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Eszéki vár
A vár a XVII. században épült, barokk stílusban, a város legöregebb negyedében.
Az eszéki vár (vagy más néven Óváros) egy katonai épületegyüttes volt,  ahol barokk stílusú lakóházak is
álltak. Napjainkban ez az egyik legjobb állapotban lévő civil-katonai horvát emlékmű. Az Óváros 1786-ban
lett Eszék része, addig önálló közigazgatási terület volt. Itt volt a Szlavóniai Katonai Parancsnokság székhelye,
amelyet 1783-ban áthelyeztek Petrovaradinba, majd a bástyák megsemmisítésével (amely 1924 és ’26 között
történt)  teljesen  elvesztette  a  védelmi  jelentőségét.  A  szerb  támadások  idején  a  műemlékek  nagy  része
megsérült, de a háború befejeztével a felújításukat azonnal elkezdték. 

Eszéki vár (Foto: Flickr by sandy kemsley)

A  vár  védett  műemléknek  számít,  mivel  a  barokk  stílusban  készült  épület  Európa  egyik  legfontosabb
műemléke.  A  félkör  alakú  várat  eredetileg  védőerődítménynek  szánták,  amelynek  közepén  a  mai
Szentháromság tér  áll.  A téren található Eszék egyik leghíresebb nevezetessége, a Szentháromság szobor.
Valamikor a  tér északi részén állt  a  Savoyai Jenő által építtetett  Katonai Parancsnokság,  amelyet  később
kaszárnyaként használtak. Manapság a Strossmayer Egyetem Mezőgazdasági Kara, valamint  a Rektorátusa
található itt.

Szentháromság tér (Foto: Flickr by Zlatan.M)

Eszéki Szlavón Múzeum
A múzeumot, amely ekkor még Eszék Szabad Királyi Város Múzeuma volt, Josip Sedlakovic, eszéki kereskedő
javaslatára  alapították  1877-ben.  Az  épület  a  Szentháromság  tér  nyugati  oldalán  található.  Majd  egy
évszázadig  kizárólag  ez  az  intézmény  foglalkozott  Eszék  kulturális  hagyatékainak  összegyűjtésével,
megóvásával, valamint bemutatásával.
Vjekoslav Celestin  közel 40 éven  át  tartó munkájának gyümölcseként  1933-ban megnyílt  a  múzeum első
állandó kiállítása. A kiállításnak 1940-ben megjelent az első útmutatója is, majd két évvel később, 1942-ben
kiadták az Osjecki Zbornik-ot, ami a múzeum első kiadású szaklapja volt.
A  múzeum többször  költözött  új  helyre,  de  1945  óta  egészen  napjainkig az  Eszéki  Várban  található  a
székhelye.  Az  intézmény  1994-ben  nemzeti  rangot  kapott.  Manapság  a  múzeumnak  9  osztály  és  több
alosztálya van, ahol közel 30 állandó alkalmazott dolgozik. Feljegyzések szerint az Eszéki Szlavón Múzeum
birtokában 400.000 műtárgy van, amelyeket gyűjteményekbe foglalva tekinthetünk meg. Jelenleg körülbelül
100 ilyen gyűjteménnyel rendelkezik a múzeum.

Eszéki Állami Levéltár
Az Eszéki  Állami Levéltárat  1947-ben  alapították  és  három megye  területét  foglalja  magába.  Az Eszék-
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Az Eszéki  Állami Levéltárat  1947-ben  alapították  és  három megye  területét  foglalja  magába.  Az Eszék-
Baranyai, a Vukovár-Szerémségi és a Verőce-Drávamenti megyék területéről származó dokumentumokat őrzik
itt. A levéltár a város nagy jelentőségű közintézménye. Ennek elsődleges oka az ott őrzött értékes történelmi,
tudományos és jogi dokumentumok gyűjteménye.  
A levéltár általános tevékenységi körrel bír, azaz átveszi és feldolgozza a városi szervek és intézmények (de az
országos és megyei szervekét is) írásos anyagait, majd az érdeklődők, felhasználók számára elérhetővé teszi.
Az általános tevékenységei mellett kiadói szerepkörben is feltűnik.
Jelenleg nagyjából 10.000 méter anyagot birtokolnak, leginkább a XVII. századtól kezdődően. Horvátország
keleti részén az Eszéki Állami Levéltár a legfőbb intézmény, ahol a történelmi, demográfiai, kulturális vagy
tudományos dokumentumokat megtaláljuk.  A gyűjteményt már szinte teljes egészében digitalizálták.

