
K Ö Z L E M É N Y E K    ♦ ♦ ♦

…– Tekintete meg-megpihen rajtunk,
Szentelt keze áldóan int nekünk,
Térdrehullva suttogja csak ajkunk:
Hála Neked, hatalmas Istenünk!48

♦ ♦ ♦    SIPOS ZSOLT

Károly trónörökös vendégeskedése a nagyváradi 
püspöki palotában (1916)

A NAGYVÁRADI PÜSPÖKI PALOTA

A „[...] püspöki palota,1 365 ablakával,2 arany-kék-piros, festett címerével a
homlokán, egy kisebb német fejedelmi udvar pompáját vetíti eléd” ‒ állapí-
totta meg Dutka Ákos költő a nagyváradi római katolikus püspöki palotáról.3

A főhomlokzat  timpanonjának közepén elhelyezett  színes címer  a palotát
építtető megyéspüspök, zajezdai báró Patachich Ádám címere püspöki ka-
lappal.4 A halványsárgára vakolt, zöld zsaluleveles és ablakkeretes főhom-
lokzatot magas vörös cseréptetőzet koronázta.5

48 VESZELY Géza, Aranymisére, in Esztergom és Vidéke (1924) 92/2. 
1 A hatalmas méretű palota a Kárpát-medence egyik legjelentősebb és legmonumentálisabb késő-

barokk épülete.  KÉMENES Mónika,  Püspöki mecenatúra a 18. századi újjáépítés ideje alatt, in
Felix Terra. Istorie și artǎ ecleziasticǎ în Episcopia Romano-Catolicǎ de Oradea. Történelem és
egyházművészet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében (szerk. Raluca Mǎlǎncioiu –
Balla Tünde – Lakatos Attila; București, Muzeul Naţional de Istorie a României, 2017) 49. 

2 A néphit úgy tartja, hogy a palotának 366 ablaka van. Dutka Ákos 365-ről tudott. Ha azonban
megszámoljuk az ablakokat, nem kapunk többet, mint 282-t, a későbbi 16 vakablakkal és az 5
utólag ajtóvá átalakítottal együtt is csak 303-at. PÉTER I. Zoltán, Mesélő képeslapok. Nagyvárad
1885‒1915 (Budapest, Noran, 2002) 20. 

3 DUTKA Ákos, „A Holnap” városa. Regényes korrajz a nagyváradi „A Holnapˮ születésének ide-
jéről (Budapest, Magvető, 1964) 10. 

4 Az épület végleges elkészültétől (1776) annak szerves részét képező címert közel két évszázad-
nyi békés létezés után, a Körösvidéki Múzeum beköltözését megelőzően eltávolították. A folya-
matban  lévő  teljes  palotarekonstrukció során  az archív  felvételek  alapján  eredeti  formájában
helyreállítják a Patachich-címert is. Helyére kerül a Patachich címer, in Bihari Napló (2011. no-
vember 5.) 3;  SZÉLL Sándor,  Nagyvárad Szent László városa (Budapest, Officina, 1940) 19. A
püspöki palota kápolnájának az oltárral szemközti falfestményén ma is látható Patachich Ádám
címere. PÉTER I. Zoltán, Ismertető a püspöki kápolnáról, in Bihari Napló (2004. november 5.) 6;
BALLA Tünde, Kápolnaszentelő a Barokk-palotában, in Romániai Magyar Szó (2004. november
6‒7.) 16. 

