainak a száma 156!
Mire utal ez a szám és mit szimbolizál?
Január 1-től június 4-ig 31–28–31–30–31 és még 4 nap,
összesen tehát 155 nap van.
1920 szökőév volt, így a végösszeg 156 lesz!
A kapu allegorikusan a trianoni béke napját (19)20. június 4-ét
rejti magában!

egy hallgató készítette

A mai napon zárva lesz a püspöki palota melletti trianoni kapu is, hogy
emlékeztessen bennünket bilincseinkre. (Szegedi Uj Nemzedék, 1931. június 4.)
A trianoni évforduló. Június 4-én, szombaton a trianoni békediktátum
aláírásának évfordulóján dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök elzáratja a püspöki
palota Szent Gellért-kapuját. A lezárt kapuval a békeszerződés által bilincsbe
vert országot kívánja szimbolizálni a megyéspüspök.
(Délmagyarország, 1932. június 4.)
A trianoni évforduló. Június 4-én, vasárnap a trianoni békediktátum évfordulóján
dr. Glattfelder Gyula püspök rendeletére délután 4 órakor megszólalnak az
összes szegedi templomok harangjai és negyedórán keresztül figyelmeztetik a
polgárokat az országot ért csapásra. A Gizella-tér úgynevezett „Trianoni kapu”
bezárása az idén elmarad, mert az ünnepi nagy forgalmat akadályozná.
(Délmagyarország, 1933. június 4.)
A gyász jeléül vasárnap este 8 órakor bezárul a Gizella-téri Trianoni kapu, a
Szent Gellért-kapu mellett és másnap 8 óráig zárva marad. Hétfőn délután
megszólalnak a város harangajai, hogy a polgárságot a nemzeti gyászra
figyelmeztessék. (Délmagyarország, 1934. június 3.)
A trianoni kapu. A püspöki hivatal közli, hogy a püspöki palota úgynevezett
trianoni kapuját, mely a Templom-térre nyílik, a trianoni évforduló emlékére este
8 órától vasárnap este 8 óráig zárva tartják. (Délmagyarország, 1939. június 4.)
Szeged ezen a napon külön is emlékezik az évfordulóra. A megyésfőpásztor
rendeletére kedden egész nap zárva marad a dómtéri árkádok alá vezető
trianoni vaskapu. (Délmagyarország, 1940. június 4.)

forrás: kozterkep.hu

Glattfelder Gyula püspök 1933-ban, a gróf Klebelsberg Kunó
emlékkiállítás megnyitása alkalmából ünnepi beszédében a
következőket mondta:
Van valami rokonvonás a művészi és politikai ambíció között. S a
nagy politikusok – bármennyire a realitás talaján álljanak is – döntő
sikereket csak akkor aratnak, ha merész elgondolással a pillanat és
nehézségei fölé tudnak emelkedni. A horizont e kitolásának
művészete a nagyobb és szebb lehetőségek ihlete sohasem hagyta el
Klebelsberg Kunót. S ez az ő helyzetében vajmi nehéz feladat volt,
mert Magyarország történelme alig ismer korszakot, amikor az
összetörtségnek és guzsbakötöttségnek oly tragédiájában vonaglott
volna a nemzet, mint amikor neki kellett kulturnívót fenntartani s
kulturképességet bizonyítani.

[…] nem kell csodálkozni,
hogy Szent István
világnézetének megtagadása
folytán a mohácsi vereségek
megismétlődnek s a trianoni
börtönök megnyílnak, mert
Nagymagyarország csak nagy
és szent lelkeken épül fel s
Szent István birodalma csak
az ő szellemének összefogó
erejével marad együtt.
Glattfelder Gyula: Szentek és hősök. 10381938. Szeged, 1938. 23-24.

Szeged-Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára

-

-

-

A trianoni kapun áthaladva, az első
szoboremlék egy pietà, amely
Ohmann Béla alkotása.
A szobrot Rerrich Béla adományozta
Glattfelder Gyula püspöknek az
építkezések végén.
Itteni elhelyezése nem véletlenszerű,
ugyanis a pietà magában hordozza a
fenti üzenetet, mivel ez a szobor a
magyarság nagypénteki fájdalmára, a
Trianonra is utal.

És amikor e Máriás vezetőség e templom
körül megépíti a Nemzet Panteonját,
nagyjainak élére, a trianoni kapuhoz
megrázó szimbolikával a Mater
Dolorosa-t helyezi. In: Boldogasszony
Városa, Katolikus Alföld, 1939.
december 15.
Legyen tehát Szeged a „Magyar
Feltámadás” városa, vagy mint Zadravetz
püspök mondotta: Civitas Solis, a nap
városa! In: A Magyar Feltámadás,
Katolikus Alföld, 1939. augusztus 15.
szerző saját fotója

„Sámson akkor az Úrhoz
könyörgött és így szólt: „Uram,
Isten, emlékezzél meg rólam, s
most az egyszer adj nekem erőt,
hogy bosszút állhassak a
filiszteusokon a két szememért.”
Sámson átkarolta a két középen
álló oszlopot, amelyen az épület
nyugodott, nekifeszült az egyiknek
a jobb kezével, a másiknak a bal
kezével, s így szólt: „Haljak meg a
filiszteusokkal együtt!” Minden
erejével nekifeszült, és az épület
rászakadt a fejedelmekre és az
egész népre, amely ott volt. Sokkal
többet ölt meg akkor, amikor
meghalt, mint amennyit akkor ölt
meg, amikor élt.”