Szent Mihály templom
A plébániatemplom a  Szentháromság tértől nyugatra található, a  Krizanic  tér nyugati oldalán. A 42 méter
hosszú és 25 méter széles templom tökéletesen illeszkedik a barokk stílusú vár szerkezetéhez. A templomnak
két, egyenként 47 méter magas harangtornya van. Felépítését tekintve egyhajós szerkezetű, melyet két oldalról
egy-egy mellékkápolna fog közre.
A Szent Mihály templomot jezsuita szerzetesek kezdték építeni 1725-ben. Az alapépület 1734-ben készült el,
majd a két harangtorony építése következett és a végleges magasságukat 1766-ra érték el. A templom építését
két évvel később, 1768-ban végleg befejezték.
Az  évszázadok  múlásával  több  felújítást  végeztek  az  épületen.  Ilyen  munkálatokra  volt  szükség  a  II.
Világháborúban történt  bombázások miatt  (1944),  a  ’64-es  eszéki földrengés  után  vagy éppen a  Balkáni
háborút követően (1993).

Szent Mihály templom (Foto: Flickr by sandy kemsley)

Szent Péter és Pál templom
Eszékre  érkezve  a  város  jelképének  számító  templomot  pillanthatjuk  meg  legelőször.  A  város
kereszténységének közel 20 évszázados történelme rendkívül változatos. 
Eszék már a római időkben is jelentős keresztény központnak számított. I. u. 100 körül itt prédikált I. Kelemen
pápa, egyben megalapította a település püspöki székhelyét. Az V. században az avarok feldúlták a várost, majd
az újjáépítést követően, 898-ban a magyarok is nagy pusztítást végeztek. Az eszéki kereszténység csak Szent
István magyar király idején indul ismét fellendülésnek. 1332-ben már plébánia működött a településen, amely
a Pécsi Püspökséghez tartozott.
A város a török uralom idején az új lakosságnak köszönhetően muzulmán város lett és csak néhány keresztény
csoport maradt fent. A törökök 1687-es kiűzését követően sok katolikus németet költöztettek be a városba. A
település  ekkor  az  Esztergomi  Érsekség  fennhatósága  alá  tartozott,  majd  később  a  Djakovo-szerémségi
Püspökség ellenőrzése alá került.
A templomot 1894-ben kezdték építeni a német Franz Langenberg tervei alapján. A régi templom búcsúztatása
és lebontása után megkezdődtek a munkálatok. Az építkezés gyorsan, akadály nélkül haladt, de 1895-ben,
Langenberg halálát követően a munkálatok leálltak. A szünet nem tartott sokáig, hiszen néhány hónap múlva,
Richard Jordan, osztrák építész vezetésével újraindult az építkezés. 1897-ben felhúzták a harangtornyot, majd
1900-ban a templom belseje is elkészült.
1900 májusában egy kétnapos ünnepség keretében felszentelték a templomot.
A Szent Péter és Pál templom alaprajza kereszt alakú, háromhajós elrendezésű. Az épület egy 90 méter magas
harangtoronnyal rendelkezik. A keleti oldalon három bejárat található, amelyek felett  díszes domborművek
találhatóak, amelyek Ivan Novotny alkotásai. A templomot több mint 3.000.000 vörös téglából építették, amit
a kulcsfontosságú helyeken kövekkel erősítettek meg.
1991-ben és 1992-ben, a háború ideje alatt jelentős károkat szenvedett. ’91-ben közvetlen találat érte, de az
akkori plébános jóvoltából a legjelentősebb hibákat kijavították.
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Szent Péter és Pál templom (Foto: Digital History - Pécsi Egyházmegye, Kalmár Lajos)

Ferences templom és kolostor
A város első Ferences kolostorát  1699 és 1705 között építették, a  Dráva partján álló víztoronytól keletre.
1733-ban  új  kolostort  építettek.  Ezután  a  régi  kolostorban  kapott  helyet  a  város  első  nyomdája.  A
ferenceseknek  elévülhetetlen  érdemei  vannak  abban,  hogy  Eszék  kulturális  központ  lett.  Napjainkban  is
működik ferences társaság a városban.
A kolostor  felépítését  követően  elkezdték  a  templom építését  is,  amelynek alapjait  1709-ben a  djakovó-
szerémségi püspök megáldotta. A ferences templom építése több évtizedig tartott. A régi templomot ma sokan
Páduai  Szent  Antal  templom  néven  ismerik,  mivel  több  évszázadon  keresztül  őt  tisztelték  a  világ
védőszentjeként.
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