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SZENT SEBESTYÉN SZOBOR
A püspöki palota bejárata előtt, a kis Migazzi

Egy római özvegy, Iréne házába fogadta a súlyos

téren Szent László király és Szent Sebestyén

sebesültet, és addig ápolta, míg föl nem épült. Amikor

szobra látható. Szent László a révátkelőnél

Sebestyén ismét megjelent a nyilvánosság előtt, úgy

lebontott Migazzi-féle gyaloghídról került ide,

fogadták, mint aki holtából támadt föl. Sebestyén

Szent Sebestyén szobra pedig a ferences templom

vértanúságának legendája azt a keresztény hitet

előtti teret díszítette egykor. Készítése 1770 tájára

támasztja alá, miszerint a keresztény élet valójában

tehető, stílusa barokk. Talpazatán az oszlop előtt

elpusztíthatatlan. Később Sebestyén ismét a hóhérok

Szent Rókus, a betegek védőszentje áll, fent az

kezére került, és másodszor is halálra ítélték.

oszlop tetején a római vértanú, Szent Sebestyén

Bunkókkal verték halálra, majd egy csatornába

nyilakkal átlőtt alakja látható.

dobták. Testét ezúttal egy Lucina nevű római asszony
Sebestyén a római
gárda tisztje volt.
Narbonneban született, de Milánóban élt. Diocletianus és Maximianus
császár nagyra becsülte, és közvetlen

vette gondjába, és ő temette el. Szent Sebestyénhez
mint segítőszenthez fordultak a hívők pestis és más.
– embereket vagy állatokat pusztító – járvány idején.
A

művészet

választotta

Sebestyén

témájául,

és

vértanúságát
számtalan

szentek római naptára január 20-án emlékezik meg
róla Fábián pápával együtt.

környezetébe

Sebestyén egyszerre tudott császári
és

változatban

dolgozta föl a mindenkori ízlésnek megfelelően. A

rendelte.

tiszt

sokszor

hűséges

keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda
tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait
el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban
sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a
császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra
ítélték. Kinn a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy
a katonák halálra nyilazzák. Amikor már halottnak
vélték, otthagyták.
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