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Csúnya kifejezéssel: hiánypótló könyv. Köszönet
illeti szerzőjét, Beke Margitot, hozzáértő mun-
katársait, akik szép fényképeikkel még tartal-
masabbá tették a két kötetet, s nem utolsósorban
kiadóját, a Szent István Társulatot, amely méltó
köntöst biztosított megjelenéséhez. A mű két rész -
re oszlik: az Általános történeti szempon tok, mint a
címe is jelzi, a katolicizmus fejlődését történelmi
összefüggéseiben tárgyalja, a másik rész pedig a
plébániák és a hozzájuk tartozó kápolnák törté-
netét dolgozza föl. A történetiség mellet részletes
képét kapjuk a templomok külső és belső terének,
s itt valóban érdemes képről is szólnunk, hiszen a
templomok belső terének legszebb freskóit, szob-
rait, mozaikablakait a fotók segítségével is szem-
ügyre vehetjük, s még a közben lebontott vagy le-
bontatott kápolnákat is láthatjuk.

A két kötet semmiképp sem arra szolgál, hogy
egyvégtében végigolvassuk. Szemezgetni kell ben-
nük, s ahogy ilyenkor szokás, először az ismerős
kápolna vagy templom leírásával és történetével
kezdjük az olvasását. Egy időben rendszeresen
szem léztem a főváros fontosabb egyházzenei ese-
ményeit, megfordultam azokban a templomokban,
amelyek kórusa (esetleg zenekara) értékes színfoltja
volt a zenei életnek, amelyből jórészt hiányzott az
egyházi zene. Ha valaki veszi a fáradságot és vé-
gig lapozza e korszak zenekritikáit, némi elmélye-
déssel szembekerülhet az egyházzenei művek
deg radálásával vagy az efféle alkotásokat meg-
szólaltató karmester leszólásával.

Visszatérnék azonban a templomokhoz: az én
templomaimhoz. Az Országúti Szent István vértanú
plébánia volt gyerekkoromban második otthonom.
Tudtuk, hogy II. József, a „kalapos király” felosz-
lat ta az addig itt működő ágostonrendi közös-
séget, s ekkor költöztek ide a ferences atyák a Ví-
zivárosból. 1945-ben a temp lom kettős tornyán a
belövések nyomait őrző hatalmas lukak még sokáig
őrizték az ostrom emlékezetét. Innen dörögte el
szentbeszédét a húsvéti körmenetek alkalmával
Szabó Szerén atya, akit a halálos verés elől mene-
kítettek Kanadába. Hosszú ideig Gábris Grácián,
a művészetek nagy pártolója adta a megbízásokat
a máshol nem foglalkoztatott művészeknek. A kó-
ruson Tamás Alajos vezényelte s emelte a kor leg-
színvonalasabb együttesei közé az Erzsébet, majd
a Kapisztrán kórust, amelynek igazi küldetése volt
az egyházi zene terjesztése. A ferences atyák
gondozták az Apostol és Bólyai utca sarkán álló Ve-
ronika-kápolnát, amely a bombázások során halálos
sebet kapott. Helyette az 1948-ig az Áldás utcai is-

kola tornatermében szorongó hívek a Tövis utca sar-
kán lévő telken a Kapisztrán Szent János-templom
építését kezdeményezték. Az építkezést viharos se-
bességgel 1948 szeptemberében kezdték, 1949 jú-
liusában pedig már felszentelte az épületet Schrotty
Pál delegátus generális, aki a Margit körúti nagy-
templomban keddenként a Szent Antal-misét
mondta hatalmas embersereg részvételével. Az épít-
kezés befejezését Vas Zoltán népjóléti miniszter sür-
gette, aki tudta, hosszú időre ez lesz az egyetlen el-
készült templom. A mellé tervezett rendházat
csak hatalmas tégla ha lom jelképezte, ott és akkor
ilyesmiről álmodni sem volt tanácsos.

A Keleti Károly utcában az Érseki Katolikus
Gim názium melletti Krisztus Király-templom fel-
építését Vaszary Kolos hercegprímás és Kohl Me-
dárd püspök szorgalmazta és segítette, s 1926-ban
Csernoch János prímás szentelte föl. Amíg nem kez-
dődött el az iskolaépület renoválása, ide jártunk
szentmisére a Rákócziánumnak nevezett kollégi-
um bentlakó diákjaival. Tyukos Gyula volt a hit-
tanárunk, Honti Jenő is tanított, mindketten temp-
lomigazgatók is voltak.

