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veress ferenc A soproni Szentháromság-emlék 
és mecénásai: Thököly Katalin és 
Kollonich Lipót

A soproni Fő téren álló Szentháromság-emlék (1695–1701) nem csupán művészeti, de 
történelmi vonatkozásai miatt is megérdemli a kutatás figyelmét. (1. kép) Bár az emlék-
mű Sopron egyház- és művelődéstörténetének fontos időszakához kötődik, kutatása az 
utóbbi évtizedekben háttérbe szorult. Írásommal pótolni szeretném a hiányt, ráirányítva 
a figyelmet az emlék megrendelőire, készülésének történeti hátterére, illetve az emlék 
művészeti kapcsolataira, így talán a jövőben közelebb kerülhetünk a mesterkérdés meg-
oldásához is.

Póda Endre a soproni katolikus plébánia történetében jegyzi fel, hogy gróf 
Löwenburg János Jakab és felesége, Thököly Katalin grófné „hálából, hogy az isteni 
gondviselés őket az iszonyúan dühöngő pestisből megmentette”, emlékművet állított a 
soproni Fő téren a Szentháromság tiszteletére, 8000 forint költséggel, melyet 1701. no-
vember 25-én ünnepélyesen felszenteltek. A grófi pár az Ober-Kohlenberg dűlőben sző-
lőt adományozott a plébániának azzal a kötelezettséggel, hogy a plébános minden évben, 
Szentháromság vasárnapján a szobor előtt ájtatosságot tartson.1 Sopron újkori egyház-
történetének kutatója, Bán János is említi a szoborállítás körülményeit, bár forrásait ő 
sem nevezi meg. Szerinte gróf Esterházy Ferenc és felesége a pestis idején tett fogadalmat 
emlékmű állítására, de ezt csupán 1695-ben válthatta be Thököly Katalin.2

A hagyomány tehát a pestis elhárításához köti a Szentháromság-emlék alapítását, 
ami megfelelhet a valóságnak, hiszen a hasonló emlékművek fogadalmi jellege általános-
nak mondható. Szilárdfy Zoltán szerint: „A háború, éhínség és döghalál – a Tria Davidis 
mala – ellenszereként a Hármas Legfőbb Jóság: az Atya, Fiú, Szentlélek az eszmény és 
orvosság erejével hatott […] mint Servator, Salvator és Sanator. […] A Duna mentén 
emelt Szentháromság-szobrok, pestisemlékek ebben a szakrális élménykörben születtek, 
nagyrészt a jezsuita pasztoráció hatására.”3

1710-ben a kőszegi városi tanács például a következő határozatot hozta: „Mint hogy 
pedig Isten ő szent felsége városunkat a pestissel meglátogatta, hogy az írott Isten ő szent 
felsége minél előbb azon veszedelmes nyavalyát vegye rólunk, concludáltatott [határozta-
tott], hogy a Szentháromság tisztességére egy statua [szobor] a piacon erigáltassék [emel-
tessék], és ki-ki maga tehetsége szerint annak megfizetésébe concurráljon [megfizetésé-
hez járuljon hozzá], amelyre bizonyos személyek fognak majd deputáltatni [kiküldetni].”  

1   Póda Endre: A soproni katolikus parochia története. Sopron, 1892. 70. A szerző forrásaira nem hivatkozik.
2   Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. Sopron, 1939. 264.
3   Szilárdfy Zoltán: Sajátos témák a Jézus Társaság barokk művészetében. In: Ikonográfia – kultusztörténet. 
Képes tanulmányok. Budapest, 2003. 305–314, itt: 307. Ld. még: Askercz Éva: Barokk pestisemlékek a 
Sopron környéki falvakban. In: Arrabona 15. (1973) 149–168.



253 Sopron és a Reformáció

A kőszegi oszlop ma már nehezen olvasható eredeti felirata ezt a könyörgést tartalmazta: 
„Szentháromság, szabadítsd meg az elesetteket az éhségtől, a pestistől és a háborútól.”4

Tudjuk, hogy 1711-ben, a győri püspök a pestis hatására három nyilvános körmene-
tet rendelt el a soproni Szentháromság-emlékhez, a szentbeszédeket a domonkos atyák 
tartották.5

4   1710. november 18-án kelt határozat. Kőszegi Levéltár. Idézi: Bariska István: A kőszegi pestisszobor 
szobrászának felfedezése. In: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 11–12. (1984) 363–379. Itt: 
371, 375..
5   Szalay János OP: A soproni Szent Domonkos rendház története. 1675–1800. In: Olvassátok. Röpirat. 
Sopron, 1930. június 22. 14.

1. kép. Diebold Károly: A soproni Szentháromság-emlék. 1937.  
Soproni Múzeum,  Fotógyűjtemény, ltsz. 19367
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A soproni Szentháromság-emlék állíttatói: gróf Thököly Katalin és gróf Löwen-
burg János Jakab

Thököly Katalin (1655–1701) mindössze tizenöt éves volt, amikor leleplezték a Wes-
selényi-féle főúri szervezkedést. Édesapja, az evangélikus nagybirtokos Thököly István 
felszólítást kapott, hogy váraiba engedje be a császári katonaságot; miközben Árva várát 
körülzárták, 1670. december 4-én elhunyt. Katalin eljegyzését Esterházy Ferenccel nov-
ember 15-én tartották. Fiútestvére, Thököly Imre Likava ostroma elől Erdélybe szökött; 
családi kincseiket lefoglalták és Bécsbe küldték. Az 1670 decemberében Szelepcsényi 
esztergomi érsekhez oltalomért forduló három Thököly-lány: Katalin, Éva és Mária vé-
gül Esterházy Pál pártfogása alá került.6 Thököly Éva (1659–1716) 1682 októberében a 
nádor felesége lett; esküvőjüket néhány hónappal Thököly Imrének Zrínyi Ilonával való 
házasságkötése után tartották. Thököly Mária előbb Gersei Pethő Lászlóhoz, majd Ná-
dasdy Istvánhoz ment férjhez.7

Esterházy Ferenc (1641–1683) pápai kapitány, a hittérítő buzgalmáról ismert Pál 
nádor testvére, a család grófi ágának megalapítója volt. Első felesége, Illésházy Ilona 
(1646–1669) halálát követően, 1670-ben vette feleségül Thököly Katalint, aki ugyan-
ekkor katolikus hitre tért. A házaspár a katolikus reform támogatójaként szerzett hírne-
vet a Dunántúlon és Ausztriában. 1679-ben közösen ajándékoztak ezüst antependiumot 
(oltár-előlapot) a máriacelli kegyoltár számára, továbbá megalapították a pápai ferences 
templomot és kolostort. A templom portálja fölötti dedikációs felirat 1673-ban, a kolos-
torban őrzött fogadalmi kép 1683-ban készült. A fogadalmi kép ábrázolása a máriacelli 
Madonna tiszteletére, felirata a háború és a pestis elleni védelemre utal.8 (2. kép)

Esterházy Ferenc halála után Thököly Katalin még két alkalommal kötött házassá-
got. Amint a Szentháromság-emlék feliratában szerepel, második férje gróf Jörger Károly 
József, a harmadik pedig gróf Löwenburg János Jakab volt, akihez 1698-ban ment nőül. 
A felirat egyértelműen Thököly Katalint és Löwenburg János Jakabot nevezi az emlék 
alapítójának, tehát Katalin személye jelenti a folytonosságot az egykori fogadalom és az 
emlékmű alapkőletétele között.9 Löwenburg gróf tiszteletben tartotta Katalin kívánságát 
és mindent megtett annak megvalósulása érdekében.

Esterházy Ferenc halálát követően Katalin gyakran vette igénybe sógora, Pál nádor 

6   Pauler Gyula: Wesselényi Ferencz nádor és társainak összeesküvése. 1664–1671. I–II. Budapest, 1876. 
Itt: II. 182–189.
7   Bubics Zsigmond – Merényi Lajos: Herczeg Esterházy Pál nádor (1635–1713). Magyar Történelmi 
Társulat. Budapest, 1895. 207.
8   A budapesti Egyetemi Könyvtárban található a Máriacelli kegyhely adományozóinak listája. Thököly 
Katalin neve szerepel a St. Lambrecht-i apát által a Hitterjesztés Szent Kongregációjához felterjesztett, 1671. 
évi listán. Ld. Fazekas István: A reform útján. A katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon. A Győri 
Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Győr, 2014. 265–266.
9   Az emlékmű feliratainak szövegét a Függelékben közlöm.



255 Sopron és a Reformáció

segítségét, hiszen kilenc gyermekének neveltetését, házasságát, öröklését irányítania kel-
lett.10 1688 márciusában, Pápáról írott levelében például köszönetet mondott a nádornak, 
amiért hozzájárult lányának, Rozáliának Batthyány Ferenccel kötendő házasságához: 
„Értettem Kegyelmes Uram az Nagyságod hozzám, s lányomhoz mutatott kegyelmes nagy 
gratiáját, jó akaratját az mennyegzőnek Pünkösd után két héttel való megszolgáltatása végett. 
Kit is mindjárast megírván Bottyány uraiméknak, igen tetszett ő kegyelmeknek az minthogy is 
mindenkor az Nagyságod parancsolatihoz akarván szabni magokat akkorra készen fognak ő 
kegyelmek lenni. Kívánom, [hogy] az Úr Jézus sok szegény árvák s úgy országunk szerencsé-
jére éltesse sokáig kedves jó egészségben Nagyságodat.”11 Amikor az örökség megosztásának 
nehéz kérdésével kellett szembenéznie, Jörgerné Thököly Katalin a gyermekei iránti el-
kötelezettségét hangoztatta a nádornak: „[…] de talántán Nagyságod az én férjhez mené-

10   Thököly Katalinnak a következő gyermekei születtek Esterházy Ferenctől: József (1682–1748), Antal 
(1676-1722), Rozália (1672–1689), Borbála (1673–1733), Krisztina (1674–1717 u.), Franciska (1677–
1691  k.), Erzsébet (1683  k.–1689  u.), Anna Terézia (megh. 1696 u.), Ferenc (1683–1754). Vö. Nagy 
Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. VI. Pest, 1858. 90. A genealógiai 
táblázatban véletlen elírásként Thököly Mária szerepel Katalin helyett. Ld. továbbá: http://genealogy.
euweb.cz/hung/esterhazy1.html (letöltés ideje: 2018. augusztus 31.)
11   MNL OL Esterházy Levéltár (P 108). Pál nádor iratai. 44. köteg, 4138. szám. Valószínűleg Batthyány 
Ferenc (1665–1720) grófról és Esterházy Mária Rozáliáról (1672–1689) van szó. A fiatalasszony a levél kelte 
után egy évvel meghalt. Vö. Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század 
közepén. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. 4. Győr, 2012. 433 (családfa).

