
Félegyházy József

A MEGÚjULÓ EGYETEMI-TEMPLOM

1961. május 9-én az Egyetemi-templom eddig csonkán állt keleti tor
nyára zöld ágat tűztek ki, jelezvén ezzel, hogya 46 méter magas torony
legfelsőbb szintjét elérték építői. Júliusban visszakerűlt - 15 év után -,
ha nem is a régi, mert az elpusztult, de egy másik arányló kereszt erre
a keleti toronyra is, miután a nyugati torony már 19:>9-ben megkapta
megújított keresztjét. Bizonyára nem lesz érdektelen, ha ezzel kapcsolat
ban egy pillantást vetünk Budapest legjellegzetesebb, műemlékértékű

barokk templomának történeti életútjára és jelenlegi megújítására.
A templom keletkezési helyét meghatározta az a tény, hogy Buda és

Pest 1686-os visszafoglalásakor e helyen török mecset állott. Mint isten
tiszteleti célt szolgáló épületet, a pálosok kapták meg Lipót császártól.!
míg a körülötte fekvő telkeket és házacskákat évtizedek folyamán hagya
tékként vagy vásárlással szerezték meg. Kezdetben, 1720-ig, az átalakított
mecset szolgált istentiszteleti célokra.s Három évtizednyi megerősödés

után új templom építését határozták eP
A mecset lebontása előtt, hogy az istentiszteletek tartásában fennaka

dás ne legyen, megépítették - átméneti jelleggel - a Jézus Öt Szent
Sebe tiszteletére szentelt kápolnát, a mai Központi Egyetem aulajának
helyén, melyet 1721. január l-én vettek használatba.' A kápolna építési
költségeit "Tarkoss Mátyás özvegyének . .. Doloczky Mária Magdolna
nagyasszonynak" nemes adománya szolgáltatta.f Ugyanazon év (1721)
májusában megalakult Jézus Öt Szent Sebének Társulata is. Mind a
kápolna, mind a templom építésének elindítója és lelke Mayr Agoston, a
pálosok akkori pesti házfőnöke volt. A kápolna alapítónője nemsokára
folytatta adományozását: adott ezüstből készült aranyozott mise- és
áldoztatókelyhet, szentségtartót, Szent Kereszt-ereklyét, ezüstlámpát,
miseruhát és más templomi és oltárfelszereléseket. Bajtay István, Pest
vármegye alispánja pedig a kápolna kórusát és orgonáját csináltatta meg."

De a ház fáradhatatlan főnöke a kápolna ilyetén fölvirágoztatása mel
lett sem tévesztette szem elől a fő célt: a templom építését. Előbb nagy
szabású gyűjtést szervezett meg, hogy aztán az építkezést megindíthassa.
Már 1722-ből van adat arra, hogy Pest városának tanácsa köveket szállít
a templom építéséhez. Amint azután együtt van némi anyag és pénz,
megindul az építés. Szépen halad az, de közben évek múlnak el; 1731-ben
meghalt Mayr Agoston, akinek a templomépítés megindítása elévülhetet
len érdeme marad.

A templom főoltára 1739-ben készült el Barbacsy Ferenc nagyváradi
kanonok ajándékából, aki 2500 forintot és ezüstneműjét adta át. Felszen
telése viszont csak később következik be; időpontját ereklyekövének fel
írása tanúsítja, melyen ez áll: ,,1748. június 15-én, én Althan érsek és
váci püspök ezt az oltárt felszenteltem és belé Szent Firmus s több vér
tanúk ereklyéit zártam."? A templom 15 mázsás nagyharangja, melyet
az első világháború vitt el, az 1741-es évszámot viselte magán. Tehát
ekkor már állt a torony harangjával. dea tornyok még csak félig készek
IS alacsony zsindelytetővel födvék.

A templom építészeti terve és kivitelezése a Salzburgból ideszárma
zott Mayerhoffer András műve,8 aki a magyarországi barokképítészetnek
a XVIII. század első felében a legnagyobb művészegyénisége.?

