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ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG "  „
EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK SZERKESZTŐSÉGE H a tá r id ő s  !

Budapest, IV., Bástya-utca 12 Eg y h á z i k ö z é rd e k b ő l
Telefon: 187—455 n a g y o n  fo n to s !

...... egyházkerület '  Nyilv. sz. 7 ^ ’ ................

......................................  egyházmegye ^  ’ - 9 .k & . f y . ........ egyházközség
-w-—t>. ....T rr^ .oL-...............  vármegye

Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív,
A Z EG Y H Á ZKÖ ZSÉG .

1 Mikor alakult az egyházközség? ^  ^ 3  *7 ■
Anya- társ*, missziói-, leány, vagy fiókegvházközség-e?

Az egyházközség lélekszáma? ................................. ............. .....

Jelent-e meg az egyházközség történetéről könyv, füzet, ismertetés? Ha

igen, kérjük címünkre megküldeni. (Kívánatra visszaküldjük.)......~ . .........
A TEM PLO M .

2. Van-e temploma? C
Több temploma is van? .............. 0 ..... \............................

Melyik temploma hol van? ......... .... .... .... ......................... . r  _

Eredeti evangélikus templom-e, vagy előbb más egyházé volt?......3^3^333?
A templom mikor épült? (Mettől-meddig épült?) ........^3  J ~ j j f .............

A templomépítés történetének főbbadatai és főbb mozzanatai..... ............ ..

Ki volt a templom tervezője, épí tői é?. .

Újabb templom esetén ki volt ennek tervezője, építője?— — ?7....................

Korábban volt-e más temploma az egyházközségnek?......... .............................

Mit tudnak róla? ....................... » .................................................. ......... ........ .....

Az üldözések idején hány templomot vettek el, a jelenlegi templom tehát

hányadik temploma? ..................................................... ................

Újonnan épült-e a templom, vagy a régi átépítése? ............. .....................

Mostani alakját mjkor nyerte? ..........................— .........................................



A TEMPLOM KÜLSEJE. ..

3. Milyen a templom külső falazata? ....................... fJÁ___ Á . ' z . .......... .....

Támpillérei, oszlopzata, vannak-e rajtuk díszítések, feliratok, domborművek, 

ábrázolások, mit vagy kit ábrázolnak? __________ rrqrr......................................

Alkalmazlak-e ilten keresztyén jelképeket (szimbólumokat), mit ábrázolnak 

azok és hol foglalnak helyet? ................................ - ...... ..................................
. .............. ........ ........ ..................................................... ..........

4. Vannak-e a templomra vonatkozó rajzok, tervek (építészeti tervek), alaprajzok, képek,
leírások, stb.? ......................................................

Megjelentek-e ezek írásban, vagy nyomtatásban és hol? Ha igen, leérjük 

címünkre megküldeni. (Kívánatra visszaküldjük.)......

Műemlék számba vehető-e a templom? .....  ~
5. A torony.

A templomnak van-e tornya? .................................

Mikor épült a torony? (Metlől-meddik épült?) ............................................

A torony egybe van-e építve a templommal?...................................

Külön áll-e? ........
A torony stílusa elüt-e a templom stílusától? '• e o . ,

A tornyon vannak-e díszítések, ábrázolások, keresztyén jelképek (szim

bólumok?) ............................. ~ ......................................

Mit ábrázolnak? ................... . ~ . . . ....... ^........................... .

Ki volt a torony tervezője? .......... ..... rr.r.T^V..:........................................
Ki volt az építője? -................. hí^^p...-.....................................

Műemléknek tekinthető-e?...................................

6. A  harangok.
A harangok száma: .............  v....'...............

Nevezetesen, értékesebb harangok:....................................................
Mikor készültek? íí?.-3..̂ ..7..yT ?̂...-....

Mi a nevezetesebb harangok jellegzetessége? (Ábrázolása, felirata, tudni

valók róluk:) ........................................------------- -............................................

........... .....................................w..... ............ ..... ......_________________________ ________________-....................
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7. Van-e harangjáték?...................................

Mit játszik? — ................................................

Mikor készült?  ^ . . . . ...................... Tervezője: .......................................

8. Ha nincs torony, harangláb van-e és hol? ...........

Milyen a harangláb?..................................
Van-e művészi jellege és mi? (Faragás, díszítése, keresztyén jelképek, 

(szimbólumok) stb.................................................................................................

9. A kápolna.

Van-e külön kápolna? ........... /

Mikor épült? ............................................ .........

Alkotója: ..............................................................



Berendezése, müértékei? (Leírása mint ......................... .....

10. Van-e külön keresztelő kápolna? ,

Hol van? ............ ...................

Mikor épült? ............... ...................

Alkotója: ..............  / ______

Berendezése, miiértéke: (Leírása mint a templomnál.) ..................................

