
Az egyházközség 1821 - 1844-ig a Pesti Egyhá f iók- 
egyháza volt. 1 844 óta anyaegyhá z. Azóta kebeléből szárnya ipa 

     bocsátotta az Óbudai egyházat szentendrével együtt a  Kelen
földi egyházat Budafokkal és Nagytéténnyel, Legutóbb két lel-
készi kört alakitott: a várbelit és a hegyvidékit, Lélekszáma
8500 • ** (íte— egyházközség t^rténe t éy ől-,-~jél
a^4ról tjShb ''^üzet j el ént meg: Paul Tomaschekf^ uesehiehte dér

~a. ## Kovács Sándor": n AjTTr*-*
tél-s4»Hád Nádorné M ária Dorottya,_ emlékezete.* ” ̂ S z t e h l o  K o r n é l  j 
,̂ -A- budai-á^.hrtvv evangel-iktrs Egyház- története 1821-1918-ig^r*1- 
Dr. Győry Aranka: Evnagélikus tmeplom-építészet Budapesten. 
■25«40- <fileinte”'trt-1í''scn--ftémotjegvháB ynlt; tn
1890j-eg-években fökffiajtósairfj^ ma túlnyejr
-TB ó an yfn '<t&yjL££^ e t ek^tr~ii*H^
.^sö^^Egy temploma van a Várban u j abban mozgalom indúlt 
hegyvidéki lelkészi kör részére második temploma#"L~ *i m á ii

 1821-1847-ig József Nádor várbeli palotájában,  Má-
 

ria Dorottya főhercegnő lakosztályában tartottak i s t e n t i s z -  
teleteket, 1847-ben a főhercegnő hathatós támogatásával elké
szült a várbeli Disztéren az első templom, lelkészlak és is-/ 
kóla épülettel együtt. Állítólag Kimnach Lajos épitőmester m ű -  
v e .  Ezt 1894-ben a Honvédelmi Miniszter /: Báró Fejérváry 
Géza :/ a minisztériummal kapcsolatos Honvédfőparancsnokság é- 
pülete részére ki akarta sajátítani, de Dr, Andaházy László 
felügyelő és Sztehlo Kornél gondnok közbenjárására, a pénzbeli 

megváltás helyett, a régi épületek fejében, hasonló terjedelem
ben, újakat építtetett a Bécsikapu téren megszerzett telekre, , 
Sándy Gyula akkori egyházi jegyző és műegyetemi tanársegéd el- 
lenőrzése mellett. Ez 1895-ben el is készült és október 20-án 
Sárkány Sámuel püspök felszentelte, A templomot 1920-ban 
Sándy Gyula műegyetemi tanár irányítása mellett bővebb vasbe
ton karzatokkal látták el, belsejét renoválták és kifestették, 
A templom eredeti tervezője Kallina Mór volt,  Hofhauser Elek 
 építőmester vállalatában készült el.

A BUDAI, VÁRBELI Templom.
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A templom külső falazata tégla, vakolva, vörösmár
vány lábazattal. Főkapuba félkörű tympanoirjában Erős vár 
a mi Istenünk " felirat. A főbejárat k b .  4 0 m. ma
gas torony van szép zöld patinájú vörösréz sisakkal, az átme- 
neti magasságban ballusztrád, kővázak,  óra. Van 3 harangja, 
melyek közűi kettőt.az 1914/18-as világháborúban hadicélokra 
feláldoztak, de 1938-ban hasonlókat újra beszereztek.