A belső díszítések legszebb szobrászati alkotásai az alsóausztriai
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Hebenstreit József műve, így a szentély szobrai, stallumai és aranyozott
reliefjei.10 A fafaragásoknak - köztűk legfontosabb a hársfából faragott
szószék, a szobrászati díszítesek e csodálatosan gaadag együttese - készí
tői ismeretlenek, azaz jelentős részüket a pálosok házi faragó műhelyében

készítették. Két irányító testvér neve ismert, a Tatirek Félixé és Rutsch
mann Antalé.U

Amellékoltárok anyagbeli. színbeli, építészeti és stílusárnyalati elté
rései mutatják, hogy más és más időben keletkeztek. Közülök legdíszesebb
Remete Szent Pá! oltára (lectio-oldalon a második); kezdettől fogva leglá
togatottabb a Fájdalmas Sz'Űzanya kápolnája (evangéliumi oldalon a má
sodik); az Olajfák-hegyi Jézus oltárának (evangéliumi oldalon a negyedik)
mennyezet fölötti bájos Bergl-angyalkái figyelemre méltóak; az újabban
megerősödött Jézus Szíve-tisztelet pedig a századunk húszas éveinek vége
felé készült művészi értékű új-barokk szoborban nyert kifejezést (evan
géliumi oldalon az első). A belső létesítményekhez adományaikkal hoz
zájárultak Mária Terézia, Forgách Pál nagyváradi, majd váci püspök,
Grassalkovich Antal és mások; az új Jézus Szíve-szobor pedig Wolken
berg Alajos reetor magnificus adománya. (A többi mellékoltár Szent
András, Szent Tádé, Nepom. Szent János és Szent Márton . tiszteletére
szentelve.)

A templom belső díszítésének befejezése a híres bécsi festőművész,

Bergl Ev. János nevéhez fűződik. A kórus jobb oldalán olvasható latin
felírás tájékoztatása szerint Bergl az egész templomot kifestette, amivel
1776-ban készült el. A templomhajó öt boltszakaszát Szűz Mária életéből

vett egy-egy jelenet díszíti, mindegyik részben architeetura-festéssel ábrá
zolván Szűz Mária életének fő jeleneteit, melyek (a kórus felőli sorrend
ben): Visitatio (Látogatás), Annuntiatio (Angyali üdvözlet), Immaculata
Conceptio (Szeplőtelen Fogantatás), Praesentatio (Bemutatás) s végül a
szentélyi Assumptio (Nagyboldogasszony), Bergl kimagasló értékű alko
tása, igazi barokk szellemben készült kompozíció.ts

Hiányzott még a templom külső megkoronázása, de nemsokára ennek
is eljött az ideje. Az alacsony, lapos, zsindelyes toronyfedél helyett a hívek
áldozatos 'adományaiból sudáralakú, ízléses, aranyzománcos rézfödelet
kaptak a tornyok. Ez is akifestéssel egyidőben történt. Igazolják ezt az
1857-58-as restaurációkor a keresztek alatti gömbökben talált ereklye
hitelesítő okiratok, amik közül a keleti torony okmánya 1768-ból, a nyu
gatié 1771-ből volt keltezve. A kifestés és tornyok elkészülte után az ünne
pélyes templomszentelés következett, melyet 1776-ban Patachich Ádám
kalocsai érsek végzett, lévén akkor az esztergomi prímási szék már tíz éve
üresedésben.P

Az ünnepi esemény után mindössze tíz évig örvendezhettek a pálosok
szép terveik megvalósulásának. 1786-ban a kalapos király, II. József fel
oszlatta a rendet, az atyák kolostorukat és templomukat elhagyni kény
szerültek.t! Ekkor veszi át a Pestre, a pálos-kolostorba telepített egyetem
mel kapcsolatban a templom is az Egyetemi-templom szerepét. 1805-től a
pálos-rendházat, r. Ferenc rendeletére, az újonnan létesített országos pap
nevelőintézet,aKözponti Szeminárium bírja. Ettől kezdve a templom jogi
lag egyetemi állomány, templomi szolgálatait azonban a Központi Pap-

,nevelő előljárói látták el. Az 1848--49-es szabadságharc kitörésekor'
űresen maradt a szeminárium, a meglehetősen gazdátlan templomot pedig
a független magyar kormány 1849 májusától júliusig az országgyűlések

tartására használta fel (a szükséges átalakításokkal). A kormány távozása
után a templom visszatért eredeti rendeltetéséhez.t"
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Az első restaurálás

