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Löffler Erzsébet:
  
Pyrker László egri érsek és az egri vár kultusza
  

 „Lilienfeldben nyugszik egy szívtelen ember, Egerben pedig egy embertelen szív”. Ezzel a
meghökkentő mondattal kezdte Pyrker érsek halálának 150. évfordulóján előadását az osztrák
Roland Dobersberger, a főpap életének és munkásságának eddigi legalaposabb kutatója. Arra
a körülményre akart ezzel utalni, hogy a különös pályát befutott főpásztor, Pyrker János László
érsek porhüvelye a lilienfeldi ciszterci apátság temetőjének egyik díszsírhelyén kapott örök
nyughelyet, ahol szerzetesi éveit töltötte, utóbb főapátként, szíve azonban egykori székvárosa,
Eger általa építtetett székesegyházának altemplomában nyert elhelyezést.

A Fejér megyei Nagylángon született Pyrkert lilienfeldi apátként érte a szepesi püspöki
kinevezés, innen a velencei pátriárkai székbe került, és onnan érkezett Egerbe, hogy húsz éven
át, 1827-től 1847-ig betöltse az egri egyházmegye főpásztori tisztét. Ez a váltás érdekes és
különös, hiszen Velencéből Egerbe kerülni nem jelentett különösebb rangemelkedést,
áthelyezésének azonban elsősorban politikai okai voltak, a Habsburg elnyomást, vagy
megszállást nehezen viselő olaszok nagyon nehezményezték Pyrker érsek ottani kinevezését,
mert a pátriárkákat korábban a velencei tanács választotta. Az sem sokat javított a helyzetén,
hogy elvileg magyar volt, ő ugyanis annak ellenére, hogy Magyarországon született, ez a
körülmény teljesen elsikkadt, mert ezer szállal kötődött Ausztriához, és főleg Ferenc
császárhoz, így aztán a pápa mindent elkövetett annak érdekében, hogy ismét olasz főpap
kerüljön a pátriárkák ősi székébe. Pedig Pyrker nem volt rá méltatlan, sőt, ellenkezőleg,
nemcsak rendkívül művelt embernek számított, hanem buzgó pap is volt, aki abszolút komolyan
vette küldetését és mindent elkövetett annak érdekében, hogy felvirágoztassa egyházmegyéjét,
és megszüntesse azokat a lazaságokat, amelyeken elődei nem tudtak úrrá lenni. Csak néhány
mondatban: Velencébe érkeztekor a szemináriumban hat kispap lézengett (hét év múlva, mikor
Egerbe helyezték, már harmincan voltak), kénytelen volt papjait arra kötelezni, hogy a
vasárnapi miséken prédikáljanak, mert az egyáltalán nem volt szokásban, és kánoni látogatásai
előtt éjjel-nappal kénytelenek voltak dolgozni, hogy a főpásztor valamelyes rendet találjon. Ezek
és a többi hasonló intézkedése nem növelték a népszerűségét.

Említést érdemel az a körülmény is, hogy Pyrker László a német nyelvű irodalom – ha nem is
kiemelkedő, de – nem elhanyagolható képviselője volt. Rendkívüli érdeklődést mutatott a
képzőművészet, közelebbről a festészet iránt is, ez esetben azonban nem maga művelte azt,
hanem a Velencében töltött hét esztendő alatt kitűnő érzékkel gyűjtötte a képeket, jórészt
16-17. századi itáliai festők műveit, amelyeket – mintegy 200 darabot - később a Nemzeti
Múzeumnak adományozott. Az 1832-36-os országgyűlés egyik utolsó ülésén az összegyűlt
rendek 500. 000 forintot szavaztak meg a Pesten felállítandó Nemzeti Múzeumra, a
pátriárka-érsek felállt, és gyűjteményét felajánlotta a létesítendő Múzeum számára. Később
mintegy 50 képpel egészítette ki az adományt. Sokat köszönhet neki Eger városa is. A
székesegyház és az érseki palota déli szárnyának megépíttetése (eredetileg ide szánta
képtárát), a vár rendbetétele, a gyógyfürdő létesítése, a városszépítő comissió felállítása, az
első magyar nyelvű tanítóképző, a rajziskola, a vasárnapi iskola megalapítása, mind-mind arról
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tanúskodnak, hogy a nagylelkű érsek felelősséget érzett a reábízottakért és új székvárosáért.