5 BIRÓ József, Nagyvárad barok és neoklasszikus művészeti emlékei. A Budapesti Királyi Magyar
Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztény Régészeti Intézetében készült
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A székesegyháztól délnyugatra, annak közvetlen közelében épült palota
főhomlokzata kelet  felé néz.6 Az épület törzséhez a belső udvar felől két
szárny csatlakozik. A főhomlokzat közepén görbe vonallal ugrik ki egy riza-
lit, melynek két emeletét a nagyterem foglalta el, földszintjét pedig a nagy
oszlopos kapualj, három kapuval.7

A tágas és térhatásában ünnepélyes főlépcsőház a bejárattól jobbra he-
lyezkedik el. Az első emelet középső udvari homlokzatára nyílt a hatalmas
előterem, ahonnan az ajtók – az ebédlőteremül szolgáló – nagyszalonba ve-
zettek.  Ebből  a  díszteremből,  a  barokk  palota  centrumából  sugárszerűen
nyíltak a főhomlokzatra néző nagy, tágas termek.8

A NAGYVÁRADI PÜSPÖKI PALOTA, a főhomlokzat középső része (fotó: Sipos Zsolt)

A palota első emeleti püspöki magánlakosztályának helyiségei a következő-
képpen  követték  egymást:  A  díszteremből9 északi  irányba  indulva  egy
kisebb terembe érkeztünk. A következő terem volt a kisszalon (fogadóte-
rem).10 Ezután a püspöki dolgozószoba következett. A püspöki hálószobán
keresztül rövid folyosón a magánkönyvtárba értünk. A könyvtárszobából a

doktori értekezés (Budapest, Centrum, 1932; uny. Nagyvárad [2007]) 61. 
6 Uo. 60. 
7 NÉMETHY Gyula,  A nagyváradi  római  kat.  székesegyház (Nagyvárad,  Szent  László  nyomda,

[1942]) 8‒9. 
8 BIRÓ 63, 67.
9 A díszterem 2007-ben előkerült freskóiról:  Előkerültek a nagyváradi püspöki palota freskói, in

Háromszék (2007. december 27.) 2. 
10 NÉMETHY 10.
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nyugati ajtó vezetett a püspöki magánkápolnába.11 A könyvtárból nyíló kis-
ebédlő12 után a fogadóterem előszobája13 következett.14

Az egész palotában 90 kisebb-nagyobb terem és szoba létezett:  a föld-
szinten 32, az első emeleten 28, a második emeleten pedig 30.15 „Azt, hogy
az egyes termek s helyiségek rendeltetése az elmúlt százötven év alatt szám-
talan cserén ment keresztül, említeni is szinte fölösleges” ‒ jegyezte meg Bi-
ró József művészettörténész.16

A TRÓNÖRÖKÖS LÁTOGATÁSA

A Nagy Háború idején az egész palota püspöki udvarból főhercegi udvarrá
alakult át. 1916-ban ugyanis sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Miklós me-
gyéspüspök  vendégül  látta  az  Osztrák–Magyar  Monarchia  trónörökösét,
Habsburg-Lotharingiai Károly Ferenc József osztrák főherceget. A püspök,
amint értesült arról, hogy a trónörökösnek mint a román támadás nyomán
felálló,  Erdélyt  is  védő  hadseregcsoport  parancsnokának  főhadiszállása
Nagyváradon lesz, felajánlotta a főhercegnek és kíséretének egész palotá-

11 A Borromeo Szent Károlyt ábrázoló oltárképet, valamint a falakat és a mennyezetet díszítő fres-
kókat 1773‒1776 között készítette Johann Nepomuk Schöpf bajor származású festő, aki a szé-
kesegyház kupolájának a freskóit is festette.  CHIFOR, Agata,  Oradea barocǎ (Oradea, Primus,
2018) 160, 163. Lásd még: PÉTER, Ismertető… 6; UŐ, Újraszentelték, in Bihari Napló (2004. no-
vember 5.) 1.

12 A helyiséget  Nicolas  Poussin  iskolájának tulajdonítható festménysorozat  díszítette  (Átkelés  a
Vörös-tengeren, Az aranyborjú imádása, Mannahullás, Mózes vizet fakaszt a sziklából). Nagyvá-
rad. Városismertetés  (szerk. Papp Lajos; Nagyvárad, Petőfi Nyomda, 1943) 115;  CHIFOR 160.
Lásd még:  FODOR József, A nagyváradi egyházmegye ideiglenes főpásztorai a XX. században.
Joghatósági  vita  egy  váradi  pap szemével  (Kolozsvár,  Gloria,  2008)  125,  133.  Napjainkban
a püspöki palota első emeleti üléstermét díszíti mind a négy festmény (a szerző ténymegállapítá-
sa).

