
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