 Most csak az egri vár helyreállítását és kultuszának megalapozását szeretném részletezni,
hiszen a város hírnevének jó részét ennek az építménynek és történelmi nimbuszának
köszönheti.

 Az 1687-es felszabadulást követően Eger vára kincstári kezelésbe került. Barkóczy Ferenc
püspök tette meg az első lépéseket a vár visszaszerzésére azzal, hogy bizonyos várkörnyéki
telkeket megvásárolt. Később Eszterházy megvette az egész területet, ő azonban a vár köveit
felhasználta építkezéseinél, a keletkezett törmelékkel pedig a vár alatt lévő üregeket tömette
be.

 Pyrker Egerbe kerülése után befásíttatta és parkosíttatta a várat, valamint három objektumnak
a létrehozásával, a Kálvária, a Szent István szobor és az úgynevezett Dobó kápolna,
felállításával zarándokhellyé, illetve nemzeti kegyhellyé alakíttatta azt át.

 Amit Pyrker érsek elkezdett, természetesen később is folytatódott, sőt máig is tart, de ő
alapozta meg azt a kultuszt, ami ma híressé teszi ezt a történelmi emlékhelyet. Szomorúan kell
azonban megemlékezni arról,   hogy az ötvenes évektől a kultuszról lehántottak minden
vallásos tartalmat, és azt máig nem sikerült helyreállítani. Tehát a folytatás röviden: 1870-ben
Bartakovics érsek a kincstárnak ajándékozta a várat honvéd laktanya céljára, ezután Balogh
János főhadnagy vezetésével ásatásokat kezdtek, elsősorban a vár hadi vonatkozásainak
föltárására. Az első világháború után 1925-ben két tanár, Pálosi Ervin jogakadémiai és Pataki
Vidor ciszterci vezetésével folytatódtak a feltárások, ezek kilenc esztendőn át tartottak. A
második világháborút követő fordulat után sajnos internáló tábort rendezett be itt a kommunista
diktatúra egyik helyi hatalmassága, majd ismét a katonaság következett és csak 1958-ban
indultak újra az Országos Műemléki Felügyelőség által irányított ásatási munkák.

 Türk Frigyes tanár, aki több egri útikalauz szerzője volt, 1912-ben az alábbi sorokkal emlékezik
meg Pyrker érsek érdemeiről, melyek a vár szépítésére vonatkoznak: „Az ókapu mellett három
régi emléktábla van a falba betéve; már alig olvasható latin írás. Az első Perényi Péternek a vár
átalakítására vonatkozó munkáját hirdeti, a második Oláh Miklós püspökről szól, a harmadik
Telegdy Csanád püspök emlékét őrzi. Valóságos vándorkövek! Pyrker érseknek szép lelkét
dicsérik. Telegdyét a Kálvária alatti kápolna építésekor találták meg a Szép bástyában, az Oláh
Miklósét a várbeli börtönőrné konyhájából hozatta el Pyrker, hol ez az emlékkő
mosogatópadkául szolgált; a Perényire vonatkozó nem eredeti, eredetijét Fuchs érsek
üvegházában küszöbnek használták, onnan eltűnt; a meglévő Pyrker által készíttetett
másolat....A Szépbástya déli tövében van most Krisztus kápolnája, északi része alatt mély,
boltozott üreg: a Setétkapu, Dobó István és a honfoglalók emlékével. A Setétkaput a keleti
résszel, a Sánccal felvonóhíd kötötte össze. A fasoros Keresztúton elhaladva a keleti oldalon
Szent István király szobra állít meg, melynek márványba vésett megújított felirata így szól: A
magyar kereszténység 900 éves emlékére. Itt állott az egri székesegyház, melynek alapját
Szent István király tette le. E szép templomból, Magyarország legfényesebb székesegyházából,
nem maradt egyéb, mint egy gót stílusú pilléroszlop, melyen most Szent István szobra áll.”
Pyrker, nyilván a vár rendbetétele, illetve a stációk építtetése során kerestette a régi
székesegyház maradványait is, kibontatott egy hatalmas, a későgót templombővítés korából
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származó oszloppillért, melyre Durcsák kanonok költségén állíttatták fel a Marco Casagrande
velencei szobrászművész által készített Szent István szobrot.   Erről az érsek így emlékezik
meg naplójában: „A török kivonulásakor minden, korábban még megmaradt építményt
leromboltak, a püspöki és kanonoki lakásokkal együtt, a régi értékes gótikus székesegyházat is,
amint ezt egy, nemrégiben a romok alól kiszabadított pillér is bizonyítja”. [1]

