
Posson~Ti László

A PESTi RÉV ÉS KATEDRÁLISA
Ez la templom itt, a volt Erzsébet-híd pesti hídfőjének göd

rébe nyomva, oldala fölött a híd vasszerkezetének sokszáz-mázsás
íveivel: az alázat katedrálisa. Az alázaté, mert kifelé az első pil
lanatokban alig sejttet valamit abból a több mint hét évszázad
ból, amelyet nemcsak átélt, hanem amely él is falaiban. Egy ilyen
sokszázéves templom tulajdonképpen egy kötestet fölvett, ezt a
testet ujra és ujra növesztő vagy átalakító misztikus élőlény. Mi
élteti l Története nemcsak életrajz, hanem maga is élet. Hol kezd
jük rajzán Hol kezdődött ennek a szövevényes kőlénynek élete 7

Létének kezdeteit abból a talajból szívta föl, amelynek réte
geibe alapfalait mélyeszti. Ezek a rétegek a pesti oldal római
Elő-Aquineumának kultúrrétegei. Képzeljük csak: a római hó
dítás fölhatol az Adriától a dunántúli nagy Duna-szöglet jobb
oldaláig és megalapítja a nagy, büszke Acuíncumot, Légiók ál
lomáshelye ez,de a katonaváros köré hamarosan hatalmas pol
gárváros is létesül: valóságos itáliai város,amely fórumával,
kolosszeumával. fürdőivel, viziorgonájával - s ez szól ma is 
kiásva ott áll Obudán túl. Csak házai központi-fűtésének cserép
csöveiből szállt el a fázékony itáliaiakat és kisázsiaikat az itteui
zord télvizek idején melengető forró levegő.

De viszont itt, az alföldi oldalon kezdődtek a Duna-Tisza
közi Vad Mezők, még keletebbre pedig a Kárpátaljáig a felső

tiszai mocsarak. Félvad lovasnépei ellen meg kellett védelmezni
a pompás Aquincumot, előbástvát építeni számára itt, az akkori
Barbaricumban. Hol építsék ezt a bástyát~ Ott, ahol legköny
rivebb az átjárás: ott ahol a legcsekélyebb a hatalmas folyó sodra,
ahol a természetes rév van, ahol a legkönnyebben kelhetnének át
a nagy pusztaság lovasai és ahol kalmárai, árúi, só, rabszolga,
észak reze, ólma, a keleti tenger borostyánköve eddig is átkeltek.
Hol volt ez a rév, ahol már a kő- és bronzkor embere is átkelt
a DunánI Mi pestbudaiak mind emlékezhetünk, hogy vashídjaink
pusztultával egyszerre őskori állapotba esvén vissza, hol- sikerült
legelőször hajóhidat verni a Duna homokos medrébe. A pesti
Belvárosi Templomtól kissé északra! Igy volt ez 1800 évvel ez
előtt is. Itt volt la nagy átkelőhely, a l'ómaiaknak ezt kellett az
alföldi oldalon is tartaniok, ezért alapították az óbudai Aquin
cummal szemközti oldalon, csak jóval délebbre a Nagy Rév elé
hídfőül a maguk katonavárosát. Elő-Aquincumot. Állj meg, Ba
rátságos Látogató, a Belvárosi Főplébániatemplomoldalánál. Ott
vagy, ahol annak az erődvárosnak déli bástyája húzódott. Nincs
benne semmi lehetetlen, hogy a templom alapf'alaiba a középkor
ban ennek az elő-aquincumi déli bástyafalnak megmaradt köveit
rakták bele. Hiszen a templom környéke ma is egészen római.
A nemrég felszínre került s ott kiállított síremlékekrő1 leolvashat
juk a légiók és a katonák nevét, ha pedig nyolc-tíz lépcsőfoknyit
lefelé haladunk a templom mai szintje alá, a római Castrum fa
lait, feliratos köveit és egyéb maradványait is megszernlélhetjük.