13 A szobát több mint 300 darabot számláló 17–18. századi francia mesterektől származó metszet-
gyűjtemény díszítette.  Nagyvárad 63; BIRÓ 67. Vö. Ipolyi Arnold püspök hagyatéka Nagyvára-
don (Miscellanea Historica Varadinensia III) (összeáll. Lakatos-Balla Attila; Nagyvárad, Nagy-
váradi Római Katolikus Püspökség – Varadinum Script, 2012) 48. 

14 Nagyvárad 112‒115.
15 BUNYITAY Vince, A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig 4: A váradi püspökök a

számüzetés s az újraalapítás korában (1566–1780) (s.a.r., kieg. és jegyz. Málnási Ödön; Debre-
cen, Lindenberger János, 1935; uny. Nagyvárad, k.n., 2002) 343. Napjainkban a palota 124 he-
lyiségből áll.  TEMPFLI József, Horgony és vitorla. Jezsó Ákos beszélgetése Tempfli József nagy-
váradi megyés püspökkel magyarságról, egyházról és Trianonról (Budapest, Heti Válasz, 2004)
127. 

16 BIRÓ 60.
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ját.17 A trónörökös meleg hangú, magyar nyelvű táviratban fogadta el a püs-
pök meghívását.18

1916. október 13-án délelőtt fél kilenckor gördült be a trónörökös különvo-
nata a nagyváradi állomásra, ahol a hatóságok vezetői fogadták a főherceget. A
fogadás után a trónörökös Széchényi püspökkel együtt automobilon érkezett a
püspöki rezidenciába, ahol a székeskáptalan tagjai és az udvari papok fogadták.

A püspöki palotát csaknem teljes egészében a trónörökös és kísérete ren-
delkezésére bocsátották, a palotában csak az egyházmegyei hivatal maradt.
A főherceg kíséretének tagjai közül a palotában nyert elhelyezést gróf Hu-
nyady József és gróf Ledochowski Vladimir. A trónörökös nagyszámú kísé-
retének egy része a kanonokok házaiban kapott szállást. Gróf Berchtold Li-
pót például Bundala Mihály olvasókanonok vendége volt. 

A főherceg a püspöki magánlakosztályt foglalta el és használta teljesen
abban a beosztásban, mint máskor a palota ura, a püspök pedig váradszent-
lászlói19 kastélyába költözött ki. A trónörökösnek nagyon tetszett a püspöki
palota, annak egész berendezése, és érdeklődött a palota története iránt. A
püspök képgyűjteménye és régi bútorai is elismerését váltották ki.20 Nagyvá-
radi tartózkodásának első napján a főherceg megtekintette a római katolikus
székesegyházat is.21

Ott-tartózkodása alatt a főherceg kétszer utazott a harctérre, mindkét alka-
lommal éjjel utazott, a nappalt a harctéren töltötte, majd a következő éjjel
tért vissza a palotába, és másnap ismét munkában volt. A püspöki palotának
nemcsak a katonai irodák által lefoglalt része, hanem a trónörökös lakosztá-
lya is gyakran éjfélig ki volt világítva. Október 19-én Nagyváradon tartóz-
kodott  borosjenői  és szegedi gróf  Tisza István magyar  miniszterelnök.  A
kormányfő délután automobilon érkezett, a főherceg vendége volt, részt vett
a vacsorán, ezt követően pedig visszautazott Gesztre.22

17 A püspök bizalmas viszonyt ápolt a főherceggel, melynek példája a következő eset. 1915. au-
gusztus 12-én a budavári királyi palotában a trónörökös kihallgatáson fogadta a püspököt, akit
igen szívesen látott. A kihallgatás hosszabb ideig tartott, utána a püspök a legnagyobb elragadta-
tással nyilatkozott a trónörökös egyéniségéről. Gróf Széchényi Miklós püspök a trónörökösnél, in
Tiszántúl (1915. augusztus 13.) 6. 