 Az érsek 1827 őszén, röviddel Egerbe érkezése után ezt írta naplójába: „Már két héttel
bevonulásom után gondom volt rá, hogy ezt a romot (ti. a várat), ami a város közepén, egy
jókora magaslaton állt, barátságosabb hellyé alakítsam át; elegyengettettem az omladékot, és
földdel takartattam le, az elpusztult körfalakat később részben újjáépíttettem, más helyeken
kijavíttattam, fákat ültettettem, és a legmagasabb ponton három keresztet állíttattam föl, így
mint Kálvária-hegy szívesen látogatott zarándokhely lett, s a szép kilátás miatt is szívesen
felkeresték a sétálók.” [2]

 Sorrendben elsőként, még 1828 márciusában a három kereszt felállítására kerített sort Pyrker,
Krisztus és a két lator képével, a szentelési szertartást Durcsák János prépost végezte. A
három kereszt déli tájolású, szemben a várossal és a székesegyházzal, ahonnan a
későbbiekben a Szent István-napi körmenetek indultak.   A feltárások, illetve a tervezett, de
eddig meg nem valósult műemléki helyreállítások során többször szóba került a három, mára
igen rossz állapotú kereszt eltávolítása, melyekről emberemlékezet óta hiányoznak a
korpuszok, erre azonban végül sohasem került sor, már csak azért sem, mert a keresztek ma
már a városkép tartozékai. [3]

 A Pyrker érsek által létrehozott kálvária nem az első volt Egerben, az első kálváriát Esterházy
Károly gróf építtette a várost nyugatról szegélyező Hajdúhegyen. Érdekessége volt, hogy az
egykori térképek 12 stációval tüntetik föl, holott szokás szerint 14 stációval kellett volna, hogy
rendelkezzen. Pyrker érsek   bontatta le ezt a régi kegyhelyet és kezdeményezésére alakítottak
ki újat a várbeli Szépbástyán. A régi kálvária egyetlen megmaradt stációja – Krisztus meghal a
keresztfán – ma a képtár épület földszint folyosóján látható. Ez nagy valószínűséggel 1833-37
között történt, egy időben a székesegyház építésével, de érdekes módon nem maradtak fönn
dokumentumok az építéssel kapcsolatosan. De tudjuk, hogy 1833-ban újíttatta meg Pyrker a
vár főkapuját, és a Casagrande által készített Szent István szobor 1835-ben került a helyére,
Durcsák János kisprépost, címzetes püspök, egri kanonok megrendelésére, aki egyben a
kálvária hetedik stációjának adományozója is volt. [4]

 Casagrande 1833-ban érkezett Egerbe Pyrker érsek meghívására, azért, hogy közreműködjön
a Bazilika építésénél. Három év alatt készítette el a hatalmas székesegyház külső és belső
szobrászati díszítményeit. Nagy műhellyel, sok jókezű mesterrel dolgozott. A várbeli szobor
állítását azért szorgalmazta az érsek, mert a hagyomány szerint Szent István király a
Királyszékének nevezett helyről személyesen irányította az egri székesegyház építési
munkálatait. Ám az ebben a korban épített templomnak nyoma sincs, a feltárt romok a Szent
János evangélistának szentelt templom későbbi korszakaiból származnak. A harmincas
években ezekből mindössze az a pillérköteg volt ismeretes, melyre Durcsák János a szobrot
állíttatta, azt gondolván, hogy ez a Szent István által állíttatott székesegyház maradványa.
Casagrande a székesegyház szobrászati munkái idején készíti el a Durcsák által megrendelt
szobrot. [5] Anyaga sajnos tufa volt, puha mészkő, a művész szobrai ugyanis eredetileg
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festettek voltak, így a festék védelmező erejében bízva nem sok gondot fordított arra, hogy
időállóbb alapanyagot használjon. A szobor rendszeres újrafestésére azonban a későbbiekben
nem került sor, így az időjárás viszontagságainak is kitett szobor az 1970-es évek elejére
katasztrofális állapotba került. Sajnos egy diákcsoport csínytevése során letört a szobor feje is,
így nem lehetett tovább halogatni a restaurálást, amelyet Osgyányi Vilmos kőrestaurátor
1976-77-ben végzett el. Casagrandéról még meg kívánom említeni, hogy az Egerben
elkészített szobrokkal Pyrker annyira meg volt elégedve, hogy 1835 májusában bizonyítványt
adott ki a művész számára, amely egyebek között méltónak ítélte arra, hogy Európa
legértékesebb szobrászai közt említtessék.