A közben eltelt 80-100 év alatt megrongálódott templom első rend
behozására 1857-58-ban került sor. A munkálatok 1857. július 25-én kez
dődtek s másfél évig tartottak, mely idő alatt a hivatalos egyetemi isten
tiszteleteket az angolkisasszonyok Szent Mihály-templomában tartották.
Az alapos munka szép külsőbe öltöztette a templomot. A megkopott és
porral bevont Bergl-freskókat Hülz Károly javította ki; a szentély és hajó
falait műmárványba foglalták, készítői Gottgeb Mátyás és Plachó József;
az értékes fafaragványokat újraaranyozták (Jegg János). A helyreállítás
munkálatainak vezetője Acham János, a helytartósági építészeti igazgatá
ság mérnöke volt, aki teljes odaadással és szakértelemmel látta el felada
tát. Az átalakítás összes költsége 54860 pengő-forintot tett, amiből 16 ezret
az egyetemi-alap, 39 ezret a vallás-alap fizetett ki.

A kiválóan megújított templom ünnepélyes megnyitása 1858. ,decem
ber 28-án történt, összekötve a főoltár új felszentelésével. Jelen volt az
akkori abszolutisztikus korszak magyarországi kormányzója, Albrecht fő

herceg, az egyetem tanácsa, tanári kara és ifjúsága. A szertartásokat és
szentmísét Scitovszky János bíboros-prímás végezte, Haas Mihály szatmári
püspök és Viber János felszentelt püspök segédletével. az ünnepi beszédet
Róder Alajos egyetemi tanár és hitszónok mondotta.lf

Az 1857-58-as restaurációs munkálatok a tornyok kijavításával kez
dődtek. Ennek befejezése utána keleti torony keresztjét 1857. szeptember
22-én áldották meg és helyezték vissza, a nyugatit október 8-án. Mindkét
kereszt alatti -gömbbe visszatették azt a két darab, egyenként 13,8 x 8,5 x 3
centiméter nagyságú ólomdobozt, amit az eredeti építéskor odarejtettek
és a toronymunkálatoknál megtaláltak. A két doboz közül a keleti toronyé
most, a második világháborús ostromkor a toronnyal együtt elpusztult, a
nyugatit a gömbben megtalálták. Eredeti (l771-76-os) tartalmáról tájé
koztategy 25 x 20 centiméter nagyságú pergamenlap egyik oldalának
magyar nyelvű írása, amely szerint az 1771-es dobozban "sz. Antal apát,
sz. Péter apostol, sz. József és más névtelen szentek ereklyéi találtattak,
mellyek közül csupán az elsőnek hitelessége bizonyíttatik egy okmány
által. Találtatott benne továbbá kis kettős fakereszt, egy viasz Agnus Dei.
Jelen újítás alkalmával hozzácsatoltatik a pesti magyar egyetem folyó évi
tanítói személyzetének névtára. Kelt Pesten, a központi papnöveldében

,1857,diki Mindszenthó 5-én. SzeplőtelenSzűz Anya, hazánk Védasszonya:
könyörögj érettünk! Láttam Lipthy Endre".

Ezekkel az emléktárgyakkal most, 1961-ben, annyi változás történt,
hogy - a keleti torony dobozának megsemmisültével - a nyugati torony
doboza és tartalma a keletibe került át. Az említett pergamen másik oldala
Scitovszky prímás 1857. június 2-áról keltezett 2389. számú és a Központi
Szeminárium rektorához intézett rendelkezését tartalmazza a renoválási
munkálatokkal kapcsolatban. A felsorolt tárgyak között említett ereklye
hitelesítő okmány Rómában kelt 1771. április ID-én és kiállítója Nicol.
Aug. M. Landini, Szent Agoston remete-rendjének tagja, felszentelt püs
pök, az Apostoli Szék fősekrestyése. A doboz másik, 1857-es származéka
egy 14 x 12 centiméteres összehajtott fehér kartonlap. az újjáépítést intéző

Achám János mérnök sajátkezű, apró gótbetűs kis beszámolója a templom
restaurálásának néhány főbb adatáról és érdekelt személyeiről. Pársoros,
az építésvezető hivő lelkivilágát tükröző vers fejezi be a lapoeskát: szerző

nincs jelezve, esetleg maga Acham mérnök írta. Magyarul talán igy
lehetne visszaadni :
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Ide is a Te nevedben
Jöttünk, ó jó Istenünk.
Adj áldást és adj kegyelmet
Hajlékod szépitenünk.

Könyörögnek hű gyermekid,
Kik szorgalmasan dolgoznak,
Hogy meglássák áldásoddal
Jó végét munkájoknak.