A réven aztán, hogy elhagyták a légiók, a nagy népvándor-lás
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viharai szálltak át. A hely, ahol ma 'a Belvárosi Főtemplom áll,
volt a gepidáké, gótoké, hunoké, avaroké. Az az érdekes, hogy
míg Aquincum egészen kihalt és nem maradt belőle más, csak
kőcsontváza, addig itt ez 'a kisebb, jelentéktelenebb bely egy
pillanatra sem maradt néptelen. Valamiféle lakosság mindig ta
nyázott a római romok között és fölött; lakókat a magvurok is
'találtak itt, kalmárokat és révészeket. valamiféle gyarló föld
vár sáncaitól védve, avarral kevert keresztény szlávokat, akiknek
templomuk is volt. Majdnem bizonyos, hogy ugyanott, ahol a
mai Belvárosi templom. Barátságos Látogató: ha nem is veted
le saruidat, ez a hely szent: a magyarország-i kereszténységnek
sokkal több, mint ezer éves pontján állasz, amikor ebbe a tem
plomba lépsz! Tudjuk, hogy Szent István hol és mely templo
mokat épített, A pesti rév temploma nincs köztük. tehát nem ő,

hanem maga 'a Rév Népe építette ezt a pesti templomot, amely
olyan régi, hogyegyszerűen hiába kutatjuk· kezdeteit és előző it.
Az alapjaiba és oldalaiba bevakolt kövek közt nem egy lehet,
amely látta megjelenni itt Arpád lovasait, majd látta, hogy 'a
nagy átkelőhely az Arnád-nem őrizete alá kerül. Szerit István
történetében nincs feljegyezve ugyan Pest neve, de erdélyi had
járatára menve nyilván ,a Pesti Réven kelt át a sereggel együtt
ő is és látta a városka révészednek-kalmárainak római kövekből

épített szűk kis templomát, melyben utóbb Szent Gellért teteme
nyugodott, míg, Csanádra nem vitték.

Meglepő. majdnemhogy megdöbbentő azonban: a pesti rév
part városának már kezdeti életereje! Nincs rá dátum, hogy ősi
szentegvháza mikor épült át románstílű nag'ytemplornmá, . bizo
nyos azonban, hogy a XII. században már majdnem akkora tem
plom áll itt, mint a mai. Ez pedig a középkorban igen nagy
épület.

Pest· kerítetlen, nyilt, önálló város ekkoriban, földesurat nem
ismert, földjei sem voltak. Az előtte hömpölygő folyamból élt.
Lakósai halászok, révészek, kalmárok, iparosok, és hajósok voltak.
A legrégibb oklevelek mint ilyen várost emlegetik. A hely a nyu
gati és keleti kereskedelmet egyaránt vonzotta: Szent István utó
dai még bolgár izmaelitákat, azaz mohamedánokat is telepítettek
ide a' dunai kereskedelem középpontjába, de a második-harma
dik nemzedékben már ők is keresztényekké és magyarokká ol
vadtak. A városnak zömök két tornyával a Duna hömpölygésére
tekintő hatalmas templomát nem királyi kegy, vagy püspöki aka
rat építette, Ez a város a maga erejéből nőtt és hatalmasodott
annyira, hogy ezt a XII. századi kéttornyú nagytemplomot föl
építhette akkorának, hogy megmaradt falmaradványa előtt ma is
ámulattal állunk. Eredeti román falrészlete ma is megvan a déli
torony belső oldalán.