 Az egri kálvária legjobb ismerője Fajcsák Attila néprajzkutató, volt kollégám, aki eddig a
legbehatóbban foglalkozott az építtetés történetével. Tehát a hét stációt részben egyházi,
részben világi előkelőségek állíttatták. Pyrker remekül kihasználta és igénybe vette a
tehetősebb polgárok és papok jótékonykodó hajlamát. A stációk mellett márványtáblák
említették meg az adakozók nevét. A stációk képeit Breznay Imre történész szerint Bauer
György szobrász készítette [6] , Sugár István, a Pyrker emlékkönyv egyik szerzője szerint
viszont Bauer Ignác, aki Casagrande tanítványa volt, és noszvaji származású [7] . Bakó Ferenc
szerint ez utóbbi készítette az unikumnak számító noszvaji emeletes barlanglakást. A ma már
igen rossz állapotban lévő megmaradt domborműveken (6 db) jól látszik, hogy festettek voltak.  
A fájdalmas útnak rendszerint 14 állomása van, ezekből kilenc az Evangéliumból vett jelenet, öt
pedig a szent hagyományokban maradt fenn. A kilenc kép: Pilátus halálra ítéli Jézust, Jézus
vállára veszi a keresztet, Cirenei Simon segít Jézusnak, Jézus találkozik a síró asszonyokkal,
megfosztják ruháitól, fölszegezik a keresztre, leveszik a keresztről, eltemetik. Az öt másik kép:
háromszor elesik a kereszttel, találkozik édesanyjával és a Veronika kendője. Ez az elosztás,
persze az időrendi sorrendben megfelel a Via Dolorosának Jeruzsálemben, ahol az út elején
házak falára helyezett táblák jelzik az egyes stációkat, az utolsó három stáció azonban már
bent van a Szent Sír templom belsejében. A mi Kálváriánk csupán hét stációból állt, ami
egyáltalán nem felelt meg az Egyház által támasztott követelményeknek. Még kevésbé, hogy az
egyes stációk képei nem azonosak azokkal, amelyek a keresztutak esetében elő vannak írva.
Itt mindössze két stáció volt meg az evangéliumi tárgyú képekből, Pilátus ítélete és a keresztre
szegezés, az öt hagyományon alapuló képből viszont egy sem. [8]

 Érdekes kérdésként vetődik fel, hogy mi a magyarázata a hétstációs változatnak? Egyesek úgy
gondolják, hogy Egerben ez nem is egyedüli eset, a szerviták templomában is van egy ilyen
keresztút. Az ugyanis a Fájdalmas Anya tiszteletére van szentelve. Ez azonban a Szűz Mária
hét fájdalmát megörökítő képsor. A kálvária esetében azonban másról van szó, a hét fájdalmat
ugyanis már Jézus csecsemőkorától eredeztetik, elsőként jelesül a körülmetélést és Simeon
jóslatát tartják az anyai fájdalom egyik okának, másodikként az egyiptomi menekülést,
harmadikként azt az esetet, amikor Jézust a jeruzsálemi templomban felejtik, és csak ezután
következnek a tulajdonképpeni szenvedéstörténet elemei, mint Mária találkozása a keresztet
vivő fiával, Jézus halála, a keresztről levétele, eltemetése. Ez megfelel a nálunk kevésbé
ismert, hétszer hét Üdvözlégyből álló fájdalmas rózsafüzér titkainak, melyek ikonográfiai
megvalósulását láthatjuk azon a hét festményen, amelyek a Szerviták Fájdalmas Anya
templomában láthatók.7 A mi esetünkben a hetes számnak inkább csak számmisztikai
jelentősége van. Egyszerűen arról lehet szó, hogy Pyrker valami rendkívülit, a megszokottól
eltérőt kívánt létrehozni, ennek egyik eleme volt a hét stációból álló kálvária, másik pedig a
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rendkívül ötletesen az emeleti kaszárnyateremben berendezett Szent Sír kápolna, ami
ugyancsak nem volt mindennapi látvány. Nem is beszélve magáról a helyszínről, a Szép bástya
impozáns, kissé komor magaslata ugyanis tökéletesen megfelel a Golgotáról alkotott
elképzeléseinknek, különösen, ha még sohasem láttuk Jeruzsálemben az eredeti helyszínt. [9]