2. kép. Esterházy Ferenc és Thököly Katalin fogadalmi képe. Pápa, Szent István Plébánia
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semre nézve nem is ítél engem már szerető édes anyjuk lenni, noha tudja az Isten, hogy most is 
az én szeretetemben meg nem fogyatkoznak, s nem is leszek oly anyjok, hogy az én uramért én 
őket mind kitagadnám (?), mert az maga is oly igaz lélekkel bír, hogy az övéket nem kívánja.”12

A levélben említett élettárs, Jörger Károly József gróf maga is régi evangélikus csa-
ládból származott. A család székhelye, Tollet a felső-ausztriai Grieskirchen járáshoz tar-
tozik. A reformáció kezdetén a Jörgerek elsőként fogadták be Luther tanítását és hívtak 
lelkészt a birtokukra. A fehérhegyi vereség után (1620) birtokaikat elkobozták, mégis, 
idővel sikerült javaik egyik részét visszaszerezniük. A 18. század folyamán a családtagok 
közül többen visszatértek a katolikus hitre.13 A soproni evangélikus temetőben nyugszik 
Scherffenberg Krisztina (1579–1640), Hilldebrand Jörger de Toelet felesége, akinek a 
faragott sírkőlapja fennmaradt.14 Ezen olvasható, hogy két fia és egy lánya született. Jörger 
János udvarmesterről az evangélikus gyülekezet házasságkötési anyakönyvéből tudjuk, 
hogy 1654-ben feleségül vette Herberstein Marianna Dorottyát.15 Thököly Katalin férje, 
Jörger Károly József a katolikus hitet vallotta, hiszen a Jörger-címer a Thökölyvel együtt 
szerepel a soproni jezsuita Szent György-templom címerpajzsainak egyikében. A házas-
pár együtt támogatta az 1694-ben felszentelt barokk bútorzat elkészülését, a jezsuita rend 
soproni tevékenységét, a többi főrangú családdal együtt, amelyeknek a címerei ma is a 
főhajót díszítik.16 A Jörger-címert a hasított pajzsról lehet felismerni, jobb és bal mezejé-
ben egy-egy kifelé álló kaszapengével. A Thököly-címer négyelt pajzs, a mezőkben négy, 
páronként szembe fordított, ágaskodó, koronás oroszlán, jobbjában karddal; a szívpajzs-
ban kétfejű sas látható. (3. kép)

Második férje halálát követően, 1698-ban Thököly Katalin újra házasságot kötött, 
gróf Löwenburg János Jakabbal.17 A sziléziai eredetű Löwenburg (Lovorovszky) család I. 
Lipót alatt nyert bárói (1683), később grófi rangot (1691).18 Címerük: négyelt pajzs, 1. és 

12   1695. május 26-án írott levél, hiányzik a keltezés helye. A levélben Thököly Katalin a devecseri és a pápai 
örökség megosztásáról ír Ferenc és Antal fiai között. MOL, Pál nádor iratai. 44. köteg, 4141. szám.
13   Elisabeth Gruber: Die Familie Jörger und ihre Rolle in der konfessionellen Geschichte Österreichs. In: 
Renaissance und Reformation. Ed. Karl Vocelka et al. Linz, 2010. 67–73.
14   Soproni Múzeum, ltsz. Kp.56.45.1. Vö. Csipkés Kálmán: Címeres emlékek Sopronban. Kézirat a szerző 
rajzaival. Soproni Múzeum, ltsz. Kp.2009.3.1–94. Ld. még: Kiss Melinda: Későreneszánsz és korai barokk 
síremlékek Sopronban. 2. Társadalomtörténeti tanulságok. In: Soproni Szemle. 59. (2005/3) 265–285. itt: 
266–267.
15   Payr Sándor: A régi evangélikus temető Sopronban. Sopron, 1917. 25. A szerző megemlíti, hogy 
Herberstein Marianna Dorottyát 1654-ben vette feleségül Jörger János. Marianna annak az Oktávia 
Eszter grófnőnek volt a húga, akit mint Öttingen gróf feleségét temettek el, sírköve fennmaradt. Vö. 
Tschürtz Nándor: A soproni evangélikus temetők története. [Csipkés Kálmán forrásanyaga levéltári 
dokumentumokkal kiegészítve.] Sopron, 2006. 88–89.
16   Mohl Adolf tévesen írja, hogy Thököly Katalin harmadik férjével, Löwenburg János Jakabbal együtt 
támogatta a templom berendezését, hiszen az egyesített címerpajzsban egyértelműen a Jörger-Thököly 
címer szerepel. Mohl Adolf: A soproni Szent György templom és plébánia rövid története. Győr, 1926. 11.
17   Bán: i. m. 264. Forrását a házasságkötés idejére vonatkozóan nem tünteti fel.
18   Nagy Iván munkájában Löwenburg János Jakab feleségeként Windischgrätz Erzsébetet és Czobor Anna 
Reginát tünteti fel. Utóbbitól a grófnak egy fia és egy lánya született. Thököly Katalinról a szerző nem tesz 
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4. mezejében három-három vágással, 2. és 3. mezejében egy-egy rózsával, a szívpajzsban 
befelé forduló, ágaskodó, oroszlánnal, amely jobbjában kardot tart. Ezt a címert láthatjuk 
a soproni Szentháromság-emlék talapzatán, a heraldikai jobb oldalon, míg a baloldalon a 
Thököly-címer van elhelyezve. A címertakarót az oroszlánbőr képezi (a mitológiai Her-
kules attribútuma), amely fölött nyitott, ötágú koronát láthatunk.

Miután Thököly Katalin 1701-ben elhunyt, Löwenburg János Jakab egy 
vörösmárvány oltár-előlapot állított a tiszteletére Boldogasszonyban (Frauenkirchen), az 
Esterházy Pál által épített ferences zarándoktemplomban. A tábla a Szent Jakab-kápol-
na oltárát díszíti, amelyet a gróf alapított. A márványtáblán Löwenburg-Thököly-címer 
érintkezik egymással, a fölöttük lévő koronát két, gyászoló puttó emeli a magasba. A Thö-
köly-címer a pápai ferences templom homlokzatán látható változatot követi: az orosz-
lánok közül csak az 1. és a 4. számút ábrázolták karddal a jobbjában, a 2. és a 3. számú 
rózsaszálakat tart, hasonlóan az Esterházy-címerhez, amelyben látható két, rózsát tartó 
oroszlán (lásd a soproni Esterházy-palota bejárata fölötti címert).19

Löwenburg gróf nem csupán a boldogasszonyi oltártáblával fejezte ki óhaját, hogy 
feleségével egyesített címere az Esterházyaké közelében szerepeljen. A bécsi Mariahilf-

említést. Nagy Iván: i. m. VII–VIII. Pest, 1860. 183. A soproni Szentháromság-emlék feliratából kiderül, 
hogy a gróf első felesége Czobor Mária Regina, a második Thököly Katalin volt. Utóbbinak a halála után 
vette feleségül a gróf Windischgrätz Erzsébetet.
19   A boldogasszonyi táblát említi Csatkai Endre tanulmánya: A soproni szobrászat. In: Magyar Művészet 4. 
(1928/7) 519–539, itt: 530. A tábla feliratát a Függelékben közlöm.

 3. kép. Az egyesített Jörger-Thököly címer. Sopron, Szent György templom
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templom főoltárát Pál nádor 1686-ban rendelte Johann Indautól; az időközben lebontott 
oltár reprodukciója látható Indau egykorú, Wiennerisches Architektur-Kunst und Säulen 
Buch című művének ábráján, oromzatában a Thököly-Esterházy címerrel. Erre a címer-
párra felel a Löwenburg-Thököly kettős címer a Szent Kereszt-kápolnában. Amint felirata 
elárulja, a tábla 1701-ben, a boldogasszonyival egy időben keletkezett és a Szent Kereszt-
oltár alapítójának, Löwenburg grófnak és feleségének állított emléket.20 

Löwenburg János Jakab gróf címerállata, az ágaskodó oroszlán ma Békés vármegye 
címerpajzsában is látható, mivel a gróf 1699-től 1732-ig békési főispán volt.21 (4-5-6. 
kép) Löwenburg 1688-tól 1726-ig a kassai kamarai igazgató tisztségét is betöltötte; ala-
pítványából jött létre a rózsahegyi piarista gimnázium (1729). Miután fiát elveszítette, 
Löwenburg gróf a lányát, Aloyziát – gróf Gaisruck Antal feleségét – tette meg örökösé-
nek, azzal a kikötéssel, hogy ha gyermeke nem születnék, a hagyaték a bécsi józsefvárosi 
piaristák konviktusára szálljon. Az alapítvány 1748-tól működött, számos ifjúnak téve 
lehetővé a tanulást.22 Löwenburg gróf harmadik felesége, Windischgrätz Erzsébet (megh. 
1747-ben) is bőkezűen támogatta a piarista rendet: 1734-ben 18 ezer forintot ajánlott fel 
nekik pesti építkezéseikre.23

A Szentháromság-emlék térdelő donátor-figurái és párhuzamaik

A boldogasszonyi Mária-zarándoktemplomban állított emléktáblával Löwenburg János 
Jakab tiszteletét akarta kifejezni felesége iránt, aki első férje mellé, az Esterházyak kis-
martoni kriptájába temetkezett.24 A Lajtakátán elhunyt Thököly Katalin kívánsága eltért 