Ott megyünk el fl, templom mellett és nem sejtjük ... A mult
század egyik tudós papja, Rómer Flóris is évtizedeken át haladt
el mellette, amíg egyszer kutatóútja a torony belsejébe nem ve
zette. És akkor, hogy az ő szavaival éljünk, megtalálta a "leg
szebbrománkorú, körivű párkányzatat, s felette a ritkán hiány
zó román fOflaz:atot - ez a négyszögű kiiueknek kiálló élei által
képeztetik ... ' A régi Pest emez első feltárója mindenütt kuta
tott, s hol nem is gy':anítá, volt egy fal, "mely Pest városa Ár-

574



pádkori templomának díszéről, talán - ha alapjai felmérhetők
lennének - nagyszerűségéről is fog tanúskodni!" Hány nemzedék
magyarja ment el és megy el azóta is a mélyresűllyedt torony
mellett, anélkül, hogy ezt tudná. A vedlett torony nemcsak meg
óvta. hanem továbbra is féltékenyen rejtegeti közel nyolcszázéves
magvát. Nem maradtak meg azoknak nevei, akik építőmesterét
fizették, köveit bányásztatták, faragtatták és fölrakták, munkásai
bérét kiadták, s akik bűneiket súgták meg benne ezekben a ko
rai magyar évszázadokban. Csak annyit tudunk róluk, hogy Pest
népe voltak. S hogy templomuk becsült volt és híres, arra mé
retén és a fönnmaradt pompás falrészleten kívül bizonyság az
is, hogy 1211-ben királyi eljegyzés szinhelve volt. A Szentföldet
is megjáró András király és Gertrudis királyné négy éves lány
káját, Erzsébetet itt jegyezték el a thüringiai őrgróffal, Laiossal,
hogy hosszú jegyesség és rövid házasélet után ez a férfi is a
Szentföldön lelje halálát és özvegye a mártírglória mellé a szent
ség glóriáját is megszerezze. Erzsébet, a későbbi Magyarországi
Szent Erzsébetnek egész világot besugárzó alakja is előbb fényt
és királyi pompát, azután pedig az alázat és az önmegsemmisités
útját járta. A templom, ahol erre a sorsra oly zsenge korában
eljegyezték, hamarosan követte a megaláztatásban és megsem
misülésben a szegénység úrnőjének sorsát.

Ez a román nagytemplom 1241-ben leégett és elpusztult. A ke
leti országrészek népe a tatárok elől menekülve oly töméntelen
sokasággal sereglett össze a pesti révhez, hogy mindenkit átmen
teni éjt-napot eggyétévő munkával sem sikerűlt; nagyrészük még
az átszállítáara várakozott, amikor beszorultak a templomba s
az rájuk gyulladt. De néhány évre rá ismét csak maga a város
- mostmár a divatos gót stílusban - még szebbé építette, gót
falazás és díszek alá került a r~gi román falrészlet.

Más helyeken uradalmakat, falvakat, jogositváuyokat adomá
nyoztak egy-egy egyházi építmény megalkotására és fönntartásá
ra. Pest városának nemhogy adtak volna, hanem mindig elvenni
igyekeztek tőle, gondolván, hogy telik a pesti rév jövedelmébőL
Előbb Óbuda káptalanja próbált hatalmaskodni rajta, a tatárjá
rás után pedig az újonnan épült Buda, a Várhegyen alapított
királyi Buda szeretné vazallusává tenni. IV. Béla király kezdte
az. eddig csupasz és lakatlan, fordított teknő alaku hegység be
építését mert a tatárjárás tanulságai a hegyreépült kerített váro
sok védhetőségét igazolták be. Buda lett tehát a királyi ked
venc. Béla a gótika világhírű nagymesterét, Villard de Honne
court francia építész] hívta meg Budára, aki Marburgban már
megépítette akkor Magyarországi Szent Erzsébet gótikus tem
plomesodáját. Ennek a magyarvonatkozású templomnak a min
tájára épült aztán a budai Nagyboldogasszony templom. Pest
városa nem kapott ilyen királyi építészt, habár Honnecourt mes
ter valószínűleg megtekintette hosszas budai tartózkodása alatt
az egykorú pesti építkezéseket s lehet, hogy tanácsokkal is szol
gált. Méreteiben cseppet sem volt mindennapi templom a Rév
temploma. Építésénél a pestiek demokratikus ízű városbüszkeségét
a szembenlévő királyi Buda példája is feszítette az alkotásban.
A pesti polgárok, hátukban az ország kétharmadával, a XIII.
század végétől kezdve a maguk egyre szépülő szentegvházát állí-
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tották szembe Buda királyvárával és tornyaival. Oltára körül II
hosssúranyúlt szentély mentében, sőt a mellékhajók felé is ki
kanyarogva csúcsíves ülőfülkéket építettek a papság- és a céhek
vezetői számára, A fülkék hátfalába a passió jeleneteit festették,
ezekből a freskókból 1939-ben találtak meg néhányat a kutatók,
de a XVI. századi szentségtartók mögött még több ülőfülke lap
pang. A királyi Budával szemben itt Pesten ezek az ülőfülkék