 A stációk sorrendben a következők voltak:

1. Az olajfák hegyén imádkozó Krisztus.   (Adományozó: Krausz János egri tanácsnok)

2. Júdás árulása - ez a stáció teljesen megsemmisült, semmit sem tudunk róla. Adományozó:
Neumayer János, Eger város bírája.

3. Jézus megostoroztatása. Adományozó: Naihardt Antal városi képviselő.

4. stáció: Jézus tövissel való megkoronázása. Adományozó: Králik Gábor érseki prefektus.

5. Jézus Pilátus előtt. Adományozó Lonovics József kanonok, későbbi csanádi püspök, majd
kinevezett egri érsek.

6. Jézus a keresztet hordozza. Adományozó: Greskovics Ignác kanonok.

7. Jézust keresztre feszítik. Adományozó: Durcsák János prépost kanonok. Sajnos, a stációk
felszentelésének időpontjáról semmi bizonyosat nem tudunk. [10] Egyes feltételezések szerint,
ahogyan Breznay Imre az Egri Katolikus Tudósítóban 1931-ben írta, a székesegyház
építésének idején, tehát 1832-36 között történt, a régi, Hajdú-hegyi kálváriának a lebontása és
a várban újnak a felállítása. [11] A stációk nyitott fülkék voltak, mellmagasságig érő lándzsás
kovácsoltvas rács védte a domborműveket, amelyekre fel volt írva az építtetők neve is.

 Egerben is, másütt is, a Kálvária fontos része a Szent Sír Kápolna. Nálunk ezt a Kálvária domb
délkeleti oldalában lévő egykor hadászati célokat szolgáló emeleti kaszárnyateremből
alakították ki, a munkálatokat tereprendezéssel kezdték, majd újraboltozták a helyiséget. A
kápolnába rácsos ajtón keresztül lehetett bejutni, padlója téglából volt. Benne volt egy oltár,
azon terítő, feszület, kánontáblák, gyertyatartók, szószék, imazsámoly, persely, képek. A
pontos berendezésre egy 1914-ből fennmaradt leltár alapján lehet következtetni.   Az egész
berendezés teljes egészében az enyészeté lett, kivéve a halott Krisztus szobrát, amely 1830.
április 9-én, nagypénteken lett felszentelve, amikor Mahovszky József teológiai doktor mondta
az ünnepi beszédet. A szobor ma a Dobó István Vármúzeum képzőművészeti gyűjteményében
van. [12]

 A kálvária pusztulását részben a hiányos karbantartás és az időjárás viszontagságai okozták
(1913-ban például az egyik keresztet szélvihar döntötte ki), később az 1920-as években
megkezdett ásatások miatt kerültek bontásra egyes stációk. Az 1958-ban megkezdett újabb
ásatások alkalmával bontották le azután a többit. A második stáció a bontás során teljesen
megsemmisült, a többi az érseki palota egyik kertre néző folyosóján nyert elhelyezést.

