
Szántó Konrád

FERENCES TEMPLOMOK A FÖVÁROSBAN
Nem évforduló, mert még 1964. október 14..én volt harminc éve an

nalk, hogy Serédi Jusztinián bíboros-heroegprímés - a "herceg" címet
csak a második világíhábörú után törölte el a Szeritszék - felszentelte
Budána Pasaréti-úti ferences templomot, de akik emlékeznek rá, tud
ják, mennyíre felfigyeltek akkor a műértők s még dnkább a megszekott
hoz ragaszkodók erre a anodern stílusú s aI~kor~ban merésznek ható
templomra, amelyet Rimanóczy Gyula tervezett. Sokan idegenkedve szem
lélték az egészen új megoldást, hangzottak el bőrven kifogások is, de az
idő igazolta a nem egy vonatkozásban úttörő jellegű építkezést. Példája
maradt hazánkban a vasbeton olyan alkalmazásának, amikor pusztán a
szerkezetí elemek nemes arányai teremtik meg az Isten házához ildő mél
tóságot és áhitatot. A mértani idomba fogott épület magasra szökő tor
nya is egyszerdben és önkéntelenül az égre emeli tekintetünket. Ugyan
akkor pedig a templomhoz hozzáépített árkádos kolostor az előbbinek

újszerűségébe a középkor imádságos szellemét is ibelevis:ZJi.
Am nem is annyira magánaik a Pasarétí-úti Itemplomnak okából hoz

zuJk szóba megkésve iaz évfordulót, hanem mert alkalmat ad annak a
meglehetősen kevéssé ismert ténynek feltárására.. hogy hány templomot
is köszönhetnek a mai Budapest katolíkus hívői Szerit Ferenc nálunk ma
is tevékenykedő rendjének.

Kőztudomású, hogy a fereneesek Magyarországon is - alapítójuk
szándékait követve - kezdettől fogva a Iakosság legrosszabb sorban levő

rétegeivel. a szegényekkel és a jobbágyokkal foglalkeztak. Nekik Igye
keztek segítségükre lenni. Ezért volt az, hogy nem is hívták őket más
ként, mínt "barátoknak". Eppen a köznéppel való szeros kapcsolatuk
késztette a törököt arra, hogy megengedje nekik - úgyszólván egyedül
nekilk - az általa megszállott területeken élő katolikus hívek lelki gon
dozását, Amikor és amilyen mértékben tehát a törökök visszaszorítása
megindult, a ferencesek rnindjárt kéznél voltak, hogy olyan feladatokat
is reájuk bízzanak, amilyeneknek végzése eredetileg nem tartozott hiva
tásukköréhe. Templomokat kellett építeniük. plébániákat vállalniuk..
Rendszerint az történt, hogy itt is, ott is egy-egy fölöslegessé vált török
mecsetet vettek át, azt alakítgatták át a katolikus istentisztelet számána,
majd amikor a hívek számának gyarapodása míatt szűknek bizonyult az
ekként szerzett férőhely, megfelelő új templomot emeltek.

A mai főváros területén elsősorban Budán építkeztek, amivel nagy
ban hozzájárultak Buda városképének kialakulásához is. Előbb a budai.
Várban, majd a Vízivárosban vés Tabánban, végűl a Krisetinavárosban
épültek templomaik. . ,

Budavár bevétele után 1686-han a katonai parancsnokság a Marianus
rendtartományhoz -tartozó fereneesekre bízta a Nagyboldogasszony temp
lom (Mátyás templom) gondozását. Egy esztendőn át végezték itt az is
terrtíszteleteket, királyi parancsra azonban 1687-ben a templomot át kel
lett adnáok a [ezsuítáknak. Cserébe a mai Kapisztrán-téren álló Mária
Magdolna templomot kapták meg, s mellette te1ket, hogy kolostort épít
hessenek. A középkori gyönyörű gótikus Mária Magdolna templom súlyo
san megrongálódott az ostrom alatt. Ez volt egyébként az egyetlen. ke
resztény templom, amelyet a török megtűrt Budán. A ferencesek előbb

