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PIARISTA TEMPLOM

A Szentháromság oszloppal szemben magaslik

a  piarista  templom  klasszicizáló  barokk

homlokzata. A piarista templom és rendház a

városba  Kollonits  Zsigmond  által  1714-ben

behívott  kegyes  tanítórend  számára  készült.

A  Szent  Anna  tiszteletére  szentelt,  zárt

utcasorba épített kéttornyú templomot 1725-

1745  között  építették.  Az  egyhajós  barokk

épületet  1866-ban  eklektikus  stílusban

átalakították, később tornyát is átépítették, az

eredeti  barokk  toronysisak  helyére  karcsú,

hegyes reneszánsz sisakot helyeztek.

A  bejárat  kőerkélye  fölötti  szoborcsoport  a

rendalapító  Kalazanci  Szent  Józsefet  ábrázolja

két  gyermek  társaságában.  (Korabeli  pletykák

szerint  a  szobor  eredetileg  a  Szentháromság

oszlophoz készült, de az érdekeltek nem tudtak

megegyezni  a  szentek  elhelyezésének

sorrendjén.) A bejárat két oldalán a Szent sír és a

Mária  kápolna  nyílik.  Kaló  Ferenc  püspöki

helynök sírját  a  bejárattól balra vörös márvány

sírkő  takarja.  Ő  a  tornyok  építésének

költségeihez  járult  hozzá,  és  végakarata  szerint

temették ide, az egyik torony tövébe. A főoltár

képe  a  templom  védőszentjét,  Szűz  Mária

édesanyját,  Szent  Annát  ábrázolja  a  gyermek

Máriával.

A  tanítórendi  iskola  templomi  ábrázolásain

többször megjelenik a könyv, így a főoltár alján,

az  angyalkák  kezében  és  a  jobb  szélső

szoboralaknál,  valamint  a  Kalazanci  Szent

Józsefet ábrázoló képeken is.

A  templom  egyedülálló  műemléki  kincset

őriz  főoltárán,  a  velencei  tükörüveg

szentségházat.  Forgách  Pál  készíttette

Velencében  és  adományozta  a  piaristáknak

1759-ben.  Az  aranyozott  fa  építmény

tükörlapjainak hátoldalába csiszolták bele a

finoman  kidolgozott  bibliai  jeleneteket,  az

ajtón  az  utolsó  vacsora  látható.  A

templommal egy időben kezdődött a mellette

álló piarista rendház és gimnázium építése, a

rendházat  már  1727-ben  használták.

Különösen szép kőfaragó munka a rendház

templom melletti kapujának kerete.
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