18 „Wien, Burg. Nagyméltóságu Széchényi Miklós gróf nagyváradi püspök urnak Nagyvárad. Fo-
gadja Nagyméltóságod szives meghivásáért, melyet több napi távollét folytán, sajnos, csak ma
vettem kézhez, őszinte köszönetemet. Igaz örömmel fogok felszolitásának eleget tenni. Szivélyes
üdvözlettel Károly Ferenc József főherceg, lovassági tábornok.ˮ:  DR. K[RÜGER]  A[ladár],  A ki-
rály Nagyváradon. Mikor Károly király mint trónörökös a püspöki rezidenciában lakott, in  Ti-
szántúl (1916. december 24.) 3. 

19 Váradszentlászlón és a Fácánosban rövid vadászatot rendeztek a trónörökös tiszteletére. A várad-
szentlászlói vadaskertben dámszarvast és őzet, a fácánosi vadászaton pedig fácánt, nyulat és kü-
lönféle más vadakat lőtt a főherceg, aki elsőrangú vadász volt. DR. K. A. 4. 

20 Uo.
21 Uo. 5.
22 Uo. 4.
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A trónörökös rezidenciai tartózkodásának egyik kiemelkedő hitéleti ese-
ményéről okirat készült, melyet az egyházmegyei levéltárban helyeztek el
megőrzésre.23 Ennek teljes  tartalmát  közölte  Széchényi  püspök 1916.  no-
vember 22-én kelt ünnepi körlevele, melyben a főpásztor alattvalói hódolatát
és hűségét fejezte ki az új magyar apostoli király és királyné iránt: 

2877/1916.
Kegyes emlékezetül. 1916. október 17-én. Szent Hedvig napján Károly
Ferenc főherceg, Magyarország trónörököse, lovassági tábornok, mint a
hazánkat igazságtalanul, rablómódra megtámadó Románia ellen inditott
hadseregek  vezére  Nagy-Váradon  a  nagyváradi  l.[atin]  sz.[ertartású]
püspöki palotában tartózkodván és a nevezett püspöki palota kápolnájá-
ban reggel fél kilenckor gróf Széchényi Miklós nagyváradi l.[atin] sz.
[ertartású]  püspök  urtól  végzett  csendes  misét  meghallgatván,  Szent
László királynak a székesegyházból ez alkalomra oda átvitt fejereklyé-
jét24 az ellenség ellen induló régi magyar királyok jámbor szokását kö-
vetve, ájtatosan megcsókolta. Jelen voltak dr. Karácsonyi János őrkano-
nok, Brém Lőrinc oldalkanonok és dr. Mazurek Gyula püspöki titkár.25

1916. október 24-én, nagyváradi tartózkodása végén a trónörökös magához
kérette Széchényi püspököt, és köszönetet mondott a szíves vendéglátásért.
9 órakor a főherceg automobilon elutazott Erdély felé. A trónörökös elutazá-
sát követő napon Nagyváradra érkezett Zita osztrák főhercegné, a trónörö-
kös hitvese, aki rövid ideig tartózkodott a városban. Brém Lőrinc kanonok
kalauzolása mellett  megtekintette a római katolikus székesegyházat26 és a
püspöki palotát,27 ahol férje előzőleg vendégeskedett.28

Érdemes  itt  felidézni,  hogy Zita  osztrák  császárné  és  magyar  királyné
öccse, René Bourbon pármai herceg ugyancsak Széchényi püspök vendége
23 Uo. 5.
24 1776-ban gróf Zichy Ferenc győri püspök Szent László koponyájának egy kisebb, leválasztott

darabját, egy közel száz csiszolt drágakővel ékített, augsburgi készítésű barokk ezüst szelencé-
ben báró Patachich Ádám váradi püspöknek és egyházmegyéjének ajándékozta. Az 1892-ben el-
készült nagyváradi Szent László-herma mestere Link István. Napjainkban a székesegyház oldal-
hajója fölötti termekben kialakított, a szent királyról elnevezett gyűjteményben látható. Bőveb-
ben: Szent László király fejereklye-tartói (szerk. Balla Tünde – Lakatos Attila; Nagyvárad, Nagy-
váradi Római Katolikus Püspökség, 2017) 10‒15. 