ideiglenes templomot építettek meUette, amelyet Szent János evangelista
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. tiszteletére szemteltek fel, majd amikor lassan előteremtették a szükséges
pénzt, hozzáfogtak a Mária Magdolna templom újjáépítéséhez. Szentélye
a középkori alapokra épült, de a hajó eltért a régi falak irányától. A kor
nak megfelelően ibarokk stílusban építették újjá, s a gótikus elemeket
befalazták. A viszonylag jó állapotban megmaradt tornyot szintén átépí
tették. Az alapkövet 1717 áprdiLis 18-án tették le, a munkálatokat 1740-ben
fejezték be. Új templomuknak azonban nem Sokáig örülhettek. II. József
parancsára el kellett hagyniok kolostorukat és néhány évig a templomban
is szünetelt az istentisztelet, Késöbb a templom ismét egyházi használatba
került, de a katonaságnak adták át. Innen ered máig ismert Helyőrségi

templom elnevezése. 1792-ben itt koronázták meg 1. Ferenoet, 1795-ben
pedig kivégzése előtt itt fosztották meg Martinovics Ignácotegyházi ru
háitól és rangjától. Ez a templom, mínt tudjuk, az 1945-00 ostrom alatt
annyira megsérült, hogy 1952-ben le kellett bontani. Csak a tornyot hagy
ták meg, és azt eredeti stílusában állították helyre.

A Vízivárosban a fereneesek két templomot építettek. Az első a ka
pucinusok nevéhez fűződik, akiket Széchenyi György hereegprímás tele
pitett le Budán a török kiűzése után. A mai Fő utca 30 - 32. szám alatti
telketés környékét kapták meg. Itt akkor török measet állott, Tojgun
pasa dzsámija, körülötte gazdasági épületek. A kapucinusok ezekbe az
épületekbe költöztek. templomul pedig az előbb már a jezsuiták által
kápolnává alakított mecsetet. használták. A mecsetkápolna rövidesen kd
esinek bizonyult s ezért templom építéséhez kezdtek. A munkálatok 1697
ben kezdődtek és 1716-'00n. fejeződtek Ibe. Az egyhajós, barokkstílusú
templom később több átalakításon rnent át. Belső berendezését 1776-77
ben kapta, ekkor építették feil. a kapucinusok végleges rendházukat. Ke
leti irányban a templomot is kibővítették. 1849-ben Budavár ostromakor
ez a templom is megrongálódott: 1856-'ban javították ki. A mai roman
tikus homlokzat ennek az újjáépítésnek emléke.

A kapucinusok elsősorban a németnyelvű katolikusok lelki gondozá
sát látták el, a Vízivárosban azonban szép számban laktak katolíkus dél
szlávok is, akiket "illyreknek" neveztek. Az egyházi hatóság ezeket a bos
nyák rendtartományhoz tartozó ferencesekre bízta, akik nagy érdemet
szeréztek a török megszállás alatt: a dunamenti területerregészen Győrig

.ők látták el szentségekkel a töröik megszállás aJatt élő katolikusokat.
Pesten a XVII. században templomuk és székházuk volt, két rendtag pe
dig a vízivárosi kolostor XVIII. századi házi töoténen könyve ezerint ál
landóan Budán tartózkodott. Munkájuk elismeréséül, IS mert ill török ki
űzése után a Vízivárosba sok délszláv költözött, itt is letelepedési en
gedélyt kaptak Számukra a mai Fő utca 41- 43. szám alatti templom
(Erzsébet templom) és szeretetház területét és környékét jelölték ki.
Először ők is török mecsetet alakítottak át kápolnává-és a mellette lévő

dervis-lakásokban éltek. A XVIII. század elején építették fel első temp
lomukat, mely jóval kisebb volt amainál. A templom [hamarosan szűk