20   Mivel a templom berendezése többször is megújult a 18. században, a Löwenburg-alapítás emlékét ma 
csupán ez a feliratos tábla őrzi. A címerek érdekessége, hogy a címerállatok a sisakokon is megismétlődnek: 
a Löwenburg-címer sisakjain tollakat, kétfejű sast és kardot tartó oroszlánt, míg a Thököly-címer sisakjain 
kardot és rózsákat tartó oroszlánokat láthatunk. A templom történetéhez lásd: Waldemar Posch: Quellen 
und Daten zur Geschichte der Mariahilfer Kirche. In: Wiener Geschichtsblätter. Vol. LXX. (1955) no. 
1. 8–13. Az Indau-féle oltárról részletesen ír Galavics Géza: A Mariazelli kegyoltár és Esterházy Pál. In: 
Máriacell és Magyarország. Egy zarándokhely emlékezete. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. 
2004. május 28. – szeptember 12. Szerk. Farbaky Péter – Serfőző Szabolcs. Budapesti Történeti Múzeum, 
Budapest, 2004. 116–118.
21   Karácsonyi János: Békésvármegye története. Kiadja Békésvármegye közönsége. 1896. I. köt. 312–338. 
Ld. még: „A Szent Koronába visszahelyeztetett Békés megye török utáni helyreállításának háromszázadik 
évfordulója.” Kiállítás a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. 2015. június 18. – szeptember 6. 
Kurátor: Kocsor János.
22   Vö. Héjja Julianna Erika: Békés vármegye archontológiája (1715–1950). Főispánok és alispánok. In: 
Közlemények Békés megye és környéke történetéből 11. Gyula, 2009. 371–372.
23   Ld. Löwenburg-Windischgrätz emlékkehely (18. sz. első harmada). Piarista Múzeum, Budapest. 
Talpában a Löwenburg–Windischgrätz címer. A felirat szerint a kelyhet Löwenburgné ajánlotta fel a pesti 
piaristáknak 1735 november 19-én, önmaga és férje emlékére. Ld: Hitre, tudásra. A piaristák és a magyar 
művelődés. Kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Szerk. Koltai András. Budapest, 2017. 415–417 
(kat. 6.5).
24   A boldogasszonyi emléktábla szerint a grófné Gatán (Lajtakáta, Gattendorf) halt meg. A kismartoni kripta 
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testvérének, Évának a végakaratától, aki a Bécs melletti Lanzendorf ferences kolostorba 
tért nyugovóra.25

Kismartont az Esterházyak Miklós nádor idejétől, vagyis az 1620-as évektől bírták 
zálogjogon. A nádor a ferencesek mariánus ágának adományozta a kolostort és saját költ-
ségén restauráltatta azt (1625–1630). Az 1631-ben kelt alapítólevélnek megfelelően a 
nádor gondoskodott a kolostor fenntartásáról évi alamizsna útján.26 Kismarton azt köve-
tően vált az Esterházyak temetkezőhelyévé, hogy a nagyszombati jezsuita templom alatti 
családi kripta vizenyősnek bizonyult.27 A kismartoni halotti kápolnát és az alatta elhelyez-
kedő kriptarendszert Miklós nádor halála után fia, Esterházy Pál alakította ki, a források 
alapján a következőképpen. A kolostor kerengőjéből lépcsőkön lehetett a magasabb szin-

egyszerű vörös márvány sírkőlapjára a következő szöveget vésték: „ILLVSTRISSIMA COMITISSIMA CA / 
THARINA THÖKÖLY DE KEZ / MARC ILLVSTRISSIMI DO / MINI COMITIS FRANCISCI / ESTERAS 
CHARISSIMA CON / IUX.” Allgeimeine Landestopographie des Burgenlandes. Der Verwaltungsbezirk 
Eisenstadt und die Freistädte Eistenstadt und Rust. Hrsg. von der Burgenländischen Landesregierung. 
Eisenstadt, 1963. II/1. 421. A kiadvány a sírkőlapot letétként sorolja fel a kismartoni Landesmuseum 
gyűjteményében, ám ott jelenleg nem azonosítható.
25   Ugry Bálint: Esterházy Pál nádor és Esterházy József tumbája a kismartoni családi kriptában. In: Ars 
Hungarica, 2015/4. 91., 2. jegyz. Hivatkozik Thököly Éva végrendeletére.
26   Nagy Béni: Herczeg Esterházy Pál nádor, a ferencesek jótevője. Az Érseki Lyceum Könyvnyomdája, Eger, 
1903. 11–12.
27   Vö. Viskolcz Noémi: Az Esterházyak temetkezéseiről a 17. században. In: Művészettörténeti Értesítő 58. 
(2009/2) 245–246.

4. kép. A Löwenburg-Thököly címer a soproni Szentháromság-emlék talapzatáról. 1937. 
Fotó: Diebold Károly.  Soproni Múzeum, Fotógyűjtemény,  ltsz. 19368
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ten elhelyezkedő, boltozott kápolnába lépni, amelyet a Fájdalmas Szűznek szenteltek. Kis 
tornyában lévő harangja mindig megszólalt a temetések alkalmával. A dedikációs felirat 
szerint (amely ma a kripta lejáratánál van elhelyezve) a kápolna és az alatta lévő, az An-
gyalok Királynéjának szentelt hercegi kripta 1701-ben készült el. (7. kép)

A nyolcszög öt oldalával záruló kápolnában, 19. századi források szerint nyolc, fából 
készült, aranyozott szobor került elhelyezésre. Az oltártól jobbra eső falfülkében Esterhá-
zy Pál alakja volt, a vele szemben lévő oldalon pedig első feleségéé, Esterházy Orsolyáé. 
Pál mellett került elhelyezésre testvérének, Esterházy Ferencnek, vele szemben pedig fe-

5. kép. Löwenburg-Thököly címer a boldogasszonyi (Frauenkirchen) ferences 
templom Szent Jakab-kápolnájában. Fotó: Veress Ferenc

6. kép. A bécsi Maria Hilfer Kirche Szent Kereszt kápolnájának egyesített címer-párja. Fotó: Veress Ferenc
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leségének, Thököly Katalinnak a szobra. A bejárati fal mentén négy gyermekalak volt, 
mindannyian Pál fiai: a jobboldalon Miklósé és Lászlóé, akik mindketten egyházi pályá-
ra léptek; a baloldalon Mihály és László grófok voltak elhelyezve, mindannyian térdelő, 
imádkozó tartásban.28 

A kismartoni sírkápolna fülkébe helyezett, imádkozó tartású, térdelő faszobrairól szó-
ló 19. századi leírások találóan illenek arra a négy szoborra, amely ma a Nemzeti Galéria 

28   A halotti kápolnát és az alatta lévő kriptarendszer mai kialakítása 1856–1857-ben módosult, ekkor az 
elszigetelt tereket összevonták, a boltozatot egységes magasságban alakították ki. Az új halotti kápolna 
tervezője idősebb Storno Ferenc volt. Az egykor eltemetett személyek hamvait részint a padlóba, a falba, 
vagy osszáriumba helyezték. Az eredeti tereket 19. századi leírások és alaprajz nyomán rekonstruálta: P. 
Michael Weiss OFM.: Die Geschichte des Franziskanerklosters zum Hl. Michael in Eisenstadt (1630–1980). 
1979-ből származó gépelt kézirat. Sammlung Privatstiftung Esterházy, Eisenstadt. Handbibliothek, nr. 
1261. Köszönöm dr. Gottfried Holzschuch levéltárosnak, amiért a kéziratot számomra lemásolta. A kripta 
mai állapotáról küldött fotóért dr. Margit Koppnak, a Sammlung Privatstiftung Esterházy munkatársának 
tartozom köszönettel.

7. kép. A kismartoni (Eisenstadt) Esterházy-kripta. Fotó: Roland Schuller.  
Copyright: Esterházy Privatstiftung
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gyűjteményében található (ltsz. 57.759-762), és amelyeket korábban – a kismartoni 
adatok ismerete hiányában – öntőformáknak véltek.29 Az Esterházy Pál nádort és első 
feleségét, Esterházy Orsolyát, valamint Esterházy Ferenc grófot és Thököly Katalint áb-
rázoló kismartoni szobor-pár közeli rokona a soproni Szentháromság-emlék térdelő do-
nátorainak. (8–9. kép) Mint ahogyan a faszobrok esetében nem beszélhetünk portrésze-
rűségről (talán Esterházy Pál alakjának kivételével), ugyanúgy a Szentháromság-emlék 
donátor-alakjai esetében sem kell portréra gondolnunk. Löwenburg János Jakab hosszú 
parókát, kihajtott, széles, csipkés gallért, hasított mellényt, térdnadrágot, vállán palástot 
visel. Ruházatának a korabeli európai arisztokrácia divatját követő, világias jellege külön-
bözik Esterházy Pál szigorúbb, mell- és lábvértes öltözékétől. Ez utóbbi még őriz vala-
mit a páncélos hős archaikus típusából, amely széles körben elterjedt volt a 17. századi 
 

 

29   Aggházy Mária: Az Esterházy család síremlékszobrainak modelljei. In: Bulletin du Musée National 
Hongrois des Béaux-Arts 12. (1958) 132–134.; Galavics Géza: Esterházy Pál és Orsolya (?) síremlék-
szobrai ismeretlen szobrásztól. In: Barokk művészet Közép-Európában. Kiállítás a Budapesti Történeti 
Múzeumban. 1993. június 11. – október 10. Szerk. Galavics Géza. Budapesti Történeti Múzeum, 1993. 412–
414. Galavics Géza elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Galéria szoborpárjai valószínűleg 
Kismartonból származnak.

7. kép. Esterházy Orsolya térdelő szobra.  
Magyar Nemzeti Galéria

9. kép. Thököly Katalin alakja. Sopron, Szentháromság-
emlék. Fotó: Diebold Károly
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síremlékeken, és eredete a középkorba nyúlik vissza. Több a rokonság a nőalakok ősgalé-
ria-portrékra emlékeztető öltözékében.