 Az úgynevezett Dobó kápolna berendezése, illetve Dobó István dobóruszkai síremlékének
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itteni elhelyezése is része volt az érsek várkultuszt teremtő munkásságának. 1833-ban gróf
Buttler János, Dobóruszka akkori birtokosa, tudva azt, hogy Pyrker érsek nagyon vágyakozik
valamiféle, a hős várvédőre utaló emlékre, másrészt, mert éppen akkoriban zajlott az
esztergomi főszentszék előtt házasságának érvénytelenítési pere, szerette volna elnyerni a
pátriárka érsek támogató jóindulatát, megajándékozta Pyrkert a Dobó síremlék fedlapjával. Más
verziók is vannak a tumba fedlapjának idekerüléséről, azonban Sugár István történészkutató
szerint, aki ennek a kérdésnek legjobb szakértője volt, ez a fenti a legelfogadhatóbb. Nála
olvassuk, hogy 1887-ben Csoma József az alábbi feljegyzést készítette az eseményről: Egy
szép nyári délelőtt, midőn a falu apraja-nagyja kinn dolgozott a mezőn, szekér állt meg a
templom előtt, melyre a sírszobrot feltették, s azzal zajtalanul eltávoztak. Csak másnap tudta
meg a falu népe az otthon maradt gyermekek elbeszélése után a történteket. Érdekességként
meg kell említeni, hogy a ruszkaiak és Ung vármegye több ízben tettek kísérletet a sírkő
visszaszerzésére, ami sohasem sikerült. 1995. októberében került átadásra, ill. felszentelésre
Ruszkán az a másolat, amelyet az Eger Vára Barátainak Köre kezdeményezésére készíttettek
és ajándékoztak az egriek a templomnak, illetve a községnek. Néhány évvel később másolat
készült a dobóruszkai templomban lévő oldallapokról is, melyek segítségével Egerben is
rekonstruálták a tumbát.

 Dobó István 1572 májusában hunyt el Szerednyén, és fia, Dobó Ferenc a nemesi előnevüket is
adó Dobóruszka templomában temettette el. A sír egy vörösmárvány szarkofág volt, faragott
oldallapokkal és fedlappal, amelynek domborműve a hős várvédő kapitányt ábrázolja hanyatt
fekve, ahogy vélhetőleg a ravatalon feküdt.

 A szarkofág oldallapjai jelenleg a dobóruszkai templom középkori eredetű mellékhajójának két
oltármenzáját tartják, úgy, hogy a tulajdonképpeni lábazat egy hosszabb és egy rövidebb
oldallap a szarkofágból, ezek derékszöget zárnak be, mindkét mellékoltár sarokban helyezkedik
el, így szükségtelen a másik oldallap. A hosszanti oldallapok egyikén az egri vár hős
védelmezőjére, másikán pedig Dobóra, mint a tragikus sorsú erdélyi vajdára utaló latin nyelvű
felirat. A két rövidebb oldal egyikén a Dobó család címere, a másikon pedig egy arra utaló felirat
olvasható, hogy fia, Dobó Ferenc állíttatta a síremléket. [13]  

 De térjünk vissza Pyrker érsekhez és az akkoriban még Dobó kápolnának nevezett Setét
kapuhoz, ahol az érsek a hős várkapitány síremlékét két dór oszlop között elhelyeztette.

 A hős síremléke   alatt ez a felírás volt látható: „Halhatatlan érdemeinek méltó tekintetéből
Dobó István Eger vár hős védőjének P.J.L.P.É. (Pyrker János László pátriárka érsek) által
1833. emelt és Dobó-Ruszkai sírjából nyert képével díszített emléke.” [14] Dobó emléke mellett
egy csatakígyó volt, vagyis egy kis ágyú, mely 1509-es jelzéssel rendelkezik és a vár kútjából
került elő, egy oszlopfő a várbeli székesegyházból, turbános fejkövek és néhány ágyúgolyó.
Később ez az úgynevezett Dobó kápolna tovább bővült, az 1898-99-es szépasszonyvölgyi
ásatások során feltárt honfoglalás kori sírokban talált tetemeket helyezték el itt, egy
terméskőből faragott hatalmas szarkofágban, turulmadárral és honfoglalás kori
díszítményekkel, az alábbi felirattal: A honfoglaló ősök emlékének a hálás utókor. A Dobó
síremlék eredeti fedlapja 1965-ben viszont átkerült a gótikus palotában lévő, úgynevezett Hősök
termébe. [15]
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 A várbeli együttes létesítésének utolsó mozzanata a harang állítása volt. Erre valószínűleg
1839-ben került sor, ezt a Gergely bástya egyik lőrésében helyezték el.    A harangot 1950-ben
ellopták és eladták a MÉH-nek, ahonnan az akkori múzeumigazgató vásárolta vissza. Később a
Vármúzeum irodaépületének falán helyezték el. Most is ott van.