jelentették a polgári siker csúcspontját. A rideg kőfalak közt,
a kemény kőfülkékben telente, iniközben a Duna felől északi szél
söpört végig a pesti réven. párnázott üléseken ültek a templomot
építő és fenntartó városnép vezetői. Egyre szaporodtak a rákosi
országgyűlések és húsz-harmincezres tömegeik s Pest politikai
fontossága is egyre nőtt. De Pest városában inkább csak szál
lást adtak az országgyűlés tagjainak, kereskedtek velük, űzérked

tek az akkor európai hírű pesti lóvásárok alkalmával, de maga
a város döntő többségében a dolgozók közösség-i alkotása volt II
feuda.lizmus fénykorában is.

XV. századbeli följegyzések szerint a főtemplom hét oltárát
rnind a céhekalapították és tartották f'eun. Szűz MáJ.'ia oltára
például, amely Szent Erzsébet, Szent Borbála és Szent Ilona ké
pével is ékeskedett, a varga céh alapítása volt. A Mindenszentek
oltárát a paizs és nyíl, valamint a jsisakgvártók eéhe és a nyer
gesek emelték. A szemközti hegyen vértanúhalált halt Gellért püs
pöknek is oltárt szenteltek a pestiek s ezt az oltárt egyszerű sza
bók és borbélyok emelték, szóval meggazdagodásra sohasem jutó
kisemberek. De az ő oltáruk sem volt azért alábbvaló, mint a hi
vatásukra sokkal rátartibb kovácsoké és kurdmíveseké, akik a
harcos magyar királyoknak szentelt oltárt, Istvánét és Lászlóét
építették. Imre herceg oltárát az ősi magyar mesterséget foly
tató tímárok emelték. Akerékgyúrtókat, kőf'ejtőket, bodnárokat
és asztalosokat viszont az Apostolok oltúra képviselte, hisz Ki-isz
tus is gyakorolta tanítóévei megkezdése előtt az asztalosságot s
tanítványai is mesteremberek voltak. Végezetül pedig Mária láto
gatásának oltárát a szűcsök alapították. Volt persze ezen a hét
ismert középkori pesti oltáron kívül egy Boldogasszonynak szen
telt főoltár is. De ez nem lehetett ezé vagy azé a céhé, mert
egész Pest városának közönségéé volt.