Gimnazista éveimben előbb a piaristák rend-
házának kápolnája, majd a szomorú átköltözést kö-
vetően a Mikszáth Kálmán térre zsuppolt gim-
názium jóval szerényebb belterű kápolnája lett a
diákság lelki ott hona. Az előterében lévő oltárok-
nál a megszűn tetett rendek tagjai mondhatták a
szentmiséket. A kápolnából közvetlen átjárást te-
remtettek a tartományfőnök, Sík Sándor lakrész-
éhez. Egyik legszebb versében, amelyben arról írt,
hogy Krisztus mindenfelől bekerítette, hitelesen je-
lenítette meg a környező templomot és kápolnát is.
Ha kinézett az ablakon, épp rálátott a Krisztus Ki-
rály-kápolnára, távolabb a Király utcai Jézus Szí-
ve-templomra, amely 1945 előtt a jezsuita atyák jó-
voltából a főváros lelki életének egyik központja
volt, szószékén például Bangha Bélával, környe -
zetében a különféle egyesületekkel. Reviczky
ut cai otthonából épp erre a templomra látott a
mozgalmároktól idegenkedő Babits, aki ezt a meg-
győződését Strófák egy templomról című versében is
megfogalmazta. Az utcai oldalon Feszty Masa Úti
Boldogasszony képe előtt mindig imádkozók álltak,
talán azok is, akik 1949 nyarán segítették eltüntet-
ni a vandálok által okozott károkat. Itt kezdemé-
nyezte Bíró Ferenc A Szív újságot sokak lelki életé-
nek gazdagítására, s a Ho rán szky utcából indult a
Magyar Kultúra, a „harcos” katolicizmus nem min-
dig a krisztusi szeretetet megvalósító orgánuma.

Amikor 1955-ben az Új Ember Kiadó hivatalá-
ba kerültem, bemenet vagy hazafelé, be-betértem
a pesti ferences templomba, amelynek „őse” az
egyik legrégebbi pesti templom, tőszomszédsá-
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gában Rákos mezejével, ahol országgyűléseket tar-
tottak, s előtte itt mondták a Veni Sanctét. Olvas-
mányaim során tudtam meg, hogy a rendházban
gyakran tanácskozott Bangha Béla a nevezetes fe-
rences Buttyhay Antallal, s itt határozták el a Ka-
to likus Sajtó Vállalat megalapítását. Szerettem az
öreg padokban üldögélve hallgatni Gergely Ferenc
orgonajátékát, amint Bachot játszott vagy éppen
improvizált (ennek nagy mestere volt).

1958-tól a piaristák helyébe költöztetett egyetem
a Belvárosi Főplébánia tőszomszédságában bol-
dogította a marxizmus tanaira szomjazó diákságot.
Órák közben hol a templom félhomályában ke-
restünk vigaszt néhány kollégámmal, akik ide-
genkedtek a Kisz-tagság gondolatától, hol a Duna-
parton süttettük magunkat a vakító napfényben.
A templom már a krónikákban is szerepel: itt te-
mették el a vértanúságot szenvedett Szent Gellér-
tet. A Szent István korabeli templomot alighanem
átépítették, a gótikus stílusban végzett építőmun-
kák évszázadokon át tartottak, mígnem a 16. szá-
zadban befejeződtek. A török uralom idején ez volt
Pest egyetlen katolikus temploma, de súlyosan ká-
rosodva, csak a szentéjben tarthattak liturgikus cse-
lekményeket. A 19. század elején Hild János tervei
alapján rekonstruálták a templomot, amely Liszt itt-
honi egyházzenei műveinek is otthont adott, még-
hozzá a szerző vezényletével.

Sokáig foglalkoztatta a mérnököket és a város-
vezetést is az a terv, hogy eltolják a templomot. Sze-
rencsére a gazdasági világválság megakadályozta
ennek kivitelezését. A háború alatt súlyos károkat
szenvedett, s nem volt szerencséje Balog Lajos plé-
bánosnak sem, akit a forradalom előtt és után is bör-
tönbüntetéssel sújtottak.

Amikor szombatonként keresztapámhoz bal-
lagtam a Váci utcában, egy fohászra betértem a
Szent Mihály-templomba, amelyet emlékeim sze-
rint a „páter templomának” keresztelték el a kör-
nyékbeliek, a politikában és a műgyűjtésben is ké-
tes érdemeket szerzett Balogh páterről. Hogy
mi lyen szálak fűzték a templomhoz, nem tudom.
Azt viszont igen, hogy nevezetes orgonáját Gergely
Ferenc bővíttette.