A doboz 1857-böl való tartozéka még a pesti egyetem 1856/57-es tan
évének személyzeti adatait magában foglaló 23 x 19 centiméternyi 39 olda
las nyomtatvány. Az időpont a szabadságharcot elnyomó, németesítő, ab
szolutisztikus kor,az egyetemi értesítő ls az első betűtől az utolsóig német
nyelven készült. Beletekintve látjuk, hogy az egyetemi tanács élén álló
rector magnifícus a jogi kar tanára, "Herr Anton Virozsil". Dékán a hit
tudományi karon "Franz Lopussny", a dogmatika tanára (lakcim is adva
van: Wohnhaft Universitátsgasse Nr. 6.); a jogi karon "Franz von Vízke
lety", az orvosi karon "Franz von Gebhardt", a bölcsészetin "Johann Rei
singer, Priester des Piaristenordens, o. Ö. Prof. der Geschichte, wohnhaft
im Piaristencollegium, an Rathhausplatze 1. Stock Nr. 19.". Külön felso
rolja az értesítő az egyes karok senior-professzorait; a hittudományi karé
Szabó János, nagyváradi kanonok,apostoli protonotárius, kiérd. egyetemi
rektor, a teológiai kar megbízott direktora, a héber nyelv és az ószövetségi
tárgyak professzora; a bölcsészeten Mayer Lambert, premontrei, az asztro
nómia tanára, egyben az egyetemi csillagvizsgáló igazgatója, "Wohnhaft
Ofen Herrngasse Nr. 27.". A hittudományi karon van 8 rendes és 2 helyet
testanár. A jogi karnak van 11 rendes és 2 magántanára, Az orvosi-sebé
szetinek 16 ny. r. tanára, 1 magántanára, 7 adjunktusa. A bölcsészeten van
18 ny. r. tanár, 1 magántanár, 3 nyelvtanító (olasz, frahcia, angol), 1 ad
junktus és 1 asszisztens. Egy-két nevezetesebb személyiség az egyes karo
kon: a teológiain Zalka János, az egyháztörténelem tanára, a későbbi

kiváló győri püspök; Schopper György, a theológia fundamentális tanára.
a későbbi rozsnyói püspök; Palásthy Pál, a Religio szerkesztője, később

esztergomi segédpüspök; a tanárhelyettesek közül az akkor 29 éves Sa
massa József, a Központi Szeminárium prefektusa, a későbbi egri érsek és
bíboros. A jogi karon Wenzel Gusztáv, az Arpádkori új Okmánytár köte
teinek szorgalmas gyűjtője és sajtó alá rendezője; Konek Sándor, akinek
egyházjogtanát hosszú időn át használták, bár katolikus szempontból kifo
gás merülhetett fel ellene. Az orvosi karon a halhatatlan nevet szerzett
Semmelweisz Ignácot találjuk. A bölcsészeten magántanár Toldy Ferenc,
a "magyar irodalomtörténet-írás atyja", egyben az Egyetemi Könyvtár
igazgatója. Horváth Arpád nemcsak a Petőfi özvegyével kötött házassága
révén vonult be az érdekesebb személyiségek közé, hanem azzal is, hogy
az újabb magyar tudományos diplomatika érdemes megalapítója volt. Az
elméleti matematika és gyakorlati fizika tanára a bencés Jedlik Anyos,
az első elektromotornak, majd dinamónak feltalálója.

Az egyetemre beiratkozott hallgatók száma feltűnő érdekességet mu
tat. A legnépesebb karon, a jogin van 387 hallgató, az orvosin 210, amihez
még 164 sebészeti hallgató járul; a teológián vannak 69-en; ezzel szemben
a legnagyobb tanári létszámmal bíró bölcsészeti karnak mindössze 8
(nyolc) hallgatója volt. Legvalószínűbbmagyarázata ennek az ifjúságnak
az abszolutizmussal szemben tanúsított ellenállása.

Amikor a most folyó külső újjáépítés elérkezett a keleti kereszt visz
szaállitásának szakaszába, lefényképezés után visszahelyezték gömbjébe
az ólomdobozt I77I-es és 1857-es tartalmával, hozzáadva az esztergomi
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főegyházmegyei hatóság leíró jelentését a jelen építkezés főbb adatairól;
továbbá az építők névsorát és beszámolójukat; végül a Hittudományi
Akadémia 1959-60. tanévi latin nyelvű, 12 oldalas nyomtatott tanrendjét.