Thököly Katalinnak a soproni Szentháromság-emléken térdelő alakját a Magyar 
Nemzeti Múzeumban lévő, fiatalkori ősgaléria-portréjával (10. kép) hasonlíthatjuk ösz-
sze. A grófné mindkét esetben fűzőt visel, mellén boglárral; az ingujjak bő szabásúak, 
mindkét csuklón több soros gyöngyfüzér látható. Az ősgaléria-portréval szemben a tér-
delő szoborról hiányzik a derekat övező vastag gyöngysor, amely a magyar főúri hölgyek 
viseletének jellemző eleme volt a 17. században (vö. a pápai fogadalmi-képpel). A festett 
portré szoknyájának növényornamentikájához hasonlót a szobrász meg sem kísérelt fa-
ragni, de ha volt is ilyen dísz, az időjárás mára eltüntette. Rokonság mutatkozik még a 
fülbevalókban, némiképp a hajviseletben is, bár különösebb egyénítésről a köztéri emlék 
alakja esetében nem lehet beszélni.30

Funkciójukat tekintve a térdelő alakok az örökimádás gesztusával reprezentálják az 
ábrázoltakat. Ebből a szempontból felidézhető Esterházy Ferenc és Thököly Kata fogadal-
mi képe a pápai ferences templomból (1683, ma a kolostor épületében), továbbá az ezzel 
közel egykorú táblakép, melyet Esterházy Pál és Thököly Éva helyezett el a máriacelli bazi-
lika falán (1689).31 Ugyancsak a máriacelli bazilika lunettáiban láthatók Giovanni Rocco 
Bertoletti stukkó-szobrai, amelyek Nagy Lajos királyt, valamint Henrik morva őrgrófot és 
feleségeiket ábrázolják (1670 k.). Nyilvánvaló a stukkófigurák rokonsága a reneszánsz Itá-
liában ismert ex voto-kal, melyek viaszból, fából, egyéb anyagokból (cartapesta) készül-
tek, de gyakran öltöztették is őket, mint például a mantovai (Curtatone) Santa Maria 
delle Grazie-templom hajójának szobrait. Még korábbi példa az örökimádás tartásában 
térdeplő donátorra Enrico Scrovegni imádkozó kőszobra a padovai Aréna-kápolnából.32 
A kora-újkorból a bécsi Pestisemlékmű császárfigurája jelentheti a legközelebbi párhuza-
mot; a magyar emlékanyagban ugyanis ebben az időben ritka a köztéri emléken elhelye-
zett, világi személyt megjelenítő plasztika. (11. kép)

30   Thököly Éva és Katalin ősgaléria-portréiról ld. Buzási Enikő katalógustételeit. In: Esterházy-kincsek. 
Öt évszázad műalkotásai a hercegi gyűjteményeiből. Kiállítás a budapesti Iparművészeti Múzeumban. 
2006–2007. Szerk. Szilágyi András. Iparművészeti Múzeum. Budapest, 2006–2007. 115–116. Mátyás 
király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon. (16–17. század). Kiállítás a Magyar Nemzeti 
Galériában. 2008. március 28. – július 27. Szerk. Mikó Árpád – Verő Mária. A Magyar Nemzeti Galéria 
kiadványai 2008/3. 280–281.
31   Galavics Géza: Esterházy Pál és Thököly Éva fogadalmi képe (1689). In: Máriacell és Magyarország. 
Szerk. Farbaky Péter – Serfőző Szabolcs. Budapest, 2004. 395–396, illusztráció a 119. oldalon.
32   Az, hogy a kismartoni hársfaszobrok a Pál nádor első feleségét, Esterházy Orsolyát, vagy pedig Thököly 
Évát ábrázolják, nem dönthető el egyértelműen, mert a nőalakok nem portrészerűek. Tudjuk, hogy a nádor 
első feleségének a mumifikálódott holttestét a kismartoni kriptában egy, a kápolna teréből nyíláson át 
látható üvegkoporsóban őriztette, magára vonva a ferencesek csendes rosszallását. (Nagy Béni: i. m. 39–40). 
A második feleség – talán azért is, mert házasságuk nem volt boldog – nem kívánt Kismartonban nyugodni. 
Ez amellett szólna, hogy az ő alakját a szobor távollétében reprezentálta; az első feleség iránti feltétlen 
szeretet ugyanakkor az ellenkezőjét sugallja. Esterházy Pál és Thököly Éva házasságáról: Péter Katalin:  
A gyermekek első tíz esztendeje. In: Eadem (szerk.): Gyermek a kora újkori Magyarországon. Budapest, 
1996, 15–50, itt: 18–19. 
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A ma látható bécsi emlékmű tervezésére 1687-ben kérték fel Johann Bernhard Fi-
scher von Erlach építészt és a színpadi tervezőmérnököt, Ludovico Octavio Burnacinit; 
mellettük dolgozott a dél-tiroli szobrász, Paul Strudel (1648?–1708) is. Az emlékművet 
1692-ben ugyan felszentelték, de a szobrok befejezése még két évig húzódott. Az emlék-
mű tetejére a „győzedelmes Szentháromság” típusa került, az angyalok kilenc karát nagy-
méretű angyalfigurák jelképezik. Az emlékmű programját Franciscus Menegatti jezsuita 
(később császári gyóntató) dolgozta ki: a hat alsó narratív relief (historiae) a Szenthárom-
ság három személyével összefüggésbe hozható jeleneteket vonultat fel; a jelenetek értel-
mére utalnak a sarkokon feliratokat hordozó angyalok. A második szint reliefjei kisebbek, 
szimbolikus tartalmúak: csillagtérkép a zodiákusjegyekkel, földi térkép a négy égtájjal, 

10. kép. Thököly Katalin képmása. Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok
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Agnus Dei, Eucharisztia, lángoló szív, Isten keze a törvénytáblákkal. Ezt a programot egé-
szíti ki a heraldikus reprezentáció: nagyméretű pajzsok, a birodalom egyes országainak 
címerével. A második szinten térdelő császár alakjának lejjebb egy allegorikus szoborcso-
port felel meg: A Pestisen diadalmaskodó Hit (Paul Strudel munkái). Az emléket hatáso-
san koronázza a Burnacininek tulajdonítható angyalfejes felhőoszlop, amely a színpadi 
dekorációk hatását kelti.33 

Meglepő a bécsi emlék időbeli közelsége a sopronihoz; úgy tűnik, a megrendelésben 
a grófi pár mellett részt vevő fontos személyiség közvetlen kapcsolatot is teremt a bécsi 
udvarral.

Kollonich Lipót püspök és a soproni Szentháromság-emlék

Sopron városának tanácsi jegyzőkönyvei 1695. április 11-én említik, hogy Kollonich 
Lipót győri püspök megjelent a város vezetősége előtt, és Esterházy Ferencné Thököly 
Katalin grófnő nevében engedélyt kért egy Szentháromság-emlék állítására a Fő téren. 
A püspök egyúttal át is nyújtotta a városi tanácsnak az emlék tervét, amelyet magával 
hozott. A város vezetői hozzájárultak a terv kiviteléhez, csupán arra a kérték az állíttatót,  
 

33   Boeckl, Christine M.: Vienna’s Pestsäule: the Analysis of a Seicento Plague Monument. In: Wiener 
Jahrbuch für Kunstgeschichte 49. (1996) 41–57.

11. kép. I. Lipót császár alakja. Bécs, Pestisoszlop. Fotó: Veress Ferenc
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hogy az emlékmű elhelyezkedése ne zavarja a házak kapuján történő ki-be közlekedést, 
továbbá legyen biztosítva az alapítás és a fenntartás pénzügyi fedezete.34

A forrásnak azért van különleges jelentősége, mert rávilágít arra, hogy az emlékmű 
tervének jóváhagyatását a püspök vállalta magára és a tervet ő hozta. Kollonich Lipót 
(1631–1707) korának meghatározó egyházi-politikai személyisége volt, akinek a jelen-
tősége közép-európai mércével mérhető; az ellenreformációban játszott szerepe azonban 
úgy tűnik a legutóbbi időkig háttérbe szorította tevékenységének méltatását.35 A soproni 
evangélikusok számára nem volt ismeretlen a püspök neve, hiszen 1673-ban elérte, hogy 
a városi tanács tagjainak sorába fele arányban katolikusokat válasszanak, 1674 februárjá-
ban pedig kényszerítette az evangélikusokat az általuk használt, egykori katolikus temp-
lomok visszaadására. Ekkor vették használatba a jezsuiták a gótikus Szent György-temp-
lomot, amelynek barokk berendezése 1694-ben részben elkészült. A püspök maga jött 
felszentelni a templomot, az egyik kápolna fölé pedig a címerét helyezték, emlékeztetve 
mecénási tevékenységére.36 

Kollonich tehát együttműködött a nyugat-magyarországi arisztokráciával a szerze-
tesrendek és általában a katolikus egyház támogatásában. Ebbe beletartoztak az erősza-
kos, térítő, kényszerítő eljárások is, mint az 1674. évi „pozsonyi per”, vagyis a protestáns 
prédikátorok elítélése. Ennek a pernek ugyan nem Kollonich volt a kezdeményezője, 
mégis, mint a pozsonyi kamara elnöke (1672-től), fontos szerepet vitt benne. A gályarab-
ság ítélete az idők során Kollonich nevével forrt össze, hiszen az egykori máltai lovagnak, 
a tengeri ütközetek résztvevőjének, ismernie kellett a gályák működését. 37

A lovagrendre utal a Kollonich-címert kísérő Máltai-kereszt motívuma is. Ez utóbbit 
látjuk a pozsonyi Mária-oszlopon (1675), a volutás oszlop fejezetén. A talapzat felirata 