Az oltártér jobb oldalán lekst-bb sekrestye van, egy 
Luther képpel. A templom belseje téglallapos, négyszögű oltár- 
térrel jobbra van a szószék, balra áll a keresztelő
medence. <i^r&ói3Dék falhoz simálv. -varr~crltfgiryegvo<, vaskos fám

 Mária Dorottya emléktábla előtt. A templomtér belso hossza 
19. 00 m., szélessége 12.50 m. belső magassága 9.60 m. Befoga
dó képessége 800 leéi Sif f  Az ülőhelyek száma 450, lent 300, 
a karzatokon 150. padok ó^ a karsft̂ --kögóyső -szavasz^j
i/evCly a z  y felt formálva— az oiáalkars-atokon%cvők- egy  
Éiáoodil ■eszembe nÓDnoli. A templomtér belső falfelületei va
koltak, húzott párkányokkal és gipsz píllérfőkkel gazd a g i -  
va, ezeken szárnyas angyalfőkkel. Az oltártértől balra em
léktábla van „Mária Dorottya főhercegasszony ő cs. és kir. 
fenségének emlékére. Meghalt 1855. március 30-án. Ihrer hoch' 
herzigen Stifterin die dankbare Ofner,ev. Kirchengemeinde.” 
felirattal, a régi templomból uithorvg* a bejáratban emlék- 
tábla emlékezik meg a templomnak  F e jérváry Géza honvédel
mi miniszter által történt áthelyezéséről. A karzat mellvéd

ok/
jei féldomború faballusztrád/márványozott festéssel, közé
pen belső órával. A templom mennyezete dongaboltozatot mutat 
de szerkezetileg vasváz és vastartók közötti vékony tégla- 
födém, festés— ég képek nélkül. Karz&y'fett magasságban van a 
bejárati oldalon és egy magasságban a templomhajó egész 
hosszának két oldalán. A  felső szakasz az orgona. fala- 
qot4.-p 11 lói1 ■: kkg,i a z  -alsé— ê etkaf̂ z- két yasbet o n -^ i^éWyi h
%Pn + ...Áa--3eAn»AÍepftnaA».-fflJ A h/av^J} 1 1-
Ss-ak&iaok koL’,ô rrsan farlbaépitett vaotartóken nyugűcai4bk f̂



Ad Budai, Várbeli templom* 3

effiS^rŰ T& i^zirfcáflck k o l, P toB ore3^HfttHfrara3^rft~“Y ii^ ^  
^ ■16̂ 1̂ 1. kp1 ~oitártérjkét ol^aí-ptK'áré^-kái^ITeRs^mtáÉbd 

^loBerolvd, a régi-templómból, áthogva%~~üvi*t>fe5téé-] 
Az oltár fölötti körabl a k b a n  N o é  galambja olajággal, 
Mechwardt András ajándéka felirat nélkül.

^jgan /egy-4wgóposillágyj»r«ri4i 1 ng gág" , ma yfrll4nyy»tl f h\  
/inég két flüggő lMipn és falikarok l920Vból/
Az oltár 3 lépcsőfokkal van emelve, szűk körüljáró-  

ja használaton kivűl van. Felépitményes oltár sarkofág alakú, 
agzt»íH-aiL» képpel»/á^Disztéren állott régi templomból Átho7.W y- 
m t tehát még 1847-ből való, mmtnrrt-rrlfilrjflhnn t áj 4»eiyéa-Aa0fr 
#4*. Anyaga #4«4*-márvány, felépítménye két korinthusi oszlop 
által tartott tympanonnal fedett díszes keret;két hatalmas ol
dal gyertyatartóval, Tympanonja csúcsán aranyozott kereszt/íwj, 
Az olajfestésű eredeti oltárképe iKrisztus térdképe, baljában 

tvg az t - j-o^bj ával ^Rogál^jtH—Sg^ehl^-^idrlfL ^^X !!^
l-e-ty-Kdro 1 y •.■ -haté*

ékely Beptal y Mfc-ke£41»
g v » H ^ 5  é=feep*̂ siitagb̂  jombúrTnl L_a
•3roa- f e-3-e-g< n-tekése] ̂er- még (nem-- vfr4--o-í táiW p  J éyk p íré