Egy közbeeső megújítás

A száz év előtti és a most folyó restaurálás közé ékelődik az Egye
temi-templomnak 1924-26. évi megújítása. Már ezt megelőzően, az ősz

szes fővárosi templomok közül elsőnek, bevezettette az egyetemi tanács
1909-ben a központi fűtéstés villanyvilágítást. ,A Ricger-cég által 1915
ben készített orgonáját pedig együtt emlegették a Zeneakadémia híres
orgonájával. Mindezeken túl azonban főleg a portól és füsttől bevont és
láthatatlanná vált Bergl-freskók megtisztításának szükségessége felvetette
a templom egész külső és belső megújulásának kívánalmát.

Csernoch János bíboros-prímás kérésére a Műemlékek Országos Bi
zottságának meghallgatása, után az akkori vallás- és közoktatásügyi
miniszter, Klebelsherg Kunó, 1924 nyarán értesítette az egyetemi taná
csot. hogy az egyetemi-alapból az Egyetemi-templom külső rendbeho
zásának első részleteként kiutal 306 millió koronát. A külső renoválás
1924 őszén és 1925 tavaszán el is készült. Ide tartozott a homlokzat kőfa

ragó, vakolási és üvegezesi munkálata, továbbá a tetőzet bádogos és hor
ganylemezes kijavítása. Az egyetem akkori rektora, a Jrittudománykarr
Zubriczku Aladár, 1925 februári felterjesztésében arra kérte a rninisztert,
hogy rendelje el a templom belső munkálatait is, IS utalja ki a költségve
tésben előirányzott 1 098579850 koronát. Ennek megtörténte után a mun
kálatok meg is indultak. Új villanyvezeték-hálózatot készítettek, majd
vakolatjavító, műmárványozó, aranyozó, lakatos és üvegező munkákra
került sor. A, régi kelheimi lapok kicserélésével műkő padozati lapokat
raktak le. a fűtő hálózatot átalakították, a gyóntatószékeket és padokat
kijavították és fényezték. A művészi cél érdekében különösen a villany
világitást módosították: a főoltár rejtett világítást nyert, a mennyezet
képek is láthatatlan párkányvilágítást kaptak, a templom térhatását rontó
rézrúd gyertyatartókat a padok tetejéről eltüntették.

A műszaki munkák irányítását és ellenőrzését az egyetem gazda
sági hivatalának fáradhatatlan és nagy szaktudású műszaki felügyelője,

Roggenbauer János végezte. A művészi munkákat Gróh István, az Ipar
művészeti Főiskola igazgatója irányította. Cél volt az eredeti képre a
páraképződéssel lerakódott por és korom, valamint, a múltszázadi, mai
szemmel szakszerűtlen ráfestest eltávolítani s a Bergl-freskókat a maguk
eredeti szépségében visszaállítani. E munkákat, Gróh irányítása mellett,
Thorma Imre, id. és ifj. Adám Gyula festőművészek és' Katona János
díszítőművész végezték, a Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium, a Mű

emlékek Országos Bizottsága és Lechner Jenő építésztanár állandó ellen
őrzése mellett.l7 A sok művészi szépet felszínre hozó munkálatok nyomán
támadt érdeklődés indította az akkori tanulmányi felügyelőt,Saly Lászlót,
hogy megírja 84 oldalas és 21 képpel ellátott "Az Egyetemi-templom"
című művecskéjét, melyet gondos utánajárással, helytálló értékeléssel és
vonzó előadásban állított össze.

A most folyó újjáépítés

Az 1857-es restauráció után 6-7 évtized múlva vált szükségessé a
megújítás. Legalább ennyi ideig eltartott volna az igen gondos IS a templo
mot friss színekbe öltöztető 1924-26-08 megújítás is, ha közbe nem jön
ti második világháború. Ez, illetve ennek romboló kártevése azonban
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már két évtized múlva, az eddigi két restaurálast is meghaladó újjáépí
tést tett szükségessé, Az 1944-45-ös téli ostrom bomba- és ágyúlövedék
találatai a keleti toronyi felső részét teljesen elpusztították, a nyugatit
megrongálták, a templom egész tetőzetét tönkretették, s a bajokat fokoz
ták a beázások és beomlások. A pusztulás terjedése ellen 1946-ban a
tetőzetet nagyjából kijavíttatta az akkori templomgondnokság. A jelen
tősebb belső helyreállító munkálatok csak 1951-52-ben indultak meg,
Marczell Mihály papnevelőintézeti rektorsága alatt, Kosztolányi István
akkori vicerektor és a templom lelkiéletét irányító Nagy Ferenc spiri
tuális kezdeményezésére, amik Galla Ferenc, Halász György és Pottyondy
Imre rektorsága alatt folytatódtak,az utóbbi években a jelenlegi szerni
náriumi aligazgató, Semptey László, és a helyettestemplomigazgató, Fá
bián János irányításával.