lett, ezért új templom építését határozták el. A munkát 1731...ben kezd- .
ték meg, befejezését sok akadály, többek között. az 1738-39-ben dühön
gő pestis ,is hátráltatta, amelynek hét rendtag is áldozatul esett. A szép
barokk templomot így csak 1757-iben ezentelték fel. Az egyhajós, világos
templom belső berendezését nagyrészt ferences testvérek készítették. Ki
lenc oltára, gazdag Iaragású padjaí, kovácsoltvas munkáí a népi szárma
zású ezerzetesek sajátos ízű művészetérőlvallanakés egyben értékes kor
történeti adattal szelgálnak művészetí. írányzatukról, amelyet népi barokk
rnűvészetnek foghatunk fel. A gazdag belső díszítés mellett a templom si-
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került arányai IS a homlokzat magasan tagolt rajza Buda értékes város
jegyévé teszi a templomot. A felszentelesi évvel egyidőben alakult meg
a Kapisztrán Szerit Jánosról elnevezett rendtartomány és ennek az új
provinciának lett tagja a vízivárosi kolostor is. II. József azonban a temp
lomot és a kolostort az Erzsébet betegápoló apácáknak adta át.

A bosnyák ferencesek a vízivárosi délszláv plébánia mellett a tabáni
plébániát is vezették. A katolikus délszlávok egy része ugyanis már a
török hódoltság idején Ut telepedett le. A hódoltság megszűnésével a ka
tolikusok megkapták azt a török mecsetet, amely a mai taibáni plébánia
templom helyén állott. Ezt ,a mecsetet használták a bosnyák ferencesek,
amig templomot nem építhettek. Ennek alapkövét 1728 augusztus 20-án
tették le. A mecsetkápolnát egyelőre nem bántották. ez szolgált az új
templom szentélyéül, Ehhez illeszkedett a mai templomhajó háromszaka
szos, dongaboltozatos része. A munkálatokat 1736-ban fejezték be. Később,

1760-ban a mecsetet mégis lebontották és helyébe új szentélyt emeltek.
Ugyanekkor új szakasszal bővítették a főhajót is. A templomot sok csa
pás érte az idők folyamán: 1810-ben leégett a nagy budai tűzvész alatt,
1849-'ben pedig Buda ostromakor a szentély szenvedett károkat. A feren
cesek viszonylag gyorsan kijavították a sérüléseket és 1868...ban jól be
rendezett rtemplomot adtak át a világi papoknak, akik felváltották őket

a tabáni plébánián,
Közel fél évszázaddalelőtte vették át a világi papok a ferencesek

től egy másik szép alkötásukat, a krísztínaváros! templomot. A krísztina
városi templom elődjét, a közelében álló kápolnát, Francin Péter kémény
seprő mester hálából építette, hogy megmenekült a pestistől, s ugyancsak
ő helyezte elott egy olasz Mária-kegykép másolatát. A lakosság növek
vése láttára a hercegprímás a kápolnát helyi lelkészeégnek nyilvánította
és a lelkészi teendőket csakhamar a kapísztránus ferencesekre bízta. A
kis kápolna helyett azután a ferencesek templomot építettek. A copfstílusú
templom 1795-től 1797-íg épült. Belül csak a főoltár és a szentély kifesté
se készült el ekkorra, a belső berendezést fokozatosan szerezték meg. A
krísztinavérosí templom máig Buda egyik nevezetessége, mert az 1940-es
évek elején egyedülálló technikai megoldással bővítették ki, amikor
szentélyét előretolták.

A budai templomépítések után szélnunk kell a ferencesek pesti mun
kásságáról is. A bosnyák ferencesek, mint már említettük, a XVII. szá
zadban Pesten kis templomot és rendházat építettek. Ez a kis lelkészség
zavartalanul műkődött a török megszállás alatt, a felszabadító harcban
azonban teljesen elpusztult. A felszabadulás után a bosnyák ferencesek
nem tértek már vissza Pestre, helyüket magyar rendtagok foglalták el,
akik régi középkorí terűletüket kapták vissza a mai Ferenclek terén. A
törököknek itt mecsetjükállott, A ferencesek előbb ezt alakították kápol
nává, Az Alkantaraí Szerit Péter tiszteletére szentelt mai templom alap
kövét 1727-hen tették le; 1738-tól már istentiszteletet tartottak benne,
ünnepélyes felszentelése azonban osak 1743. szeprember 21-én volt. Ez ma
is a főváros egyik legismertebb temploma. Berendezésén,épületén lénye
ges változás nem történt. Érintetlenül őrzi a kor barokk ízlését.