A templomot ezidőben fallal kerített temetőkert övezte. A kö
zépkor embere bent a templomban nyerte el a kereszténységet,
ott ülte meg egész élete során a maga kijelölt helyét, ha már el
jutott az, ülőhely fisztségéig; s oda kívánkozott temetkezni tem
ploma mellé, hogy ott várja be a boldog feltámadás idejét. De
ezek az ide temetkezők nem a konzervativizmus bástyái voltak a
maguk korában, hanem a haladást képviselték, rendszerint minden
ben. Az általában Budán gyűlésező főnemességgel szemben Pest
közvetlen határában, Rákoson a nem egyszer u néppel tartó köz
nemesek gyűléseztek. és ilyenkor az egész ország -mazvarsúeá
nak forrongó ereje Pesten összpontosult, s az itteni Nagyboldog
asszony templom szószékéről is sokszor hangzottak el tettet je
lentő beszédek. Már Róbert Károly fölemeltetége és Te Deuma
is Pesten játszódott le a Budán székelő főúri német párttal szem
ben. és akkor Róbert Károly képviselte az országban a haladást.
Hunyadi János kormányzata alatt aztán nagyon megerősödött
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ez a pesti polgárság és az V. Lászlót körülvevő főúri klikkel
szemben a demokratikusabb származású és ténykedésű 'Hunya
diak oldalán állott. 1457 március 16-án a jelentős részében német
budai tanács hozzájárult Hunyadi László kivégzéséhez és a ki
végzést sietett is végrehajtani. V. László parancsára oaz áldozat
nak még a nevét is tilos volt bárkinek kiejtenie, Pest Nagy
boldogasszony templomának plébánosa mégis a szájára vette az
áldozat nevét és a gyilkosokét is. A történelem föl is jegyezte
a kivégzést követő vasárnapon mondott beszédét, amely után
erősen hozzájárult az áldozat öccsének, Mátyásnak megválasztá
sához,

Budán akkor is a német párt székeit, mikor 1458 újévekor a
Szilágyi-Hunyadi-párt a pesti Rákosmezőre sereglett. Pest, mint
nyilt színmagyar város befogadta Szilágyi húszezernyi triagyar
fegyveresét és Pest polgári népe elébe ment a döntésnek. A Budá
ról átszállingózó németpártiakkal még folytak az egyezkedések,
amikor-va pesti főtemplomban már megszólalt a harang és föl
hangzott a Te Deum Mátyás megválasztatásáu. A hagyomány úgy
tudja, hogy akkor énekelték a pesti gyermekek a főtemplom kö
rül az ismeretes versikét. "Mátyást mostan választotta mind az
ország királyságra...." A hagyomány joggal rögzíti ide a ma
is fennálló gótikus szentély magasztos környezetébe ezt az ujjon
gást, mert Pest és főtemploma az ezután következő fél évszázad
ban érte meg fénykorát.

Az addig kerítetlen, falak nélkül szükölködő mezővárosszerü

Pest a XV. század második felében válik szabad királyi várossá
- Mátyás hálája ez a megválasztását elősegítő város- iránt - és
ő alatta építi föl a város polgársága renaissance-ízű várfalait,
amelynek egy részlete az 1944-e,s ostromból bukkant' elő a hajdani
Kecskeméti kapu táján s ma már a Kálvin-tér legnemesebb látni
valóihoz tartozik. Milyenek lehettek 1470 körül ezek a több öl ma
gasságú várfalak frissen faragott fehér kőbástyáikkal és lőrése
ikkel t Sarakbástyái, rondellái hét bástya-osztatban vették körül, az
egész várost, annak dunai oldalát sem kivéve. De a bárityák és a
templom egyet jelentettek, mert ugyanazok a céhek őrizték és tar
tották fenn hetes osztatban ezeket a bástyákat, - de valószínűleg
ők is építették - amelyek a főtemplom hét oltárát birtokolták.
Régi pesti utazók' leírása szer-int egy óra járásba került mindeme
bástyák, azaz a város megkerülése.

Pest a Hunyadiak alatt az ország második városa lett - igy
szerepel Mátyás okirataiban is - a várost pedig a főteD;lplom
ssimbolizálta. Ma is fönnálló csúcsíves szentélyének nagyrésze is
ennek a kornak azalkotása s jóformán csak napjainkban kerültek
napfényre a régebbi gót iilőfülkék díszes freskómaradványai. Mi
Iyen lehetett ez a templom eredeti díszeivel. külső és belső farag
ványaival, azt a fennmaradt töredékekből csak sejteni lehet. A
történelem duló szávadai jóformán mindent letéptek róla, ami
dísze és pompája volt egykor.