34   A tanácsi jegyzőkönyv szövegét német eredetiben idézi: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. 
Dercsényi Dezső. Írták: Csatkai Endre et al. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, 1956. 200.
35   Előrelépést jelent, hogy a részben általa szerkesztett államrendezési tervezet, az Einrichtungswerk des 
Königreichs Ungarns (1688–1690) immár új kiadásban olvasható. Einrichtungswerk des Königreichs 
Ungarns. (1688–1690). Hrsg. von János Kalmár und János J. Varga. Stuttgart. 2010. Kollonich Lipót 
unokaöccse, János Zsigmond (1677–1751) 1716-tól Bécs érseke, 1727-től pedig bíboros volt. Vö. Nagy Iván: 
i. m. VI. Pest, 1860. 305–306. Rövid életrajza: Gabriel Adriányi: Katolische Erneuerung – Gegenreformation: 
Lebenswerk des Kardinals Leopold Graf Kollonich (1631–1707) In: Uő: Beiträge zur Kirchengeschichte 
Ungarns. Dr. Rudolf Trofenik, München, 1986. 83–99. Lakatos Adél: Kollonich Lipót (1631–1707). In: 
Esztergomi érsekek. 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Budapest, 2003. 319–325.
36   Robert Schwartz: Die Geschichte des Kollegs der Gesellschaft Jesu in der königlichen Freistadt Sopron 
(Ödenburg). Veszprém, 1935. 45–48. Mohl Adolf említi, hogy esztergomi érsekké választása alkalmából a 
püspöknek egy feliratos emléktáblát is állítottak a templomban, amely később a préposti lakás folyosóján 
volt elhelyezve, mára azonban nyoma veszett. Mohl: i. m. 11. Az események egykorú összefoglalása a 
soproni jezsuiták háztörténete, amely ma a Bécsi Nationalbibliothek gyűjteményében van (Historia Collegii 
Soproniensis, cod. 14002–14004). Ebből készített kivonatot Szittyay Dénes rendtörténész 1918–1919-ben 
(budapesti jezsuita levéltár). Köszönöm Kádár Zsófiának, hogy elküldte a számomra a kézirat megfelelő 
oldalait.
37   Adriányi: i. m. 97.; S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre. Az 1674-es gályaper jegyzőkönyve. Pozsony, 
2002. Itt: 20–22.
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megemlékezik a török elleni háborúról, valamint az „eretnekségről,” amely vitatta Má-
ria szeplőtlen fogantatását és Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. Mind-
ezek ellenében, hálából emelte az emlékművet Lipót császár és magyar király a Magya-
rok Nagyasszonyának és az Oltáriszentségnek a tiszteletére. Bár a felirat nem említi, de 
gyaníthatóan Kollonich felügyelte az oszlopállítást, mint a pozsonyi kamara elnöke: erre 
utalhat a máltai kereszt az oszlop fejezetén.38 Kamarai elnök minőségében egyébként 
Kollonich kiterjedt levelezést folytatott a legkülönfélébb ügyekről; írásai éleslátását, gya-
korlati érzékét, iróniáját egyaránt tükrözik.39

Kollonich 1669-ben nyerte el a bécsújhelyi püspökséget, ahol nem sokkal a pozso-
nyi oszlop felállítása után, Mária-oszlopot emeltetett. Az alkalmat I. Lipót két lánytest-
vérének, Eleonóra Máriának és Mária Annának a városban tartott esküvője jelentette. 
Az oszlop ünnepélyes leleplezésére 1679. augusztus 15-én került sor. A fejezet volutáit 
összekötő szalagon függő máltai kereszt már ismerős a pozsonyi oszlopról, hasonlóan 
a gyermekét tartó, koronás Mária alakjához. Az oszlopszéken lévő ábrázolások: Szent 
Alajos, Szent Jeromos, Szent Ignác és az Oltáriszentséget tartó két miseruhás angyal.  
A vörösmárvány talapzat oldalain Kollonich címere, dedikációs feliratok és Szent József 
alakja látható a gyermek Jézussal. Ugyanezen a talapzaton négy nagyobb, homokkő szo-
bor áll: Keresztelő Szent János, Szent Lipót, Padovai Szent Antal és Szent Flórián. 1695-
ben Kollonich utóda, Franz Anton von Puchheim püspök balusztrádos korláttal bővítet-
te az emléket, amelyre újabb hat szobor került.40

A pozsonyi oszlopszéken térdelő, monstranciát tartó, miseruhás angyalok a győri 
jezsuita (ma bencés) templom előtt álló Mária-oszlopon térnek vissza. (12–13. kép) Ezt a 
dedikációs felirat szerint Kollonich győri püspök 1686-ban, hálaképpen állíttatta, amiért 
Buda felszabadult a török uralom alól. A finom kidolgozású győri oszlopot szoros rokon-
ság fűzi a bécsújhelyihez. Az oszlop tetején itt is a sárkányon taposó, Napbaöltözött Asz-
szony jelenik meg, akit a talapzaton négy szent szobra kísér: Padovai Szent Antalé, Szent 
Lipóté, Keresztelő Szent Jánosé és Szent Istváné. A talapzat Győrben is háromszintes: 

38   A pozsonyi oszlopról ld. Ivan Rusina katalógustételét. In: Barok. Dejiny slovenského výtvarného umenia. 
Szerk. Ivan Rusina. Slovenská Národná Galéria. Bratislava, 1998. 429.
39   Benczédi László idézi például az egyik, 1677-ből származó levelét, amelyben Kollonich bírálta 
Szelepcsényi György esztergomi érseket (1666–1685), aki a maga részéről hűtlen gazdálkodással vádolta. 
Kolonich erre válaszul írta a pozsonyi kamara tanácsosainak, hogy az érsek jobban tenné, ha elszámolna 
Draskovich győri püspök hagyatékával, amelyből síremléket kellett volna készítenie. Bár a püspök szobra 
elkészült, most a mesterembereknél hever. Benczédi László: Rendiség, abszolutizmus, és centralizáció a 
XVII. század végi Magyarországon (1664–1685). Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat. 
91. MTA, Történettudományi Intézet. Budapest, 1980. 158–159. Hozzátehetnénk, hogy Kollonichnak igaza 
volt, a soproni jezsuitákat letelepítő Draskovich György ugyanis hatalmas összeget hagyott hátra sírjának 
elkészíttetésére, de végül egy szerény, ideiglenes sírboltban helyezték nyugalomra a soproni Keresztelő Szent 
János (egykori johannita) templomban, a szentély alatt. A levélben említett püspök-szobor ma ugyanebben 
a templomban áll, itáliai faragómesterét nemrégiben sikerült meghatározni. Draskovich Györgyről ld. 
Szabady Béla: Draskovich György győri püspök élete és kora (1599–1650). Sopron, 1936.
40   Gertrud Gerhartl: Wiener Neustadt. Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft. W. Braumüller, Wien, 1978. 
293–299, 310.
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legalul, a sarokpillérek mezejében máltai keresztek csüngenek, közrefogva a Kollonich-
címert és Szent Rozália barlangban fekvő alakját, valamint a dedikációs feliratokat.  
A középső szinten gyümölcsfüzérek közötti medallionokban szentek ábrázolásai  
helyezkednek el, köztük Szent Flóriáné és Szent Józsefé. Az oszlopszéken ugyancsak 
szentek, valamint profilba forduló két angyal látható, a monstranciát tartva.41

Buda török alóli felszabadulását követően kerülhetett sor az itteni Szentháromság-
emlék felállítására. A hívek gondozását – más szerzetesrendek mellett – a győri rendház-
ból Budára települt jezsuiták látták el, akiknek állandó támogatója volt Kollonich Lipót 

41   Győr városának tanácsi jegyzőkönyveiben – Soprontól eltérően – nem maradt nyoma a szoborállításnak. 
Tudjuk, hogy a győri Mária-oszlopot 1833-ban és 1897-ben restaurálták; utóbbi alkalommal eltávolították 
a ballusztrádján lévő négy alakot: Xavéri Szent Ferenc, az Immaculata (!), valamint Szent Rókus és Szent 
Sebestyén – később készült – szobrát. Utóbbi kettő a szárazvámi (Müllendorf) neogótikus templom 
homlokzatára került, az első kettő Győrben van. Valló István: Győr ismertetése és tájékoztatója. Győr, 
1930. 97–98. A szobrok jelenlétét a balusztrádon archív fotók dokumentálják, pl. talbotípia és archív fotó 
a Széchenyi térről. 1850-es évek. (Rómer Flóris Múzeum, F. 351; F. 3628). Köszönöm Szalai Zsoltnak az 
archív fotókat, továbbá Schütz Zoltánnak, hogy a legutóbbi (2010) restaurálás dokumentációját elküldte 
nekem. A győri Mária-oszloppal a kutatás mindmáig nem foglalkozott behatóan. Pigler Andor például 
csupán egy mondatban említette: A győri Szent Ignác templom mennyezetképei. Budavári Tudományos 
Társaság, 1923. 4.