Dusha Béla fényképe

-

A Fogadalmi templomról szóló könyvek röviden írnak csak az
ószövetségi jelentekről:

A megvakított Sámson, visszanyerte erejét, összedönti az őt megalázó
filiszteusok csarnokát. Dusha Béla: Az árvízi fogadalom temploma.
Szeged, 2005. 158.
-

Ha érteni szeretnénk az ószövetségi jelenetek értelmét, akkor
Glattfelder Gyula püspök prédikációból kell kiindulni:

Akkor nyugodtan tekinthetünk a jövőbe, mert az az új nemzedék, mely
ebben az iskolában [Szent Gellért iskolája] nevelkedik majd a szentek
szellemével s a hősök erejével, a reá váró történelmi feladatot is
dicsőségesen fogja megoldani. Glattfelder Gyula: A tanító Szent Gellért.
In: Szentek és hősök. 1038-1938. Szeged, 1938. 293.

Isten gyermekeinek társadalmát jogaiba
újból beiktatni, a Krisztus királyságának
népét a diadal útjára vezetni s ezzel a
legnagyobb történelmi feladatot
teljesíteni csak azok vannak kvalifikálva,
akiknek jogcímük nemcsak hitetlen
tankönyv és rendtartás, hanem lelkükben
élő szent láng, krisztusi jóság és
áldozatkészség, melyek az élet ridegsége
s az örökkévalóság tökéletessége között
tátongó űrt egyedül alkalmasak
áthidalni.
Glattfelder Gyula: A tanító Szent Gellért. In:
Szentek és hősök. 1038-1938. Szeged, 1938. 292.

forrás: http://erdelyvisszatert.uw.hu

Méltóságos Foerk Ernő építész-tanár úrnak, Óbuda.
Méltóságos Építész-Tanár Úr!
Köszönettel vettem sorait, hogy a fogadalmi templom munkálatainál érdemeket
szerzett művészekkel és iparosokkal elismerésemet közölte. Engedje meg Méltóságod, hogy most
Méltóságodhoz, mint a nagy mű tervezőjéhez s a sikeres lebonyolítás mesteréhez forduljak és
legteljesebb elismerésemnek adjak kifejezést azért az odaadó szeretetteljes munkáért, melyet
hosszú évek során a magyar katholikus egyház büszkeségére szolgáló fogadalmi templomra
áldozott. A magasba emelkedő templom a magyar katholicizmus reménységeit, de az alkotó
művész lelkének magas röptét és fejlett ízlését is hirdeti s mint főpásztornak jólesik, ezért
elismeréssel adóznom. Adja Isten, hogy Méltóságod még sokáig gyönyörködhessék nagy
alkotásában s élvezhesse az egész ország elismerését, lehetőleg új nagy művészi feladatok
elnyerésében is.
Felhasználom ezt az alkalmat, hogy közöljem miszerint a hercegprímás úr
Őeminenciáját felkértem, hijja meg Méltóságodat az egyházművészeti tanács tagjai közé. Meg
vagyok győződve, hogy ez eddig csak elnézésből nem történt meg, mivel biztosan emlékszem,
hogy Méltóságod neve az eredeti lajstromban benn szerepelt.
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását.
Szeged, 1930. évi, december hó 29-én.
GGy
csanádi püspök

Hogy mit ért Glattfelder püspök a katolicizmus reménységein, szintén
viszonylag könnyű rekonstruálnunk megmaradt ünnepi beszédeiből,
prédikációiból, ugyanis beszédei végén rendszeresen a reményről szólt:
- Glattfelder püspök mindvégig hitt abban, hogy az ország területi egysége
helyreáll, saját szavaival „a nemzeti fölemelkedés, az integritás
helyreállítása” megvalósul.
- Ha sikeresen megvalósul az elveszített területek újraegyesítése, akkor ezt
követően kerülhetett volna sor arra, hogy királyt válasszon magának a
nemzet. Ezzel lehetőséget kapna a magyarság arra, hogy újra
elindulhasson azon az úton, amelynek célja, hogy a királyi tekintély
helyreálljon.
- Glattfelder püspök Habsburg-párti volt, a megválasztott nemzeti királyság
élén Apponyi Albert és a püspök szerint a legalkalmasabb személy Ottó
herceg lett volna.
- Ezek az előfeltételei annak, hogy Magyarország betölthesse történelemi
„fenséges hivatását”, azaz hogy „Krisztus előőrseinek dicső seregeként a
kereszténység kapujában”, annak védőbástyája lehessen

Szobrot díszül, emlékül és tanulságul állítanak. Díszül, hogy a művészet
megkoronázza a természet szépségeit, mert álma szebbé tenni az életet.
Emlékezésül mivel a nagyság igézete alól szabadulni nem tudunk s az
emberi találékonyság módot keres megörökíteni azt, ami az idő
martaléka, de a lélek állandó vágya. Azonban a legszebb dísz is
megfakul s a divatok változatával hatástalanná lesz. Az emlékek is
értelmüket veszítik amint új nemzedékek váltják föl az elődöket. Épp
ezért a szobor idővel dacoló figyelmeztetés is. Oktat és századok múltán
is hirdet igazságokat, melyek nélkül minden dísz üres és minden emlék
hatástalan volna.
Glattfelder Gyula: Az élő szentszobor. In: Szentek és hősök. Szeged, 1938. 245.
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