Pedig még Mátyás halálaután is építettek rajta. A pesti pol
gárok megírígyelhették ,a szemközti budai renaissance építménye
ket s á maguk templomát is ebben a stílusban kezdték tovább
fejleszteni. A gótikus ülőfülkék egyrésze elé két vörösmárvány
pasztofóriumot - ssentségháztartót - emeltek. Az egyiket N agy-
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révy Endre thermopilei címzetes püspök, a templom plébánosa
készíttette - a neve ennek is a Pesti Révet idézi -a másikat
pedig Pest városának polgárai. Pest városa 1507-ben még derűsen
nézett jövője elé, habár a Jagellók alatt fejlődése megállott. Az
egyik csodával határos módon épségben maradt szentségtartón
Pest városának bőségszáruk közé fogott ci mere látható, a címer
ben a mcstanában előbukkant bástyák szimbolikus részletével. A
feIírat pedig így szól: "Arr/la imclitox: civitatis reaali» Pestiensis
MDVII." A két II. Ulászló korabeli pasztofórtum némi konzer
vativizmussal Benedetto da Majauo nyomdokait és motívumait
követő magyar mcster műve, Ma is ott állnak, ahová 1500 és 1507
között befalazték őket. A mőgöttűk . lévő gótikus ülőfiilkékben

freskókat sejtenek, amelyek felszínrehozatalára még nem került
sor. .

Renaissance főoltár is épült akkoriban, de errnek csak töre
dékei vészelték át a törőkkort. Dózsa leveretése Pest polgárainak
is a húsába vágott, sok volt közöttük is az áldozat. Mohács évé
ben aztán Pestig nyargalt a török és. Báthory István, a nádor
már ·1526 őszén kénytelen az ország rendei t Buda és Rákos helyett
Komáromba híni tanácskozásra: "Hiszen jól tudjátok, hogy Buda

. és Pest városai eléetek és az élelmektől is egészen megfoszlvák..."
Pest nem épült már ezután, hanem romlott. Százötven évi tö

rök hódoltság után a város az 1686-iki ostromban ötször cserélt
gazdát. Füstölgő' romhalmaz,büzhödt szernótdomb, nem pedig vá
ros szélén maradt ott a hajdani főtemplom, díszeitől f'osztottan,
kidőlt-bedőlt állapotban. .

Pest városában nem maradt akkor se török, se magyar lakos
ság, úgy kellett ujra beteleuíteni, Az osztrák, bajor, frank és sváb
telepeseket katonai kormányzat verbuválta és telepítette be a rom
halmaz közepébe és a; régiT'eatről még a szóhagyomány fonala
is megszakadt. Főurak-nemeseknem vágyódtak vissza ebbe a rom
fészekbe. A jobbágy ha jött is vol ua, ekkor mégcsak nem is köl
tözhetett!

A jobbára németajkú telepesekre várt, hogy a város helyén
. tátongó romhalniazt kitisetítsák, Annyi 'volt a rom, hogy az árú
kat behozó kocsik után egy garasra szállitották le a kövezetvámot.
de visszamenve a városból egy tuvar muroát kellett a kocsisoknak
magukkal vinnlök. A középkor Pestjének kő és márvány monu
mentumai darabokra zúzva murvaként hagyták el a várost; ha
még előbb meszet nem égettek márványí'arag-cúnyaikból. Boldog
asszony temploma azonban - egyetlen a fali al kerített Pest hat
temploma közül - félig-meddig még állott a Duna mentében. Hol
lett volna akkor érzék a gótika maradványai iránt! A renaissance
oltárok szépségét még inkább meg tudta érteni a barokk idők

