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Pesti jfegggg. Egyházközségfftíiigyodák temploma a 
   Főváros által adományo zott telken, a Fóti út 22 sz. alatt 
  fekszik • i -aa é 1 o c "úWon ál~4Í*e&be&- 
sitás-aiatt állé-par* terül ei. Az 5900 lelket számláló 
lelkészi kör 1938-ban alakúlt meg. Már Rimár Jenő lelkész
nek 1919-ben, szervezés céljából dósé- óta mám
felvetődött a vágy, hogy iskolai WBmtéfjmmben tartott
veit tmrazr- ösezojöegtelpfo helyett templom
gyűjtés indúlt meg, az egyházközség m e g f  él el ő támogatá
sával emelt 1936-ban került sor az építkezés megindítására. 
Két, szűkebbkörü tervpályázat útján beszeregtettek -a szűk* 
sóges tervek és),pályanyertes terve alapján Sándy Gyula mű
egyetemi tanárt bizták meg preggamm oeorinf előirt vég
leges terv elkészítésével. a-négyén szúkÖBen oeámitefrb -

árlejtés lefolytatása után Ruttkay-Miklián Éááté Ödön é p í 
tőmesterre b i z t á k .  1 9 3 8 .  október 30-án felszentelték.

hathatósan közreműködtek Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, felügye- 
1ő , Kemény Lajos esperes, Láng Gusztáv, Fűlöp Áronné, Dom- 
sitz László, Dr. Fabinyi Gézáné, Nagy Lajosné, Szemes Já- 
nosné, Vízi Józsefné, Prickl Gyuláné, Dr. Fabinyi Géza/és 
az Angyalföldi Luther s z ö v e t s é g .  

Az épület csoport a templomtéren, sekrestyén, tor- 
nyon kivűl az alagsorban gyülekezeti termet, nőegylett he- 
lyiséget, külön épületben paróchiát lelkészi hivatallal, 
segédlelkészi-és egyházfi-,valamint seée«fjnégyszobás lel
ké sz/lakás^aiv tart&laafr* Az egyemeletes parochia és tem
plom között arkádszerü összekötő építmény jelzi az össze- 
tartozást. A második tervpályáz atnalr-ki volt kötve, hogy 
tn épület a XIX-ik század elejei stílusban legyen létesítve. 
E s a e g i s  történ ta

A vasbetonvázas és vasbeton mennyezetű templom 
egyébként- téglafalazattal, külső nemes vakolattal van ki
alakítva.  ,/

/  c
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&$$&&&£> Faragottkő oszlopai, kő-kapukeretei, füzéres hom
lokzat díszei,,„Erős vár a mi Istenünk" fellirat C-»od*l^  
a sarkon levő díszkútja klasszícízáló stílusban vannak 
kiképezve. Ilyen a vörösrézzel borított kupolaszerű torony
sisakja is. 

A téglalapos templomhajó belényúló, de áttört 
támpillér soréval 14.00 m. belvilág szélességgel,/a tám- 
pillér közök 10.80m.-esek./ 24.05 m. hosszúsággal, /2 6 1  
m-es előcsarnokával és 3.02 m-es oltárterével, csaknem 30 
m. hosszúságával!/ és 10.07 m-es belső magasságával a leg
nagyobb evangélikus templomok sorába tartozik. Oltárteré- 
nek nyílása 6.50 m . Befogadó képessége több, mint 1000 lé- 
lek. 100 éves Ittépadjai bizonyosmérvű felújítással a deák
téri templomból hozattak át, ahová ezek helyett új padok 
kerültek. Földszinten padokban 370, beállított székeken 
130 ülőhely van, a karzaton 70 ülés, vagyis együtt/ 570 ü- 
lőhely van, ami még fejleszthető. Az ülések mind az oltár,
illetve az e t tő id o b b ra  lévé »*ó ***-k  f e l *  n é jw b k y Van küH Ha

papi székcsoport, A vörösmárvány keresztelő medence .
Oltárkeretezése politúrozott cseresznyefából ké

szült aranyozott ornamentikákkal, ugyanígy az ettől jobbra 
levő baldachinos szószéke is, ahevé^fe=fealj4rás a templom-- 
támbő 1-tövténlk-. Falhoz támaszkodó oltárasztala fölött Emau- 
si tanítványok cimüű olajfestmény van. Raksányi Dezsőtől.  