25 A nagyváradi lat. szert. egyházmegye részére 1916. évben kibocsátott pásztorlevelek és körren-
deletek (Nagyvárad, Szent László nyomda, 1916) 85. 

26 Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1991. december 16-án kelt leiratában a basilica mi-
nor címet adományozta a székesegyháznak. FODOR József, Megkésett főhajtás az újabb száz év
emléke előtt, in BUNYITAY Vince, Székesegyházi-bazilika Nagyvárad (Nagyvárad, Székesegyházi
Bazilika Főplébánia, 2003) 64‒65. 

27 A püspöki palota, a székesegyház és a kanonoksor által alkotott barokk épületkomplexum Kö-
zép- és Délkelet-Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű épületegyüttese.  Oradea (szerk. Aurel
Chiriac; Oradea, Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2002) 24. 

28 DR. K. A. 5. 
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volt a palotában. A herceg 1918. május 3-án érkezett Nagyváradra, monyo-
rókeréki és monoszlói gróf Erdődy Tamás, Széchényi püspök unokaöccse
kíséretében.29 A pármai herceg által lakott úgynevezett „főhercegi lakosz-
tály”30 a püspöki palota első emeletén, a püspöki magánkápolna mellett volt
berendezve. Két impozáns méretű terem, melyhez komorna- és inasszoba
tartozott.31 Május 7-én a herceg szívélyes búcsúzás közben fejezte ki, hogy
mennyire jól érezte magát e néhány napon át a vendéglátó püspöknél.32

A trónörökös nagyváradi tartózkodásáról altorjai báró Apor Vilmos gyu-
lai segédlelkész – később győri megyéspüspök – 1916. november 21-én nap-
lójába a következő sorokat jegyezte fel: „Vucskics [Gyula] apát kanonok,
szemináriumi rektor [...] nagyon sok érdekes részletet mesélt el a trónörö-
kösnek Nagyváradon való tartózkodásáról. Mint mindenütt, ott is megnyerte
a szíveket és úgy látszik, jól érezte magát ezen a két héten.”33

♦ ♦ ♦    GŐCZÉNÉ ERDŐ ZSUZSA

Granadai Lajos az Oltáriszentségről

Részlet a Doctrina Espiritual V. értekezéséből

BEVEZETÉS

Az itt közölt fordítás elkészítésére két ok indított. Az egyik Granadai Lajos
(Luis de Granada, Ludovicus Granatensis) munkáinak méltatlanul csekély
ismertsége a magyar olvasók körében, a másik a Budapesten rendezett 52.
Nemzetközi  Eucharisztikus Kongresszus  közeledte.  Előbbi  a  szerző kivá-
lasztását indokolta, utóbbi pedig a lefordított szakaszét.

Granadai Lajos személyéről, műveiről manapság valóban alig tud a ma-
gyar nyelvű szakirodalom, idesorolva ez esetben a lelkiségi irodalmat is. A

29 A királyné fivére Nagyváradon, in Tiszántúl (1918. május 3.) 4. 
30 A püspöki palota első emeletén létezett egy másik azonos elnevezésű lakosztály. A díszteremtől

déli irányban volt a szentszéki ülésterem. A következő terem a pápai és kanonoki arcképek terme
volt. Ezután következett a négy szobából álló „főhercegi lakosztályˮ. Nagyvárad 115; NÉMETHY
10. 

31 Lakásrekvirálás a püspöki palotában, in Nagyvárad (1918. december 18.) 4. 
32 René Bourbon-pármai herceg kirándulása, in Tiszántúl (1918. május 8.) 4. 
33 Apor Vilmos naplói I: 1915‒1917 (s.a.r. Soós Viktor Attila; Győr, Győri Egyházmegyei Levél-

tár, 2005) 91. 
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