A XVIII. század lendületes építkezései után csendesebb időszak kö
vetkezett. A XIX. században a ferencesek csak egy templom építkezése
nél, a Bakáts térinél vállaltak szerepet, amikor a ferencvárosi híveket az
egyházi hatóság reájuk bízta. Az eredeti Bakats téri templomot az 1838...as
árvíz annyira megrongálta, hogy új templomról kellett gondoskodni.
Nagyrészt Pest város tanácsa viselte a költségeket. Az új templomot Ybl
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Miklós tervezte. Építése 13 évig tartott pénzhiány és más huzavona mi
att. A neoromán stílusú templomot így csak 1879-ben szentelték fel.

A ferences építkezések utolsó, XX. századi szakaszára két budai
templom építése esik. Az Országúti plébániát és a mai Mártirok útján
álló kolostort a kapíszteánus ferencesek II. József parancsára foglalták
el. A nagy kiterjedésű-plébánia ellátása azonban mégis nehézségekbe üt
között, miért is a ferencesek elhatározták, hogy a plébániai terület szélein
új templomokat építenek. Először a Pasaréti úti templom épült fel, amely
lyel bevezetőben foglalkoztunk.· Sajátos vállalkozás volt a Hűvösvölgy.

végén a Heinrich út 3 - 5. szám alatti Szeritföld létrehozása, A szándék
ezzel az volt, hogy a magyar hívek mínél jobban megismerhessék Jézus
életének és szenvedésének föLdjét. Egyetlen bazilika keretében a palesz
tinai szentélyek pontos másolatait foglalták volna össze, sajnos azonban
a háborús események miatt a kezdeményezés befejezetlen maradt. A leg
utoLsó ferences építkezést .az 1940-es évek végén a rózsadorribi Tövis utcai
kápolna jelenti. A kápolnának országos nevezetességet biztosít, hogy fa
lait a legkitűnőbb magyar egyházmüvészek képei díszítik. A hajó két ol
dalán elhelyezett szobrok színte keresztmetszetet adnak a modern egy
házrnűvészetutolsó évtizedeiről.

Két és fél évszázad építési mérlege azt mutatja, hogya ferencesek
Pest-Budán a XVIII. században hat, a XIX. században egy, a XX. szá
zadban pedig két templomot emeltek. Munkájukat áldozatkészség és ki
tartó szorgalom tette lehetővé. Az építési költségeket többnyire apró
donként gyűjtöttékössze,hosszú évek munkájával. Tevékenységüket mű
vészí igény jellemzi. A kornak megfelelőerr igyekeztek a Legkiválóbb rnű

vészekkel. mcsterekkel dolgoztatni. Nagy gondot fordítottak a templomok
belső berendezésére. amelyen nem egy névtelen ferences barát kéznyoma
maradt fenn napjainkig. Munkájukat a művészettörténet ts elismeri. A
vízivárosi barokk templomról írja például Lechner Jenő: "Az Erzsébet
apácák temploma szép oltáraival, faragott padjaival. a későbbi empire
időket is gazdagon képviselő síremlékeível, -muzeális jellegű, szinte egye
dülálló pompás temploma fővárosunknak."

Napjainkban nyolc olyan templom, amelyet ferencesek építettek, mű
k öd tk a Iővárosban, a katolikus hívek hitéleti igényeinek beszédes bi
zonyságaként. -
HAROM TUSRAJZ

1. Lao-ce
Ökrén megüLve
gubbaszt elmerülve,
mint tyúk ha költ,
a Bölcs.

2. V,akok a hídon
Víz fölött hídforma
fatörzs, rajt vakok
kúsznak araszolva.
Egyik én vagyok.

3. Haiku
Fülemile ül
tűnődve jobb világon
cseresznyeágon.
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PANTUM

Nincs színe, bája:
önnön árnya csak.
Nézem. Orcája
egy vér, egy csatak.

Önnön árnya csak:
mint ragyog mégis?
Egy vér, egy csatak
őzike néz így.

Mint ragyog mégis!
Néz, néz kérlel6n;
őzike néz így.
El ne hagyj, erőm!

Szedő· Dénes