12-13. kép.  Adoráló angyalpár monstranciával. A pozsonyi és a győri Mária-emlék oszlopszéke.  
Fotó: Veress Ferenc
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püspök. 1692-ben a budai városi magisztrátus szerződést kötött Bernardo Feretti kőfa-
ragómesterrel és Johann Philip Preis szobrásszal egy Szentháromság-oszlop elkészítésére, 
azonban az emlékműből sokáig nem valósult meg semmi. A budai jezsuiták rendházfő-
nöke révén Kollonich püspök 1697–1698-ban ezer talléros adományt helyezett kilátás-
ba a Szentháromság-emlékre. Mivel ezt az ígéretét végül mégsem tudta beváltani, 1698 
májusában írott levelében megnyugtatta a városi tanácsot, hogy az emlékmű mesteréről 
ő gondoskodik majd. 1699-ben a császári család több tagja is adakozott az emlékre, de az 
alapkőletétel így is csupán 1700 augusztusában történt meg.42

Az évekkel később, 1706-ban felavatott emlékmű tervezője Venerio Ceresola császá-
ri építész volt. Az emlékmű ma a Zsigmond téren áll, mert a budai városi tanács 1712-ben 
Buda-újlaknak ajándékozta azt. Eredeti tervét Georg Falconer lavírozott tusrajza mutatja, 
ez azonban csak részben valósult meg, mivel a talapzatot a ma látható három szobor dí-
szítette: Szent Istváné, Szent Imréé és Szent Józsefé. A pilléren egy Szentháromság-csoport 
foglal helyet, amelyet nagy valószínűséggel Kollonich Lipót adományozott a városnak 
az ígért pénztámogatás helyett, és amely évekig állt a városházán, majd a budai jezsuita 
rendházban, várva az emlékmű felállítását. Kollonich támogató szerepe tehát nyilvánvaló, 
bár nevét az adakozókat feltüntető díszes album nem említi.43

Mivel ez az emlék kezdetlegesnek és túlságosan egyszerűnek bizonyult ahhoz, hogy 
a budai Nagyboldogasszony előtti teret díszítse, 1711-ben a budai magisztrátus – az is-
métlődő pestisjárványok hatására – újabb Szentháromság-szobor állítását határozta el, 
erre pedig Philipp Ungleich kismartoni szobrásszal kötött szerződést. Ungleich magával 
hozta segédnek sógorát, a szintén kismartoni születésű Anton Hörgert is, aki Budán tele-
pedett le. Az 1713. június 11-én felavatott emlékmű eredeti képét F. A. Dietell 1714-ben 
készült rézmetszete őrizte meg. (14. kép) Ezen még láthatók az emlékművet körülvevő 
balusztrádnak azok az erény- és angyal-figurái, amelyeket IV. Károly koronázása idején 
eltávolítottak. A talapzaton a következő szentek foglaltak helyet: Szent Kristóf, Szent Jó-
zsef, Szent Rókus, Szent Sebestyén, Nepomuki Szent János és Szent Ágoston. Fölöttük, 
konzolok tartotta párkányzaton: Szűz Mária, Keresztelő Szent János, Xavéri Szent Fe-
renc.  Az obeliszk tetején a Szentháromság szoborcsoportja kapott helyet.44

42   Schoen Arnold: A Zsigmond-téri Szentháromság-emlék. In: Tanulmányok Budapest múltjából. 4. sz. 
1936. 198–210, itt: 201. Schoen alapos tanulmányából kiderül, hogy az ünnepélyes alapkőletételt Széchényi 
Pál (1645–1710) kalocsai érsek, a sopronbánfalvi pálosok neveltje végezte. Széchényi 1695-ben lett kalocsai 
érsek, azt követően, hogy Kollonich elfoglalta az esztergomi prímási széket. Széchényit I. Lipót a budai 
Kamarai Albizottság vezetőjének is kinevezte, ezt a tisztségét 1697–1703 között viselte. A püspök sokat 
tett Buda újjáépítése érdekében, például visszatelepítette az ágostonos atyákat; azonban nem helytálló az 
az állítás, hogy ő alapította volna a budai Szentháromság-emléket. Vö. Kas Géza: Széchényi Pál élete és 
működése. In: Széchényi Pál érsek emlékezete. Szerk. Kristóf Lilla Alida – Tóth Vilmos. Győr, 2012. 26–34, 
itt: 31. A szerzőt alighanem Liber Endre (Budapest szobrai és emléktáblái. Budapest, 1934. 133–135) téves 
adata vezette félre.
43   Schoen: i. m. 1936. 201.
44   Schoen Arnold: A budavári Szentháromság-szoboremlék. Budapest, 1918. 25–26. Ld. még: Budapest 
műemlékei. I. Szerk. Pogány Frigyes. Budapest, 1955. 458–460.
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A soproni Szentháromság-emlék mesterei

A fent ismertetett adatok, a megbízók és a keletkezés körülményei segítenek kijelölni a 
soproni Szentháromság-szobor helyét a korszak emlékanyagában. Láthattuk, hogy gróf 
Thököly Katalint szoborállítási szándékában Kollonich Lipót hathatósan támogatta.  
A püspök levéltárának alapos átnézése talán eligazítást nyújthatna a soproni Szenthárom-
ság-szobor mestereire nézve, azonban ez a levelezés mára szétszóródott és a benne foly-
tatott eddigi kutatásaim nem vezettek eredményre. Így a tervező mester nevét továbbra 
is homály fedi, de az említett Mária-oszlopokkal és Szentháromság-emlékekkel való ösz-
szehasonlítás több hasznos megfigyeléssel járt, amelyeket az alábbiakban foglalok össze.

14. kép. A budai Szentháromság-emlék. F. A. Dietell rézmetszete. Budapesti Történeti Múzeum,  
Metszetgyűjtemény. Ltsz. 17832
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A soproni Szentháromság-emlék alsó talapzata kiugró párkányával mozgalmasabb a 
bécsújhelyi és győri Mária-oszlopok szigorú négyszöghasábjainál. Utóbbiakhoz hason-
ló Mária-oszlopokat állíttatott Esterházy Pál nádor is birtokain Fraknón és Boldogasz-
szonyban, kincstárában pedig megtalálható a bécsi Am Hof téri Immaculata-emlék mása, 
amely a müncheni nyomán készült. Ismert továbbá, hogy a bécsi Mária-oszlop talapzatát 
a kismartoni Esterházy-kastély kivitelező építésze, Carlo Martino Carlone tervezte.45 Az 
említett Mária-oszlopok talapzatát egyszerű kubusból alakították ki, úgy, hogy a sarkok 
közötti mezőt visszaléptették, ezt a zárópárkány megtört vonalával is hangsúlyozták. A 
sarkokon lévő fülkéket eredetileg a mécsesek számára alakították ki. A bécsújhelyi, győri 
Mária-oszlopokon ugyanakkor nincsenek lanterna-nyílások, itt gyümölcsfüzéreket lá-
tunk, a köztük lévő mezőket pedig medalionok, vagy dedikációs feliratok elhelyezésére 
használták.

A soproni Szentháromság-emlék talapzati építményén a sarkok rézsútosan vannak 
alakítva. Lanterna-nyílások nincsenek, a párkány megtört vonala itt is szembeszökő. A ta-
lapzat alsó részének leghangsúlyosabb motívuma a kettős címerpajzs, amelyre korábban 
már utaltam. A dedikációs feliratok az alépítmény második szintjére kerültek, oda, ahol a 
donátor-alakok térdelnek. Löwenburg János Jakab és Thököly Katalin gesztusaikkal szin-
te felhívják a figyelmet a feliratra, amely szerint az emléket a Szentháromság tiszteletére, 
fogadalomból (ex voto) állították. Két további felirat a gróf és a grófné címeit és házassá-
gait tartalmazza, a negyedik ismét a Szentháromságra utal.

Mária neve nincs külön megemlítve a feliratokon, de közvetlenül az oszlop tövében, 
földgömbön foglal helyet, amely köré kígyó tekeredik. Az Immaculata, a Napbaöltözött 
Asszony, vagy az Új Éva alakja tehát itt is hangsúlyos, mint a Mária-oszlopokon, vagy mint 
a budavári Szentháromság-emléken, a kismartoni Philip Ungleich szobrász alkotásán. A 
soproni Mária-alakot hullámzó drapériái övezik, a kezét felemelve imára teszi össze és 
a járókelők irányába tekint. Gesztusa különböző a budai obeliszkétől, ahol kezét mellén 
összetéve, tekintetét a Szentháromság irányába fordítja. Mária fiatalsága eredendő bűntől 
való mentességére utal, amelyet a szeplőtlen fogantatás tanítása hirdetett; alakja ezen-
kívül az ellenreformációs propagandában az eretnekség elleni küzdelmet is jelképezte.46

A soproni emlék legrégiesebb részlete a Szentháromság-csoport, amely a középkor-
ban ismert Kegyelem Trónusa ábrázolással rokon. Itt a palástot-koronát viselő Atya tartja 
térdén a meztelen Fiút, fölöttük a Szentlélek galambja lebeg. A soproni emléken a hármas 

45   Walter P. Kalina: Die Mariensäulen in Wernstein am Inn (1645/47), Wien (1664/66), München 
(1637/38) und Prag (1650). In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. 58. (2004/1) 
43–61. cit. 46–47.; Stefan Körner: Mária-oszlop – talapzatában óraszerkezettel. Augsburg vagy Bécs, 1675 
után. Esterházy-Schatzkammer, Burg Forchtenstein. Ld. Esterházy kincsek, 2006–2007. 134–135. Az 1663–
1672 között épített kismartoni kastély kivitelezésére 1663. június 17-én kötöttek szerződést Carlo Martino 
Carlonéval. Ld. Dagobert Frey – André Csatkai: Die Denkmäle des Politischen Bezirkes Eisenstadt und 
der Freien Städte Eisenstadt und Rust. Wien, 1932. 56. A tervező mester a Burg Lipót szárnyát is tervező 
Filiberto Lucchese volt, vö. Galavics Géza: A mecénás Esterházy Pál. In: Művészettörténeti Értesítő 37. 
(1988) 136–181. Itt: 159 o., 14. jegyz.
46   Kalina: i. m. 47.
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koronát, jogart és glóbuszt tartó Atya mellett a meztelen Fiú ül, köztük látható a Szent-
lélek galambja, hasonlóan a Zsigmond téri (Buda) Szentháromsághoz. Az Ungleich-féle 
második budai emléken azonban Krisztus már palástot visel, az alakok karaktere pedig 
eltérő.

A soproni emléken elhelyezkedő szentek típusa már ismerős a Mária-oszlopok-
ról, illetve a budai Szentháromság-emlékről. Löwenburg Jánost védőszentje, Szent Jakab 
kíséri, a grófné mögött pedig Szent István király áll. Ezeknek megfelelői a szemközti 
oldalon Nepomuki Szent János és padovai Szent Antal. Utóbbi a bécsújhelyi és a győri 
Mária-emléken előfordul, de Nepomukié még nem. Őt csupán később, 1729-ben avatták 
szentté, kultuszát pedig a bécsi udvar támogatta; soproni ábrázolása tehát korai a hazai 
emlékanyagban.47 A második szinten, balra Szent Annát látjuk a gyermek Máriával, mö-
götte egy ismeretlen, pálmaágat tartó női mártírral (Regina?), jobbra Alexandriai Szent 
Katalint, mögötte pedig Szent Borbálát.