egyszerű embere is, de a gótika nagyon túlhaladott volt akkor.
Igy aztán Pest városának új polgárai, akik azzal a feltétellel kap
ták ingyen vagy potom áron telkeiket. hogy azokon megszabott
időn belül építkezzenek - falusiasall egyszerű házakat emeltek
maguknak és a főternplomot is, megszabaditva r-oneso lt gótikus
ékítmé-ny-maradványaitól, köznapi, síma osztrák pallér-izlés sze
rint állították helyre. Senki sem tehet nekik szemreháuvást, hogy
~ meglévőnél nagyobb műértelemmel nem birtak és a hagyomány
sem sietett a segítségükre. Nem maradt itt szemtanú egy sem,
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írott emlékek is szanaszét szórva a háborúdúlta országban alig
alig őrizték a templom hajdani pompájának émlékét. Az a cso
dálatos inkább, hogy annyi más romépülettel. gótikus és renais
sance törmelékkel együtt - ahová a város más hat templomának
lomjai vándoroltak - a Boldogasszony-templom félévezredes ma
radványait is el nem hordták. De az ősi templom még romjaiban
is, valami megfoghatatlan tiszteletet -gerjesztett benniik és ők a
maguk falusias ízlése szerint építették újjá a megszentelt helyen
a megazentelt romokat;

Toldott-foldott bárkaszerű alkotmány lett Boldogasszony pesti
egyháza s történelmi századok és stilusok Noé-bárkája egyben.
A későbbi toldások-foldások és ren~válások egészen addik, amíg
gótikus díszeit ki nem bányászták, inkább ártottak, miut hasz
náltak neki. De a kezdet romhalmazából mégis fölépítették ezek
a hívő szivek, tornyokat is emeltek neki és ismét monurnentummá
tették a Duna mentében. Nem csekélyebb buzgóság égett az ő szi
vükben, mint azon céhmesterekében, akik oltárukat és városuk
rájuk osztott bástvá.iát egyforma buzgalommal építették. 1726-ban
már annyira megvagyonosodtak a város nemrég beköltözött pol
gárai, hogy Rómer Flóris szer-int a templom "nagyobb újitásokat
szenoedeit, melyek régi jellegéből majdnem teljesen kiiosetották:"
A XVIII. század közepéri azután bontogatní kezdték a város régi,
középkori eredetű kapuit, sőt a várfalakon át utcakijáratokat is
vágtak és az ország ismét nyilt fővárosába az eddigi szórványos
magyarsághoz egyre többen és többen költöztek be. A mi templo
munk akkor látja kibontakozni a névleg ugyan nem, de valójában
mégis az ország fővárosává kifej lő Pestet, az empire és klasz
szicista st ílű utcaképek Pestjét, a Dunapart, a Lánchíd, a Nem
zeti Múzeum városképét. a reformnemzedékek, az ideköltözködő

magyar irodalom székhelvét, Petőfit és Március Idusa városát. A
nemzet és haladó Icrrádalom elbukásával ennek a városnak a jö
vője is gazdátlanná lett, száguldó fejlődése mindenképpen szabá
lyozatlan és szemponttalan. a templom körül most már nemcsak
a középkor még meglévő maradványait tüntették el, hanem vitáz
tak a Főtemplom áthelyezéséről, kövenként való széfszedése utáni
újbóli fölépítéséről is; de mégis visszarettentek a Budánál ré
gibb Pest legrégibb épületének eredeti talajából való ki tépésétől.
Igy aztán megelégedtek azzal, hogy legalább egy hídat vezesse
nek el mellette, amely híd, bál' Európa egyik legartisztikusabb
ilynemű építménye volt, feltöltött feljárójával mégis gödörbe
sűllyesztette az alázat nyolcadfélszázados katedrálisát,

Aztán ez a híd is a levegőbe repült mellőle.. A főtemplom sok
mindent átvészelő falai megremegtek, de biztos alapokon állván,
ezt ra világvégét is átélték.