Mindenekelőtt a tetőzet beázása folytán tönkrement Bergl-freskókat
kellett rendbehozni. E művészi munkát 1952 óta Dénes Jenő tanár, restau
rátor-festőmuvész végezte. Feladata nem is annyira a restaurálás, mint
inkább a rekonstrukció jellegével bírt. Éveken át vándoroltak az állvá
nyoka templom belsejében, míg újra előtűntek a XVIII. századi gyönyörű
képek. A kivitelezést a műértők részéről teljes elismerés fogadta. A meny
nyezeti állványok szétszedésére 1955 végén került sor, de a mellékkápol
nák freskóinak és díszítő festményeinek rendbehozása eltartott 1960-ig.
A freskókénál alig kisebb jelentőségű díszítő festészeti elemek helyreál
lítását §arsánszky István díszítő festőművész végezte. Műmárványozó,

aranyozó és műszaki munkálatok is adodtak. Az aranyozásokat Subota
Nándor végezte igen lelkiismeretesen, mind a használt anyag minősége,

mind ,a kivitelezett munka tekintetében. A templom vezetősége a belső

restaurációra 1955 végéig 232 OOO forintott fizetett ki, ami a hívek önkén
tes adományaiból jött össze. Ebből a freskók restaurálasi költsége 41 OOO,
a díszítő-festés 73 000, az aranyozás 12 000, az állványozás 31 OOO Iori n
lot tett ki.

Ebbe az időszakba esik a templom egykorú, művészi faragású ajtajá
nak helyreállítása, melyet a lővedékekés repeszek sokfelé átlyuggattak,
megrongálták, alsó és felső részét teljesen el is pusztították. Restaurátora
a Központi Szeminárium egyik akkori prefektusa, Géczy János, aki ct régi
fafaragó szerzetes-művészektehetségével és idealizmusával, minden ellen
szolgáltatás nélkül, félévi nehéz munkával, 1954-re egymaga állította azt
helyre, teljesen az eredeti motívumok szerínt. Erről a templomajtóról írta
Saly László: "Aki a templom ajtóját kifaragta, annak az egész barokk
díszítőművészet a kisujjában volt s a belépőt el akarta szédíteni kéz
ügyességének és stílustudásának azzal a remekével, amelyet ma már utá
nozni sem lehet, mert a nyugodtan tervező értelem s gyakorlott ügyességű

kéz hiányzik't.U' Szerencsére a müvészi rendbehozáshoz szükséges tehetség
és kéz mégíselőkerült!

A belső helyreállító munkálatok 1955 után is folytatódtak: 1956-ban
5400, 1957-ben 12 OOO, 1958-ban 46 OOO, 1959-ben 46700, 1960-ban 62 OOO
forint költséggel.t? Ehhez járult 1956-ban a tetőjavítás mintegy 40 ezor
forintos tétele. Gyakorlati jelentőséggel bír az Audió-típusú, magyar
gyártmányú hangerősítő berendezés 1958. évi felszerelése, három mikro
fonhellyel (szentély, szószék, kórus), a templomon belül hat hangszóró
kivezetéssel, ;:l templomon kívül pedig a két oratóriumban 1-'----1, a folyo
sókon 3, 'összesen tehát 11 hangszóróhellyel: 25 ezer forint költséggel.
1959-ben történt a villanyhálózat felújítása, amellékoltárok megvilágí
tása vetítőkkel, a padok fölött mélyvetítők, összesen 40 ezer forint költ
séggel, ezt azonban - bekapcsolva a templom külső restaurációs mun-
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kálat aiba - az állam viselte. Említést érdemel még a Tóth Tihamér-féle
nagy szemináriumi átalakításkor a sekrestyeből másfelé helyezett művészi
ajtó másának elkészítése és sekrestyeí beállítása (tölgyfaanyag, aranyozva,
berakásokkal) szintén 15 ezer forintba került. Mindent összevéve: 1952
elejétől 1960 végéig 400 OOO forinton felüli összeget fordított a templom
gondnoksága -a hivek adakozásából'-a templom belső helyreállítására.

