A török által lerombolt középkori Szentfalva romjain indult el 1792-ben, a trónra lépő I. Ferenc után elkeresztelt Ferencváros élete. A városrész azonban saját templom (és iskola) híján
nem volt megkeresztelve. A zömében németajkú bevándorlók
komoly vágya teljesült 1822. november 1-jén: ekkor kezdték
meg szolgálatukat a ferencesek Fellner János fazekas adománytelkén, a mai Bakáts tér szélén felépült ideiglenes templomban.

„A fővárosban eddig amúgy sem lévén katholikus templom, mely arányossága, stílszerűsége és egyöntetűsége által
hatna az emberre” – így ír Kurtz Vilmos, első plébánosunk.
Neoromán stílusú templomunk rokona az Ybl-életműben a
fótinak, előtanulmánya a Szent István Bazilikának. A monumentális, bazilikális elemek (pl. a mellékhajók vakárkádsora)
adta puritán összképből kilóg a szentély gazdag formavilága.

Az 1838-as pesti árvíz okozta károk
miatt 1865-re a templomot bezárták.
Az Erzsébet királyné védnökségét
elnyerő templomépítő bizottság a
tervezői pályázaton Feszl Frigyes,
valamint Steindl Imre neogót elképzelése helyett Ybl Miklós neoromán
terveit választotta. Az állam és a
főváros anyagi támogatásával felépült templomot 1879. április 24-én
szentelte fel Assisi Szent Ferenc tiszteletére Simor János hercegprímás
– címerét az általa építtetett főoltáron láthatjuk. A kor jeles művészei, A 2002-ben felújított főkapu
mesterei által végigvitt munkálatok csodájára járt az ezüstlakodalmas királyi pár mellett Munkácsy Mihály és Liszt Ferenc
is. A rákövetkező években épült fel Czigler Győző tervei szerint
a Bakáts tér neoreneszánsz épületegyüttese, benne az önkormányzat és az iskola között 1884-re a plébániával.

A templom erénye a
részletgazdagság – a
berendezést maga Ybl
tervezte, a kivitelezés
Thék Endre asztalosés Jungfer Gyula lakatosmester munkáját
dicséri. A kor legjobbjai, Than Mór és Lotz
Károly festették a falKis könyvtartó a sekrestyében
képeket. Szent Ferenc
élettörténete mellett Magyarországon először találkozhatunk
világi (nem szent) történelmi alakkal templomi falfestményen
(Hunyadi János utolsó áldozása). A nemzeti tematikájú falképés egykori üvegablaksor komoly vitát váltott ki a tervezés idején.

Szétlőtt torony, 1956

A századfordulón az esztergomi főegyházmegye papsága vette át a
templomi szolgálatot. A világégések
során károsodott templomot a közösség ugyan még saját erejéből állította
helyre, a Rákosi-diktatúra azonban
elfojtotta a plébánia jelentős civil és
karitatív tevékenységét; a Ráday u. 57ben működő kultúrházunkat államosították. ’56-ban a tér komoly harcok
(és kivégzések) szomorú színhelye
volt. A rendszerváltás után megújult
közösségi életünk, melynek ékes nyoma a felújított plébániaépület: Ferencváros katolikus hívei immár közel két
évszázada találhatnak lelki otthonra.

A templomtérben lévő, zömében XX. századi képzőművészeti
alkotások közül kiemelhető Ferenczy Béni 1950-es, bensőséges
hangulatú Szent Antal-szobra az északi mellékhajóban. Az
Országh Sándor által tervezett, többször átépített mechanikus
vezérlésű orgona 1994 óta újra eredeti formájában működik.
A templom mára a kisebb felújítások ellenére jelentős állagromláson ment át – ennek folyománya a főkapu előtti védőtető, vagy
a harangok délidei némasága. Közösségünk
imái mellett gazdag
liturgikus és kulturális életével hívja fel
a figyelmet a benne
rejlő értékekre, annak
reményével, hogy egyszer majd a régiek által
megálmodott valójáAz egyedül az altemplomban
ban láthatjuk Ferencmegmaradt eredeti mennyezeti festés
város főtemplomát.

