
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.
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