A külső megújítás olyan nagymennyiségűés [óminőségű építési anya
got és hatalmas munkát igényelt, aminek költségeire egyházi részről fede
zet nem állt rendelkezésre; itt csakis nagyobb anyagi kapacitású segítség
tehetett valamit. E gondok közepette tette magáévá a magyar népköztár
sasági kormányzat a templom .rendbehozását, 1957 februárjában kezdőd

tek meg a tárgyalások, amelyek eredményeként a restaurációt a Fővá

Tosi Tanács Építési Igazgatósága és a Műemlékek Országos Felügyelősége

vállalta. A tárgyalások kedvező kimenetelében az Építési Igazgatóság ré
széről személyileg különösen Perényi Istvánnak, a Műszaki Egyetem
jelenlegi rektorának voltak érdemei. A továbbiakban a munkálatok szer
vezese a következő szektorok szerint oszlott meg: hítelnyújtás. tervezés,
beruházás és kivitelezés.

A szükséges állami hitelt az Allami Egyházügyi Hivatal folyósítja.
A tervek elkészítésén dolgoztak az ÉTI (Építéstudományi Intézet), a Mű

szaki Egyetem építészettörténeti tanszéke, Pogány Frigyes professzor
vezetésével, a KÖZTI (Középülettervező Intézet), élén Lux Kálmán épí
tésztanárral, majd nyugalombavonulása után Pázmándy István főmérnök

kel. A beruházást a Művelődési Beruházási VáUalat végzi, élén MÓTé
László igazgató mindenkor készséges megértésével. A kivitelezéssel elő

ször a FÉV (Fővárosi Építési Vállalat) foglalkozott, 1958-tól pedig az
E. M. 42. számú Allami Építőipari Vállalata, amelyalvállalkozókkal (áll
ványozó, kőműves, ács, kőfaragó, bádogos stb.) karöltve végzi a munká
latokat.

A templom művészi és műemléki helyreállítása sok szobrászati és
gondos kőfaragó munkát kíván. Alábbi munkálatok művészi részének
krvitelezését a Képzőművészeti Alap Szobrászati Munkaközössége vállalta.
A régi homokköveket kicserélik a keményebb és tartósabb mészkövekre,
melyeket a süttői bányából szállítanak. A kőtömböket nagy körvonalak
ban már ott a megadott méretek és formák szerint vágják ki. Ezeket az
építés helyszínéri légkalapács-kompresszorral nagyolják, amit végül a kézi
vésés követ. Hátráltatta a munka menetét, hogya rendkívül súlyos kő

tömbök, szobrok, oszlopfejek, pillérek (például a pálosok jelvényében sze
replő két oroszlán, vagy Remete Szent Pál 4 méteres szobra) le- és fel
szállítása igen erős állványokat kívánt, amik sokáig hiányoztak. Nemrég
azonban az egyik baráti államból érkezett .. erős, nehéz állványzatot az
E. M. rendelkezésre bocsátotta, s így lehetővévált a nagysúlyú tömbök
mozgatása.