 A Pyrker által kialakított, fent említett kegyeleti együttes a létrehozás után szinte azonnal életre
kelt. A szervita rend szervezésében a szervita templomból nagypéntektől Szent Mihály napig
minden hónap harmadik vasárnapján a hét fájdalmú Szűz tiszteletére rendezett ájtatosságot
követően processzió ment a várbeli kálváriára. 1838-ban már heti két alkalommal misét is
tartottak a Szent Sír kápolnában. 1838-ban arra történt kezdeményezés, hogy a Szent Kereszt
feltalálásának és felmagasztalásának ünnepén, valamint Szent István Királynak ünnepén,
augusztus 20-án processziót szervezzenek a várba. Fajcsák Attila etnográfus kutatásaiból
tudjuk, hogy a harmadik vasárnapi processzió egészen a negyvenes évek végéig szokásban
volt, a menet tehát a Szervitáktól indult a kálváriához. A stációknál a hívek a Via Matris (A
Szűzanya fájdalmas útja) ájtatosságot végezték. Mikor Szent István szobrához értek, egy
Miatyánkot és egy Üdvözlégyet mondtak, innen a három kereszthez mentek. A Szentsír
kápolnánál litániával fejeződött be az ájtatosság.    Az augusztus 20-i processzió érdemel még
említést, minthogy a Szentkereszt feltalálása és felmagasztalása ünnepeire tervezettek nem
váltak szokássá. [16] A Szent István napi körmenet, amely a 40-es évek végéig volt szokásban,
a főszékesegyháztól indult. A résztvevők fekete ünnepi ruhában érkeztek, híven az István
királyról szóló   ének refrénjéhez: „...Hol vagy István király, téged magyar kíván, / Gyászos
öltözetben teelőtted sírván” [17] . Ez egyébként nem egyedülálló szokás volt, Bálint Sándor tesz
róla említést, hogy augusztus 20-án, több helyen is feketében mentek a misére.    Az Egri
Katolikus Tudósító 1931. szeptemberében az alábbiakban számolt be a várbeli körmenetről:
„Délután négy órakor a főszékesegyházból Ridárics Imre prelátus, prépost-kanonok vezetése
alatt hatalmas körmenet indult szép rendben az egri várba. Elől mentek a vitézek és
hadirokkantak, zászlójuk alatt. A hatalmas embertömeg az egész vár területét ellepte. A
kálvária harmadik stációjánál felállított szószékről Novák Sándor apát-kanonok plébános tartott
magasztos, költői gondolatokban gazdag ünnepi beszédet. (ez korábban a Szent István
szobornál volt, de ebben az időben ott folytak már az 1925-ben kezdődött ásatási munkák)
Rövid ima után a körmenet szép rendben a főszékesegyházba tért vissza Te Deumra.”   Ez a
ritkaságszámba menő körmeneti szokás minden valószínűség szerint leképezése volt azoknak
a körmeneteknek, melyeket Szent István ünnepén a budai várban tartottak 1687-től. 1686-ban
ugyanis Buda szeptember 2-i fölszabadulásának ünnepét XI. Ince pápa    fölvette a római
misekönyvbe, mint Szent István és Szent Adalbert ünnepét. Így a két ünnep, aug. 20-a és
szept. 2-a összekapcsolódott, mindkettőt fényes körmenettel ünnepelték meg. [18] Logikus volt,
hogy Pyrker a török elleni küzdelmeknek talán leghíresebb színhelyét, Eger várát hasonló
pompával kívánta híressé tenni.

 Pataki Vidor, a késői rendtárs így emlékezett meg Pyrker érsek várral kapcsolatos
tevékenységéről: „Pyrker János Lászlóval, az egykori ciszterci apáttal kezdődik az egri romok
megbecsülése. Az ő költői lelke más tekintetben is kiemelkedik a Széchenyi által annyira
ostorozott maradi gondolkodásból. A vár vigasztalan romhalmaza az ő kezétől kapja az első
szépítést.” [19]
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