Assisi Szent Ferenc-plébániatemplom

Templomunkról

A budapest-ferencvárosi

Közösségünk rövid története

Keresztelőkápolna
11: oltár, rajta középen: Az áldozati bárány, b: Jézus
megkeresztelkedése, j: Noé bárkája (tm)

Kereszthajó, északi oldal (folyt.)
8: Szt. László-mellékoltár (tm), a tabernákulum ajtaján:
Jézus megáldja a halakat, lent balról jobbra: Szárnyas ökör
(Lukács evangélista), Szt. Erzsébet, Szt. Adalbert,
Szt. Margit, Szárnyas oroszlán (Márk evangélista)
9: Szt. László vizet fakaszt a sziklából (tm), a karzaton l:
Szt. Ferenc III. Ince pápa előtt (tm), f: Izajás próféta (tm)
10: Jézus Szíve-szobor (gj)

Járjuk be a templomot!
Északi mellékhajó
1: Szt. Antal-szobor (fb)
2: Prágai Kis Jézus-dombormű (ka)
3: Szt. József a kis Jézussal-szobor
4: szószék, mellvédjén a négy evangélista
mellképes domborművével (fl)

Szentély
12: Assisi Szt. Ferenc halála (tm)
13: Kerub (tm)
14: Szent Péter (tm)
15: Krisztus (tm)
16: Szent Pál (tm)

Északi oldalbejárat
Kereszthajó, északi oldal
5: a karzaton l: Hunyadi János utolsó
áldozása (lk), f: Dániel próféta (lk)
6: Keresztelő Szt. János (tm),
a karzaton: Szt. Ambrus (tm)
7: Szt. Anna a gyermek
Máriával (tm), a karzaton:
Szt. Ágoston (tm)
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Keresztelőkápolna
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17: főoltár (tm), középen
Jézus, mint jó pásztor,
b: Szt. Ferenc eljegyzése a
szegénység úrnőjével,
j: Szt. Ferenc
stigmatizációja
18: Kerub (tm)
19: Szt. Ferenc
megdicsőülése (tm)
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Főbejárat
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A díszítésben részt
vevő szobrászok
ca: Czinder Antal
fb: Ferenczy Béni
fl: Feszler Leó
gj: Grantner Jenő
ka: Káldor Aurél
sa: Stróbl Alajos
szb: Szappanos Béla
szgy: Szász Gyula
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Déli oldalbejárat

A külső falon és a templomkertben
I: főkapu, rajta f: Assisi Szt. Ferenc-szobor (szgy), l: Jézus
Krisztus-dombormű (fl), b és j: Angyalszobrok (szgy)
II: Mária a kis Jézussal-mozaik (zsi)
III: Assisi Szt. Ferenc-szobor (sa)
IV: 1956-os emléktábla
V: Hősök emléktáblája (I. és II. világháború, 1956)
VI: Szt. József-mozaik (zsi)
VII: 1956-os emlékmű (ca)

20
21
22
23

27

VII

festők
lk: Lotz Károly
tm: Than Mór
zsi: Zsellér Imre
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Déli mellékhajó
27: Fájdalmas Szűzanya-szobor
28: Lisieux-i Szt. Teréz-dombormű (szb)
29: Assisi Szt. Ferenc ereklyéje
Templomkórus és előtér
30: f: az orgonaszekrény tetején Szt. Cecília, b. és j: liliomok
31: f: felszentelési, l: 1948-as helyreállítási emléktábla
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Kereszthajó, déli oldal
20: Szűz Mária
szeplőtelen Szíve-szobor (gj)
21: Keresztelőkút
22: Szt. István-mellékoltár (tm), a tabernákulum ajtaján:
Utolsó vacsora, lent balról jobbra: Sas (János evangélista),
Szt. Gellért, Szt. Imre, Szt. Mór, Angyal (Máté evangélista)
23: Szt. István alamizsnát oszt (lk), a karzaton l:
Szt. Ferenc prédikál (tm), f: Jeremiás próféta (lk)
24: Dávid (lk), a karzaton: Szt. Jeromos (lk)
25: Rebeka (lk), a karzaton: Nagy Szt. Gergely (lk)
26: a karzaton l: Kapisztrán Szt. János
prédikációja (lk), f: Ezekiel próféta (tm)