Ami a költségeket illeti, minda felmérés, mind a tervezés, mind a
kivitelezés tényleges terheit az állam viseli. Ez a teher 1957-ben 150 OOO,
1958-ban 700 OOO, 1959-ben 1200 OOO, 1960-ban 1500 OOO, 1961-re pedig
3 400 OOO forintot jelent. Csupán a toronyfedesre szolgáló 140 métermázsa
vörösréz-lemezek ára kereken egymillió forint. Az idei év júliusáig elké
szült a nyugati torony helyreállításából a kupola fedése,. a toronysisak,
és teljes egészében a belső feljárat. Megvannak továbbá a keleti torony
belső feljáratai és betonszerkezete. A régi fagerendázat ugyanis teljesen
megsemmisült s most vasgerendaelemekkel pótolták azt. A munkálatok
az idei 1961-es évben, a beütemezés szerint, a két torony legfelső párkány
zatának szintjéig (felülről lefelé számítva) jutnak el.
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A volt kolostor, most Központi Papnevelő, fás-füves-virágos kertje
a. XVIII. században a lelkipásztorkodásban, tanításban és a tudományok
múvelésében megfáradt lelkes papokat hívogatta pihenésre, mint Anyos
Pált, az elégia mesterét, Verseghy Ferencet, a nagy magyar nyelvészt.
Virág Benedeket, a Magyar Századok történetíróját. Azóta az újabb ma
gyar klérus sok jeles tagja körözgetett a kert útjain. Olyanok, mint a
költő Czuczor Gergely, a szentéletű Nogáll János, a tudós Ipolyi Arnold;
Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök és bíboros, Hornig Károly veszprémi
püspök és bíboros, V árosy Gyula kalocsai, érsek; a szociális reformokat
követő tudós Giesswein Sándor; Miklóssy István, az első hajdudorogi
püspök, Pokorny Emmánuel, Fraknói Vilmos, Karácsonyi János, Tóth
Tihamér. Most pedig, pár év óta, építőmunkások felvonulási hajlékát is
vendégtil látja e kert, hogy naponként kirajzzék belőle a templom meg
újításán dolgozók közössége, Ugyanott van felállítva a motoros kőcsiszoló
gép. A papnevelőíntézet első emeletén építési iroda, a templom körül ma
gasbanyúló állványok. Irányító értelem és kétkézi szorgos munka együtt
adja vissza fényét annak az Egyetemi-templomnak, melyet legujabb mű

vészettörténeti értékelés is - a német nyelvű ismertetésében - hazánk
legszebb barokk templomának mond.é?

JEGYZETEK. Forrásaim voltak, az alább idézendő műveken kivül, a templom mos
taní restaurálásának belső munkálataira dr. Fábián János, h. templomígazgató, a külsőkre

dr. Sempteyr László, szemináriumi aligazgató közléseí, Mint a szövegből kitünik, több
adatot a toronygömbben talált leletek szolgáltattak. 1. orez, Levt. Acta Paulina Karn. Lt.
303. nr. 1-3. - 2. Kopp J.: A háromszázéves pesti papnöveide (1948) 9. - 3. üL. i. h. nr. 4. 
4. Saly L.: Az Egyetemi-templom (1926) 39. - 5. N. Benger: Annales Ord. S. Pauli I. Erem.
IT. 556. - 6. Saly i. m. 40. - 7. Ua. 43. - 8. Réh E.: A régi Buda és Pest építőmestere!

Mária Terézia korában (1932) 29. - 9. Kuthy S.: A pesti Egyetemi-templom (1960) 24. 
10. Ua. 24-25. - 11. Kopp i. h. - 12. Kuthy 30-31. - 13. Saly 45. - 14. Kisbán E.: A magyar
pálos rend története (1940) II. 418. Idézve II. József feloszlató rendeletének szövege.
A császár ezen intézkedése Indítóokául a rend belső bomlását hozza fel. - 15. Kopp, 13.
- 16. Saly 48-49. - 17. Saly 52-56. - 18. Pag, 59. - 19. Néhány további részletezés: 1597-ben
aranyozüsra 5000 Ft. 1958-ban aranvozasra 9000, díszttö-restésre 16 OOO, mümárványozásra
13 OOO Ft. 1959-ben aranyozásra 9600, diszitő-festésre 17 OOO Ft. 1960-ban aranyozasra 13800,
díszítő-festésre 17 OOO Ft. - 20. Die Universitatskirche ist die schönste Barockkirche
Ungarns. Ihr hoher Kunstwert erhebt sie auf europaísches Niveau. Kuthy S. i. m. 47.

...
Josephin Soulary

KÉT MENET

Találkozott egymással egy templomban két menet.
Az egyik hozza gyászosan egy gyermek halott testét;
Egy asszony, már-már mélabús, kitörő könnye cseppjét
Lázas keblébe fojtva el, halad a holt megett.

A másik egy keresztelől Védő karok között
Tétova hangokat gügyög egy csecsemő;

Anyja - dús emlejét tárja néki elő

S győzelmes tekintettel öleli által őt.

Keresztelnek, feloldanak, a templom kiürül.
S hogy a két asszony egymás útjába kerül,
Szemükkel váltanak egy pillanatnyi hírt.

ts - csodálatos cserét okozván ez az óra
Az ifjú anya sír, hogy ránéz a koporsóra
S kacag az újszülöttre az asszony, aki sírt.

Benamy Sándor fordítása


