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Ezüstnet Egyesület 

 

Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom 
 
2015. március 6.-án tettünk látogatást a Szt. Erzsébet templomban. A résztvevők 
száma 16 fő volt. 
 
Az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom  - más néven Erzsébetvárosi 
plébániatemplom - Budapest VII. kerületében, az Erzsébetvárosban, a Rózsák 
terén található, - római katolikus templom.  
Az épületet 1895 és 1901 között építették Steindl Imre neogótikus tervei alapján, 
nevét Árpád-házi Szent Erzsébet után kapta. 

Története 

 

                                A templom egy 1901-es 
képeslapon 

Az újonnan alakult VII.kerület,  polgárai, 1881-

ben római katolikus templomot építtettek 

a Szegényház tér, ma Rózsák tere északi 

oldalán. A kis templom Czigler Győző tervei 

alapján épült fel, azonban kicsinek bizonyult. 

Ezért a katolikus egyház megvásárolta a tér 

központi parcelláját, és 1889-ben megalakult a templom építtető 

bizottság. 1892.július 28-án Steindl Imre neogótikus stílusban fogant tervét fogadták el. 

 Az építkezést 1893. szeptember 11.-én kezdték meg. Az 1895. október 20.-

án megrendezett ünnepélyes alapkőletételen részt vett az uralkodó, I. Ferenc József is, 

sőt az alapkövet saját kezűleg helyezte el. Az elkészült templomot végül 1901. május 

16.-án, áldozócsütörtökön szentelték fel, és Árpád-házi Szent Erzsébet oltalmába 

ajánlották.  

1905-ben korábbi kis templomukat a magyar görög 

katolikus egyháznak adták át. 

Szent Erzsébet szobrát a templom előtti téren 

állították fel 1932-ben, a szent halálának 700. 

évfordulóján.     A teret ugyanekkor nevezték el 

Szent Erzsébet attribútumairól Rózsák terének. 
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A második világháború során a templomot bombatalálat érte, és a helyreállítási 

munkálatokkal 1949-re készültek el. Az elkövetkező évtizedekben azonban az épület 

állapotában jelentős romlás következett be. 1995-re sikerült elérni, hogy a 

plébániatemplom műemléki státust kapjon, és ugyanekkor megkezdődhettek a teljes 

körű épület felújítási munkálatok, amelyek a környező park rendezésével együtt 2004-re 

fejeződtek be. A belső tér renoválása még 2007 elején is tartott. 

Az épület 

A templomnak két tornya van az épület északnyugati szárnyánál, melyek magassága 

76 méter. Az épület szélessége 21,6, teljes hossza pedig 62 méter, míg alapterülete 

1800 m². Közel 2600 embert képes befogadni. Ezen adatok alapján ez Budapest VII. 

kerületének legnagyobb temploma.  

Az épület arculatának kialakításakor Steindl Imre a gótika francia hagyományaiból 

merített, de nagyban hagyatkozott korának modern technikai megoldásaira is. A 

háromhajós, kereszthajós alaprajzú, kéttornyos templom északnyugati főhomlokzatának 

két tornya egymástól nagyobb távolságra épült fel. Köztük nyílik a templom főkapuja és 

két mellékbejárata. Felettük, a kapuoromzat csúcsán Kiss György Szent Erzsébet-

szobra, valamint kerámiakeretben egy gótikus rózsaablak látható.  

A főbejárat felett található rózsaablak és az a felett található, sorrendben Szent 

László, Szűz Mária és Szent István szobrok Köllő Miklós munkái. 
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