A soproni Szentháromság-emlék felépítésében, részleteiben, kidolgozásában külön-
bözik a budai társától, továbbá a győri és bécsújhelyi Mária-oszlopoktól is. Miközben pél-
dául Padovai Szent Antal alakjában van némi rokonság a soproni és a győri szoboremlék 
között, továbbá a győri Szent Lipót-alak hosszú szakálla a soproni Atyaistenre emlékez-
tet, a győri oszlop minden egyéb vonásában klasszicizálóbb, szabályosabb a soproninál. 
A budai Szentháromság-emlék alakjainak modellálása könnyedebb, mozgásuk-tartásuk 
természetesebb a soproniakénál. A budai figurák erős rövidülésben vannak ábrázolva, 
tanúsítva, hogy a szobrász a néző látószögét figyelembe vette. Ez nem jellemző a soproni 
emlékre, igaz, a 17. század végi bécsújhelyi és győri Mária-oszlopok alakjai sem rövidülés-
ben vannak ábrázolva.48

A soproni emlék legkarakterisztikusabb eleme a monumentális csavart oszlop, nö-
vény-ornamentikájával és repkedő angyalaival. A csavart törzsű oszlop szerényebb lép-
tékben, keretező-elemként megtalálható az evangélikus temető sírkövein is.49 Az oszlop 
növény-ornamentikájának jellegzetes motívumai a 17. századi stukkókról ismerősek, 
mint amilyeneket például a luganói Pietro Antonio Conti készített. A stukkátorral a sop-
roni forrásokban 1694-ben találkozunk, amikor Lorenz Eisenkölbl, Jakob Schneider kő-
művesek, valamint Johann Unger kőfaragó bepanaszolták gyalázkodás miatt. Conti ekkor 
a büki kastélyban dolgozott, később a boldogasszonyi (Frauenkirchen) ferences temp-
lomban, majd a nagyszombati jezsuita templomban készített stukkókat (1695–1699). 

47   Szilárdffy Zoltán: Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János kultuszában és ikonográfiájában. In: 
Szilárdffy 2003. 213–220. Tüskés Gábor – Knapp Éva: Nepomuki Szent János tisztelete a szabadtéri emlékek 
tükrében. Kvantitatív elemzési kísérlet. In: Ethnographia 99. (1988) 330–354.
48   Ungleich budai Szentháromság-emlékének eredeti szobrai ma az óbuda-kiscelli egykori trinitárius 
kolostorban (ma Kiscelli Múzeum) vannak kiállítva.
49   Kiss Melinda: Későreneszánsz és korai barokk síremlékek Sopronban. In: Soproni Szemle 59. (2005) 
185–207. Az evangélikus síremlékek indamotívumai kapcsán felhívja a figyelmet a stukkóművészettel való 
rokonságra, továbbá kitér Pietro Antonio Conti tevékenységére. Ugyanitt olvashatunk a csavart oszlop 
motívumáról is. Ld. 198–201. ill. 202–203.
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Ismert műveivel való összevetés alapján neki tulajdonítják a soproni jezsuita templom 
és a Caesar-ház, valamint a kőszegi jezsuita templom Xavéri Szent Ferenc-kápolnájának 
stukkóit is. A mester 1705-ben szerzett polgárjogot Sopronban és itt is halt meg, 1721 
körül.50 Pietro Antonio Conti céhen kívüli volt, ezért is panaszkodhattak rá a kőfaragók, 
akik féltették tőle az egzisztenciájukat. Lehetséges, hogy díszítő kőfaragói munkát is vál-
lalt, ezzel vonhatta magára társai irigységét?

1697-ben egy ács feljelentette a városi tanácsnál Servatius Leitner bajor származású 
soproni szobrászt, amiért „az oszlop” kőfejtőből való behozatala idején eltulajdonítot-
ta egy erős kötelét. A Szentháromság-oszlopot ebben az évben kivitelezhette, legalábbis 
részben, Servatius Leitner, aki 1711–1713 között Kőszegen készítette el az emlék má-
sát.51 A kőszegi oszlop a soproninak az egyszerűsített változata: tetejére az ülő alakokból 
álló Szentháromság helyett – a falvakban gyakran megfigyelhető – Kegyelem Trónusa ke-
rült. A talapzaton Nepomuki Szent János és Padovai Szent Antal mellett Szent Rókust 
és Sebestyént látjuk. A kőszegi oszlop darabos részletei alapján a szakirodalom kizárta 
Leitnert a soproni oszlop készítői közül, holott a forrás kapcsolatba hozta őt a sopro-
ni oszlop készülésével. Más kérdés, hogy egyedül nem lehetett a bonyolult, sok figurális 
dísszel bíró emlék mestere, de bizonyos részleteket, mint például a csavart oszlop orna-
mentikája, ő készíthetett el.52

A fenti forrásokban előforduló Pietro Antonio Conti, a vele vitába szálló Lorenz 
Eisenkölbl, valamint Servatius Leitner mind közreműködhettek a soproni Szenthárom-
ság-emlék kivitelezésében, amely 17. század végi formáival jól elkülönül a 18. század köze-
pén készült hasonló munkáktól, mint például a Várkerületen álló Mária-oszloptól (1745), 
vagy a sopronbánfalvi pálos lépcső alakjaitól (1751–1753).53 Tervezőjének kérdése to-
vábbra sem tekinthető megoldottnak, csupán annyit tudunk, hogy a tervet Kollonich Li-
pót püspök hozta, talán Bécsből. Hasonló esetre példa a soproni Mária-oszlop, amelynek 
tervező-mestere Andrea Altomonte bécsi színpadi mérnök, szobrásza pedig a kiváló ké-
pességű Jakob Christoph Schletterer (1699–1774) volt. A számadásokban megtalálható 
a kivitelezést végző helyi kőfaragók, Lorenz Eisenkölbl, valamint Tobias Hauck neve is.54 

50   Csatkai Endre: Conti Péter Antal, soproni stukkószobrász. In: Lyka Károly emlékkönyv. Budapest, 1944. 
188–191.
51   Amint az a Bariska István által közölt, kőszegi szerződésből és az egykorú levelezésből kiderül, Leitner 
megbecsült mesternek számított. A kőszegi szerződés kifejezetten hangsúlyozza, hogy „A szoborművet jó 
minőségű és tiszta kőből kell készíteni, olyanból, aminőt Sopron belvárosában állítottak fel.” Bariska: i. m. 
363–364. 
52   Csatkai: i. m. 1928. 535.; Uő: A nyugatmagyarországi barokkszobrászat problémái. Az MTA II. 
Osztályának Közleményei. 1951. II. köt. 1. sz. Művészettörténet. 91–101. Itt: 95–96.; Sopron és környéke 
műemlékei. Szerk. Dercsényi Dezső. Írták: Csatkai Endre et al. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, 1956. 200.; Dávid 
Ferenc: Soproni építőiparosok házai. In: Építés-építéstudomány 5. (1973/3–4) 631–637. Itt: 632–633, 3. 
jegyz.; Bariska: i. m. 1984.
53   Dávid Ferenc: Sopronbánfalva-kolostorhegyi lépcső. Adatok Schweitzer György soproni szobrász 
működéséhez. In: Építés-építészettudomány 15. (1983/1–4) 55–91, itt: 83.
54   Veress Ferenc: A soproni Mária-oszlop és mesterei. In: Soproni Szemle 69. (2015) 337–352.
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Általános igazság, hogy a bécsi tervezők műveit kivitelező helyi mesterek gyakran 
darabosabbak a részletekben, az eredeti arányokat eltorzítják, így már csak áttételekkel 
emlékeztet a kivitelezett változat a tervekre. A soproni Szentháromság-emlék esetében is 
számolni kell ilyen módosulásokkal. A helyi mesterek közreműködésére utal bizonyos 
részletek elnagyoltsága, a figurák faragásában mutatkozó különbségek; a csavart oszlop és 
fejezete is helyi mester munkája lehet. Lehetséges, hogy itt is egy Ludovico Burnacinihez 
és Andrea Altomontéhoz hasonló színpadi mérnök készítette az eredeti tervet – miként 
a soproni jezsuiták színpadi tervei között is akad Burnacini hatását mutató lap55 – de a 
helyi lehetőségek a kivitelezésnek határt szabtak: ezzel magyarázható az oszlop és egyes 
szentek alakjának leegyszerűsített kidolgozása.

55   The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs. Preface by Marcello Fagiolo. Studies by: Éva Knapp and 
István Kilián. Enciklopédia Publishing House. Budapest, 1999. 33.

15. kép. Andrea Bertinalli: Donátor-alak. Mariazell, bazilika. Fotó: Bara Júlia
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Továbbra is érdekes probléma marad a grófi pár és védőszentjeiknek a mesterkér-
dése. A térdelő figurák a kismartoni faszobrok mellett a stukkóművészettel is rokonságot 
mutatnak, így nem elképzelhetetlen, hogy a megoldást ebben az irányban kell keresni. 
Esterházy Pál a közeli Kismartonban számos mestert foglalkoztatott, köztük a máriacelli 
donátorfigurákat készítő, valamint korábban a nádor sógora, Nádasdy Ferenc részére a 
sárvári vár dísztermében is dolgozó Andrea Bertinallit.56 (15. kép) Kiemelt emlékek ese-
tében, amilyennek a főrangúak megrendelései számítottak, általában áthágták a céhsza-
bályokat, külföldi mesterekkel szerződtek, legalább a tervezésre, részben a kivitelezésre is, 
noha utóbbi folyamatban gyakran már a helyiek váltak meghatározóvá. A források szerint 
egyébként Esterházy Pál a második budai Szentháromság-emléket kifaragó, kismartoni 
Ungleich Fülöpöt is fontos megbízásokkal látta el.57

Kérdés, mennyire avatkozott a kivitelezésbe az egyébként elfoglalt és 1695-ben 
esztergomi érsekké is kinevezett Kollonich Lipót? A hányattatott sorsú budai emlék 
kálváriáját, láttuk, sokáig nyomon kísérte, de szerepét a forrásokból csak nagy odafigye-
léssel lehetett kimutatni. Mivel Thököly Katalin szorosan kötődött az Esterházy-család-
hoz, Kismartonba is temetkezett, ezért a nádortól is kaphatott segítséget a mestereket 
illetően. Az 1690-es években az ő tulajdonában volt az Új u. 11. szám alatti ház – tehát 
Sopronban ebben az időben jelen volt – a házat pedig később testvére, Éva használta.58 
Löwenburg gróf is mindenben segítette az emlék kivitelezését, amelynek leleplezésére, 
mint láttuk, 1701-ben került sor. Ez Katalin halálának éve, továbbá a boldogasszonyi és 
bécsi (Máriahilf) emléktáblák felavatásának ideje is; lehetséges tehát, hogy Löwenburg 
gróf is megsürgette a munkát, hogy felesége akaratát teljesítse.