1943 ban készült el.  Az oltártér elől végigmenő 
díszes vasráccsal van elválasztva. A templom központi fűtő- 
meleglég csatornája a szószékkel ellentétes oldalon torkol
lik a térbe diszes vasráccsal ellá tott nyíláson át. Ugyanez 
a fűtés melegíti az alsó gyülekezeti termet is, mégfelelő 
átváltással. A templom gerendás vasbeton mennyezetét tartó 
pillérsorozaton és ezek Íves kapcsolatain, valamint a kar
zat mellvédjén és a kisebb ajtókon mélyített, illetve át- 
világitó keresztek vonóinak végig* Az oltárkép-keret tete- 
jén levő háromszögben Isten szeme van-altfklmaBVa sugarakkal, 
a szószék baldachin &a£d*i*-£aaá«o%4 Szentlélek galamb van.
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Tekintettel arca, hogy a templomtér alatt magasabb alag- 
sori helyiségek is vannak, a templom főbejárata előtt szé
les feljáró lépcsőzet vezet a járda fölötti 2.20 m. magas- 
ságban levő padlószintre. A toronyban is tágas és kényel
mes lépesőzet vezet úgy a szabadba, /: a második kijárat
hoz :/ mint a karzatra és az alsó gyülekezeti terembe. A 
40*0 0  m . magas toronyban egyelőre egy harang van. A tem
plom szürke asbest-cement Eternit müpalával van fedve.

A gyülekezeti terem előcsarnokában ruhatár és 
bufffe4 asztal, a 14.00/14.00 m-es terembe beállítható szin- 
pad vagy előadói emelvény alkalmazható. A terem felnyitha
tó harmonika falával az előcsarnokkal megnövelhető. Mellet-
te teakonyha, művészszobák, amik egyszersmint nőegyleti 
dolgozókúl is h a s z n á l h a t ó k , női és férfi mosdók csoporto- 
súlnak. Hátúi van egy raktár, fűtőkamra, tüzelő szertár,   
-cu-parnchi-ához- tartósé mogókonyhra. A templomot és parochiát 
környező telekrész parkozott.



Bányai egyházkerület, Budapesti egyházmegye.
Pesti - Angyalföldi lelkeszi kor

A lelkészi kör l938-ban alakult lelekszáma kb. 5900.Temploma 
a Fóti-ut 22 sz.alatt 1938-ban épült Sándy Gyula műegyetemi tanár 
tervei ezerint, az alagsorban gyülekezeti teremnel^r.iaínojjliBfri helyi
séggel. Faragottkő oszlopai,kő-kapukeretei,füzéres homlokzat diszei, 
"Erős vár a mi Istenünk" felirati betűi,a sarkon levő diszkutjai  
klas szicizáló stílusban vannak kiképezve.Ilyen a vörösrézzel boritott 
kupolaszerű torony sisakba is.Egy harangja van. A templomhajó belső 
szélessége 14 m, hosszusága 24 m,/az előcsarnokkal és az oltártérrel 
együtt csaknem 30 m,  belső magassága 10.07 m.Befogadóképessége 
több mint 1000 személy, 570 ülőhellyel,ebből 70 az orgonakarzaton 
van. Oltárkeretezése fényezett cseresznyefából készült aranyozott 
ornamentikával, ugyanígy az oltártól jobbra levő baldachinos szószéke, 
is. Falhoz támaszkodó oltárasztala fölött Raksányi Dezső :Az emmausi 
tanitványok o l ajfestménye van, 1943-ból. A szószékkel,szemben áll
a vörös márvány keresztelő m e d e n c e .  urvacso-
rai edényei között van egy ezüst paténa F a binyi Géza ajandéka 1937- 
ből,e g y ezüst kehely: Dr.Felber Gyula ajándéka 1939-ből.Ezüst kancsót 
kak Palluch Kató adományozott. A. templom környéké parkozott. Az epi- 
tés és felszerelés körül nagy érdemeket szereztek Dr.Tomcsányi Vilmo 
Pál, Láng Gusztáv /harang/, Fülöp Áronné,Angyalföldi Luther Szövet
ség, Dr.Fabinyi Gézáné, N agy Lajosné, Fabinyi Géza, Stennes Jánosné, 
Vizi Józsefné, Prike Gyuláné, Domsitz László. Jelenlegi lelkész :
Rimár Jenő^f a^ yh^alfiá'z^égi fG lijg y o lő  id i«iPomooányl V T lh il. •
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