A nagymamám a Feneketlen tónál lakott. Ha
meglátogattam, mindig becsábított néhány percre
a Villányi úti Szent Imre-templom, amelyben a szer-
zetesrendek szétveréséig a ciszterek tanyáztak. Ha-
mar bebizonyosodott, hogy a Verpeléti úton
működő kápolna nem képes befogadni a híveket,
így a Villányi úton szükségtemplomot építtetett
a főváros, de ez is szűkösnek bizonyult. 1936-ban
helyezték el a mai templom alapkövét, és két esz-
tendővel később föl is szentelte az elkészült isten-
házát Serédi Jusztinián.

A ciszterek 1989-ben térhettek vissza. Közülük
néhány kiváló szerzetest ismerhettem, szívemhez
legközelebb szüleim egyetemi kollégája, Ágoston

Julián állt. Egerben és Pécsett fejtett ki tanári tevé-
kenységet, tanítványai rajongtak érte. Megjárta a
Rákosi-rendszer börtöneit, szabadulása után Bián
tanított általános iskolában, és Óbudán élt egy vi-
zesedő falú lakásban. Sokat próbált szíve vitte el.

Az Ulászló utcai kápolnában húsz évig osz-
tálytársam, a gyermekorvos végzettségű Kovács Ist-
ván, a „doki” volt az igazgató, 1997-ben bekövet-
kező haláláig. „Pisti” — mi csak így hívtuk — kiváló
tanuló volt a piaristáknál és kiváló munkát végzett
a Szeretetszolgálat kötelékében, mint a hátrányos
helyzetű gyerekek mentora. Szomorúan olvas-
tam, hogy egy éve megszűnt a kápolnaigazgatóság.

Egyetemista koromtól vasárnaponként felbu-
szoztam a Mátyás-templomba. A tízórás szentmi-
sén zsúfolásig megteltek a padok, a város másik ré-
széből is idezarándokoltak meghallgatni a Bárdos
Lajos, majd utódai által vezetett kórust, amelyhez
olykor zenekar is csatlakozott. A nagymisén osz-
tályfőnököm, Gál István perselyezett, ő mondta a
déli szentmisét félelmetesen bátor szentbeszédek-
kel. Mindig örömöt jelentett, ha mise végén a fe-
lejthetetlen énekessel, Réti Józseffel ballaghattunk
le víg beszélgetésben. Tiszta reggelen rózsadombi
lakásunk erkélyéről ellátni az állványokkal körül-
ölelt templom tornyáig. Adja Isten, hogy minél ha-
marabb elkészüljenek renoválásával.

A Zenei jegyzetek írása során sok templomba el-
vetődtem. Óbudára inkább Mécs László szent-
beszédei vonzottak, de ott hallhattam felejthetet-
lenül szép előadásban Pergolesi Stabat Materét
valamelyik Nagypénteken. Mintha dézsából ön-
tötték vol na, úgy ömlött az eső, ronggyá áztam,
de megérte. Eljutottam Kispestre, ahol egy Mozart-
mise szerzett gyönyörűséget, és többször is ki-
buszoztam a kőbányai Szent László-templomba,
ahol a felejthetetlen Ince Aurél vezette a kórust.

Ha a Petőfi Irodalmi Múzeumban — szerencsére
csak három évig szenvedtem ott — torkig voltam
az intrikákkal, átballagtam az Egyetemi templomba,
ahol visszanyertem békességemet. Amikor vasár-
nap ügyeletes voltam, itt hallgattam szentmisét.

Be is fejezhetném a hatalmas opusz felkeltette
emlékeim sorolását, de egy még hátra van, a pün-
kösdfürdői Szent Özséb-plébániatemplom. Ide
járnak unokáim, itt lettek elsőáldozók, itt bérmál-
koztak, nyaranta a sok ministránssal együtt tábo-
roznak, s itt működött haláláig a rajongva szeretett
Antal János, aki felépíttette a templomot, s remek
közösséget alakított ki. Már a templom születését
is a Lélek támogatta, hiszen Lékai bíboros pappá
szentelésének ötvenedik évfordulója és hetvenötö -
dik születésnapja adta a lehetőséget, hogy ezt az
„ajándékot” kérje az államtól. Remélhetjük, hogy
a megváltozott világban is az égiek őrködnek a fő-
város hitélete fölött, s a mai híveket ugyanúgy meg-
őrzik, mint elődeiket.

RÓNAY LÁSZLÓ
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