Jellemzői különleges helyet biztosítanak a soproni Szentháromság-emléknek a hazai 
emlékanyagban. A térdelő grófi pár köztéri szobra egyedülállónak számít, de a monumen-
tális csavart oszlop is különleges elemnek tekinthető. Az emlék alapítóinak-mecénásainak 
tevékenysége rámutat egy fontos változásra: az evangélikus Sopronban szimbolikusan 
győzött a katolicizmus és ez a folyamat betetőződött a 18. században, amikor megújult a 
visszaadott templomok bútorzata, számos szobrásznak kínálva munkalehetőséget.

56   Halálakor Nádasdy Ferenc országbíró 438 forinttal tartozott Andrea Bertinallinak. Később az 
országbíró ajánlására kapott munkát az Esterházyaknál. Ld. Rózsa György: Nádasdy Ferenc és a művészet. 
In: Művészettörténeti Értesítő 19. (1970) 185–202, itt: 189. Kászonyi Andrásné: Andrea Bertinalli stukkátor 
és köre. In: Az Iparművészeti Múzeum Évkönyve 7. (1964) 55–70.
57   Harald Prickler: Eisenstädter bildende Künsler und Handwerker der Barockzeit. Biographische Daten 
und Werke. Burgenländische Forschungen 105. Eisenstadt, 2013. 75–81.
58   1690–1693 között „Gräfin Esterházy Ferenczin” (vagyis Thököly Katalin), 1696–1701 között „Fürstl. 
Palatinussin,” vagyis Thököly Éva a ház tulajdonosa. Dávid Ferenc – Goda Károly – Thirring Gusztáv: 
Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–1939. Sopron, 2008. 228.
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Függelék59

A pápai ferences templom bejárata feletti felirat (1673)

FRANCISCO ESZTERHAS CATHARINÆ THEOKEOLIANÆ 
HOC PIA CONIVGIBVS VIRGO REPENDAT OPVS. 
INVICTVS VIVAT FRANCISCI GRIPHVS, VT ORTAS 
COLLIGAT INQVE AQVILÆ POSTERITATE ROSAS.

Esterházy Ferencnek és Thököly Katalinnak, a házasfeleknek,
Ezért a kegyes műért a Szűz [méltóképpen] fizessen.
Győzhetetlen éljen Ferenc griffje, hogy a jövőben
A sas számára nyíló rózsákat gyűjthessen.

A pápai fogadalmi kép felirata (1683):

EX VOTO OBTVLERVNT TEMPORE BELLI DIRÆQVE PESTIS. AB 
HOSTE LUCUM HUNC FOVE ET PESTEM AB HINC AMMOVE

Fogadalomból, a háború és a pestisnek a dühöngése idején felajánlva. Az ellenségtől ezt a 
helyet mentsd meg, a pestist pedig tőlünk űzd távol.

A soproni Szentháromság-emlékmű feliratai

1. COMITISSA CATHARINA TÖKELY de KIS/ MARCK PRIMUM FRANCISCI 
ESTERHAZY de GALANTHA & FRACKNO EXPOST CAROLI/ IOSEPHI 
IORGER DE TOELET & TANDEM/ IOANNIS IACOBI a LÖWENBURG 
ILLUSTRIS/ – SIMORUM COMITUM CONTHORALIS

Késmárki Thököly Katalin grófnő, előbb galántai és fraknói Esterházy Ferenc, majd Károly 
József de Toelet, végül Löwenburg János Jakab méltóságos grófok házastársa.

2. DEO TRINO & VNI/ POTENTI SAPIENTI/ BONOQUE

A fenséges, bölcs és jóságos, egy személyben háromságos Istennek [ajánlva].

3. IOANNES IACOBUS S:[ACRI]R:[ROMANI]:I[MPERII]: COMES a 
LÖWENBURG/ PERPET[UUS] IN STRECHEN & WARY COM[ES] IN 
ZATHUAR/ VEGLES INCL[ITI] COMITATUS BECKES SUP[REMUS] 

59   Köszönöm kollégáimnak, Tóthné Szlavkovszky Mariannak és Kelemen Istvánnak a feliratok fordításában 
és értelmezésében nyújtott segítségét.
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COMES S[U]A[E]/ R[EGIAE] MA[IEST]ATIS EX: CAM[ERAE] AULIC[AE] 
NEC NON REGNI/ HUNG:[ARIAE] CONSIL[IARIUM] PRIMUM QUIDEM 
COMIT[ISSAE] MARIAE/ REGINAE CZOBOR de Szent MIHAL EXPOST 
VERO CATHARINAE TOKOLY de KYSMARCK MARITUS

Löwenburg János Jakab, a Szent Római Birodalom grófja; Sztrecsény vára, Szádvár és 
Végles örökös grófja,60 a tekintetes Békés vármegye főispánja, Ő Királyi Fensége udvari ka-
marájának, nemkülönben a Magyar Királyságnak első tanácsosa; elsőként szentmihályi 
Czobor Mária Regina, majd késmárki Thököly Katalin grófnőknek a házastársa.

4. VNI TRINOQVE DEO PATRI/ FILIO SPIRITVI SANCTO/ EX VOTO 
POSVIMVS/ SOPRONII

A háromszemélyű egy Istennek: Atyának, Fiúnak és Szentléleknek fogadalomból állít-
tattuk Sopronban.

A boldogasszonyi (Frauenkirchen) ferences zarándoktemplom Szent Jakab kápolnájának 
vörös márvány oltárelőlapján olvasható felirat:

IOANNES IACOBVS S:[ACRI]R:[ROMANI]:I[MPERII] COMES 
LÖWENBURG IN COMEMORAT -/- IONEM DENATAE SUAE CO /- 
NTHORALIS ILL[VSTRISSI]MAE -/- D[OMI]NAE COMITISSAE CATH 
/- ARINAE TÖKÖLY DE -/- KISMARC ET QUIDEM 46 ANNO AETATIS -/- 
SVAE 26 IAN: GATTAE -/- IN DOMINO OBDO /- RMIENTIS ET HVC AD 
PRATA MAR -/- IANA EX SPECIALI /- DEVOTIONE ERGA -/- BEAT[I]/- 
SALVATOR-IS NOSTRI GEN -/- ITRICEM SVSPIR /- ANTIS DELAT -/- AE 
HINC VERO /- IN CRIPTAM -/- CELS[ISSI]MI PRINCIPIS /- PAVLI ESTER 
-/- HASY KISMARTO /- NIVM PENES PR -/- IMVM MARITVM SV -/- VM 
ILL[VSTRISSI]MVM D[OMI]NVM CO -/- [MES] -/- FRANC[ISCVS]. 
ESTERHAZY /- DEDVCTAE ET SEPOSITAE -/- HOC ALTARE FIERI 
CVRAVIT /- ANNO 1701.  

Ezen oltárt állíttatta Löwenburg János Jakab, a Szent Római Birodalom grófja 1701-
ben, feleségének, a néhai méltóságos késmárki Thököly Katalin grófnőnek az emlékére, 
aki miután életének 46. évében, január 26-án [Lajta]kátán az Úrban jobb létre szen-
derült, ide, a Boldogasszonyhoz – különleges tisztelete folytán, Megváltónk szülője után 
sóhajtva – lehozatott, innen pedig herceg Esterházy Pál kismartoni kriptájába, első férje, 
a méltóságos gróf Esterházy Ferenc mellé vitetett és helyeztetett nyugovóra.  

60   MNL OL, A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri Regii. 27. köt. 58. o. I. Lipót Szádvár, Végles és Léva 
birtokait elzálogosította Löwenburg János Jakabnak (1703. október 12.). Köszönöm Kelemen Istvánnak, 
hogy felhívta a figyelmem a forrásra.
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A bécsi Mariahilfer Kirche Szent Kereszt-kápolnájának Löwenburg-Thököly címertáb-
lája (1701):

IOAN[ES]. IAC[OBVS]. S[ACRI]:R[OMANI]:I[MPERII]: COMES -/- 
A. LOEWENBVRG -//- ET VXOR: CATHA[RINA] -/- COM[ITISSA]: 
TOEKOELY -//- DE KISMARC: AD -/- LIBITVM PRO SE -//- SVIS NEC NON 
-/- PRO FRATRE -//- COM[ES]. FRID[ERICVS]. A -/- LOEWENBVRG -//- 
EIVSDEM DES -/- CENDENTIBVS -//- HIC SIBI SEPVL -/- TVRAM ELI -//- 
GENTES ALTARE -/- S.S. SALVATORIS -//- ERIGERE FECERE -/- VIENNAE 
IN SVBVRBIO AD -//- B[EATAE].V[IRGINI]. AVXIL[ILIATRICI]. DIE 20 
IAN[UARII]: 1701 

A legszentebb Megváltó tiszteletére emelt oltárt Löwenburg János Jakab, a Szent Római 
Birodalom grófja és felesége, a késmárki Thököly Katalin grófnő állíttatták saját kíván-
ságuk szerint, maguknak és övéiknek, nemkülönben a testvérnek, Löwenburg Frigyes 
grófnak és leszármazottainak, [mindazoknak], akik ezt a helyet örök nyugvóhelyüknek 
választják majd. Bécsben, a külvárosban, a Boldogságos Segítő Szűznél, 1701. január 
20-án.