V_ cvz_ /eAj*l4L j i-\ , L  L I  s/ t  íít~d|uabaí«4-r4S47--é- r~tt 75 feöfti- Időből va-lfr/Kéz-e 
rajita-* s t Á é ± - r-̂Crísz-ti sis ̂ ^eml éknek tekin

tendő, $4 A szószék a Disztéri régi templomban az oltár fölött 
volt elhelyezve, yheẑ ár- a z—iskola- -épület- 3U- -emeletéi
«Ümr Ma a A éh e 3. yesitt^ap i 1 4 az oltártól jobbra konzolo 

vanya falra haiyogvoy ■orototo feljárattal a sekrestyéből,
A szószék régi, felső szakasza aémiii márvány, alsó szakasza fes
tett fa. Mellvédjén füzérek, fáklyák aranyozott domborművek 
Közepén a „Magvető* magyar gazda képében, pörge kalap
pal, eredeti felfogású -̂do 'Waoyon -jw  féldombormű, 
   Fölötte géwtermárvány baldachim romanticizáló orna
mentikákkal. Alján Isten szeme sugárkévében, felül ezüstös fel
hőkön a 10 parancsolat táblái aranyos babér és pálmalevelek 
között. Műemléknek tekinthető.
  A keresztelő medence is a régi disztéri templomból
lett áthozvâ  Alja empire stylű M  márvány oszloptörzs, e
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fölött1apos váz a  f e h é r  márvány sséfiúre f o ot e t-t- fafÖáő vo 1—
A padokat is a régi disztéri templomból hozák át,

barok stilű padvégeiből következtetve, nem lehetetlen, hogy '
már oda is valamely régibbehelyről.kerültek, Orgonája 1895 
ből, a Rieger gyárból való, S5M~lov4~^lsip-jai is áldozatuk 
estek a ^  4^14/18^ilci viligháfcorúban, de újibban ezeket is-/ pótolták.

^ ltá^' -  - m - r  n ‘L h o g y s templom1Bécsi kapu
tengelyében áll. Tőle jobbra az evangélikus ölemé iskolát, 
balra a lelkészi írséétf^l^elkésa— 4g egyhdgfi lakást magába 
foglaló egyemeletes épületek csatlakoznak hozzá akkép, hogy  
az 1/3-ában közéjük ékelődő templomrész szabadon előnyúlik.
A három épületrész közei vasráccsal elkeritett kis előkertet 
alakitanak bokrokkal és futó növényzettel. A szomszédos, For
tuna útca 25-ik sz. éöIdoEin-te-3- ház is az egyház tulajdona, 
melyben a Mária Dorottya jótékony nőegylet szeretet otthona 
•nyert-e-Hv&l-yegé-st-^ 

A templom építésénél és felszerelésénél érdemeket 
szereztek: Mária Dorottya főhercegasszony, Székács József 
pesti magyar lelkész, Kimnach Lajos építőmester, Hunfalvy Já
nos, Dr. Andaházy László, Sztehlo Kornél, Sándy Gyula gond
nokok, majd felügyelők, Mechwart András presbyter. Lelkészek 
voltak: Bauhofer György, Sztehlo András, Scholtz Gusztáv püs
pök. ^ Gvozotesobb vi-áftgi férfiak és■ nők-i~Malviciix OirJ-r-tran^ 
-kár ,-J&^-sef -fé^ereeg-Siqher Káro-1 y , Krückenberg‘5 Jáne& és , 
-nf^e-T-Br^uor Józaef j— Tema-sbfk-^Emma és í^ona, Ihás-z György, L  

kéier- Terézia,---Mauks -Jánns^é y s & z v H^myéb^-zky V i l m o s n á p—  
dánéorXer-lléxir-iettaT-Kauffflaiin Kamill, ScholTz QusztWné*-

^4’r.rnn,pi á  ■irtott o; A jelenlegi lelkészek : vitéz Sréter Ferenc

Danhauser László E gyházközségi felügyelők : Dr.Vladár Gábor, Dr.

Melczer Elek, gondnok : D r . Sajóhelyi Rezső.