Az ostromot megelőző évtizedben a templom hatalmas mű
vészi kutatómunka szinhelvévé vált. Dr Lux Kálmán és később

dr Lux Géza vezetésével elbontották a kalmárkodó korokban mel
léje épített silány üzleti fülkéket és a bolthelyiségek mögűl az
északi és a déli falakon pompás gótikus kapuzatok tűntek elő.
Bent a szentélyben is ekkoriban kerültek felsúnre a gótikus ülő
fülkék s egyikhen-másikban a XIV. századbeli freskók nagybe
csű maradványai kápráztatták el szemünket. A templom testét
borító barna vakolat leverése után mérműves faragott kövek ke-,
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rültek elő az ablakközökben, és föltárta a templom fala azokat
a sebeket is, amelyeket a könnyebben bevakolhatóság míatt ej
tettek rajta: a templom hajójának hatalmas kőmezőibe ugyanis
állványkapoccsal és nehéz kalapácsütésekkel téglahézagokhoz ha
sonló vízszintes hornyokat véstek, s így ilyen durva inódon 8e
beeték meg ezt a nemes építményt.

A pesti Nagyboldogasszony-templom viharvert öreg falai átlva
maradtak a Dunába zuhanó híd mellett, Nem jelképszerű esemény
volt-e ed A hídból úgyis csak az egyik hídfő maradt meg s így
a híd aránylag csekély költségkülönbséggel, persze alsó-hídszerke
zettel. a nyugat felé meghosszabbítandó Sztálin-út és Molotov
tér tengelyében, a kiégett Vigadó helyén is fölépíthető lenne. a ré
gi hajóhíd természetes átkelőhelyén. Igy Budán sem szaladna neki
a Gellérthegy meredek falának, hanem a két hegy közötti völgy
nek vehetné irányát, Pest legrégibb épülete pedig kiszabadulhatna
a hídfeljáró odaerőltetett gödréből és megmenekülne a hídpillé
rek nvomasztó közelségéből.

Az örég templom, alázatot lehelő tornyainak malterköntösében,
türelmesen várja, hogy az ő külsedében és környezetében is ha
sonlóan művészi esemény történjék, mint aszembenlévő várépűlet
tel történik, amelynek középkori szépségeiből felszínrehozzá.k most
azt, ami belőle felszínre hozható: a lepergett századok építő és
romboló kedvének' minden kibányássható ernlékjelét.

A JÓISTEN HEGEDŰSE
I r t a G. K. C h e s t e r t o II

Amikor Ferenc és világias társai költői menetükben vég'ig
vonultak a városon, trubadúroknak nevezték magukat. Amikor
viszont Ferenc és lelki társai nekivágtak a világnak, hogy vég
hezvigyék benne a maguk lelki művét, vezetőjük ezt a nevet adta
nekik: a Jóisten zsonglör.iei.

Mindenki tudja, kik voltak a trubadúrok; mindenki tudja,
hogy a középkorban, a tizenkettedik században és a tizenharmadik
elején Franciaország déli részén új művelődés született s úgy
látszott, fölülmúlja vagy elhomályosítja Páris fiatal tekintélyét.
Fő teljesítménye egy új költői iskola létrehozása volt. Elvben
szerelrni költők voltak ezek, de a valóságban szatirikusok és kri
tikusok is akadtak köztük. Festői helyüket a történelemben nem
kis részben annak' köszönhetik, hogy maguk énekelték a költe
ményeiket s éneküket többnyire maguk kisérték is az akkori idők

könnyed zeneszerszámain; egyszerre. voltak lantosok és írók.
Szép érzelmességükben nyilvánvaló erkölcsi veszedelmek lap

pangtak. de tévedés volna azt képzelnünk; hogy az egyetlen vesze
delem az érzékiség csábítása volt. Ellenkezőleg: ez a délies ro
mantika voltaképpen a szellemiség túlsása felé hajlott, éppen
úgy, mint ,ahogy a belőle sarjadt eretnekség is elsősorban a spi-
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