11. Van-e sekrestye? ..................................

Van-e a sekrestyének külön oltára, oltárképe, feszületé ? ~ ...........— .................
Alkotóik: ........... .......................................

Koruk: ..................................

A sekrestye berendezése, műértékei? (Leírása mint a templomnál.) ............

........................... ......................................

A TEMPLOM BELSEJE, BERENDEZÉSE, FELSZERELÉSE.
12. A templom belső tere.

Milyen a templom alaprajza? (téglalapos, négyzetes, köralakú, sokszögű 
stb., hosszhajós, többhajós, kyres zthajós, egytermes-e, tübbtennes-e, van-e 
külön oltártere?) ...............

Hol van az oltár? (Az oltártérben va^y a gyülekezeti térbeni áll-e?)

Hol vatn a szószék? .......................................................................

Hol van a keresztelő medence? .....'

Hogyan vannak elhelyezve?  .............. .................................................ír..!?....í 'X

A templom főbb méretei? .

Belső hossza............... ................................—

Belső szélessége -----..............................................

Belső magassága .......■?.£'lyoó----(csak a rendelkezésre álló tudott adatokat,
vagy csak könnyen megmérhető esetben kérjük.)

A templom befogadó képessége? ...........

A templom összes ülőhelyeinek száma? ---- ...................QP*>.. _  ̂ /

Ebből a földszinten van

Ebből a karzaton van ~ .................. ...............

Hogyan állnak a pa'dok az oltárhoz; vagy a szószékhez viszonyítva? (A pa
dok az oltár, vagy a szószék felé álhiak^^kézirajzza 1 is felvázolható.)

\...... ...................................................

.....................................•................ Í j  . l l  ../..... <g. ..................
Milyen a templom belső falazata, oszlopzata, ymí-’e rajta díszítés, ábrázolás, 

dombormű, ige, felírás, vagy falfestés? .........................................................
tsCLsÉsi*--7&  v * .  < ? - '  /  . ■'Woí— ^ c- a .  .

A dombormű, vagy festés ábrázoló vagy csupán díszítő jellegű? .-.í/AAvrX.- 

Felhasználtak-e itt keresztyén jelképeket? (szimbólumokat.)......... -....................



Mit ábrázolnak azok és hol foglalnak helyet? d l . ‘c^ tx.*» _____
.....................  . •

Alkotójuk: ............................ -  frlrf^rr^........

Koruk:.................................. ...... ...T̂ r.....

Műemlék-számba vehetők-e? — .... ........... ................................. .
Milyen a templom mennyezete? 1 .

Miből készült? (Sik, boltozatos, kazettás, fából, téglából, vasbetonból stb.)

Van-e a menyezeten díszítés, stukkozás, festés, ábrázolás, keresztyén jel
képek? "

Hogyan vannak elhelyezve, befoglalva és mit ábrázolnak? .1____ _____ __

......................... * ............................................ 7......

Műemlék-számba vehetők-e?
Van-e a templomban karzat, • /

Hány karzat van, hogyan vannak elhelyezve? .... / / . ;

Milyen a karzat díszítése, festése, domborművei s azok ábrázoló, vagy 
csupán díszítő jellegűek-e? Mit ábrázolnak? Hol foglalnak helyet? Fel- 

használtake- itt keresztyén jelképeket?_____

13. Templomablakok, üvegfestmények.
díszítésük, ábrázolásaik, alkotási idejük, szerzőjük, adományozóik, felirataik.

. . .  / fi I r  . - . ■ /  9 6 -  .

14. Világítják-e a templomot, . // 1
ha igen, mivel? (Villany, gáz, petróleumégőkkel, gyertyákkal, stb.) xf..'d /f^ ^ -\ ) .

15. Templomi csillárok és karégők.
Mely korból valók, készítőjük, anyaguk, díszítésük, ábrázolásaik, jelké- -
pék, készítési idejük. ..<f. ,....

16. Az oltár. ^
Fel van-e emelve lépcsőkkel? y  ?

Körül van-e rácsozva? ..... ----
Miiven a rácsozása? ... ...... j t a - o . . .............. ........... .......... ..................................

A rácsozás díszítése (jelképei).: ................ .................. ............. ......... .................

Van-e körül járó ja? (Körüljárják-e úrvacsora oszláskor.) ,/^fe**..- 
Az oltár formája: önálló asztaloll ár-e, vagy felépítményes oltár-e képpel, 
vagy pedig felépítményes, képpel és szószékkel egybeszerkesztett oltár-e?

Mikor készült az oltár? — ........... A . ' . . . .v W g . . . í fk iá k > 0 ? '  ^------



r  C
Alkotója? ................................ -..............*

Anyaga: (márvány, kő, tégla, fa, stb .)........................... ......  .....................-

Milyen az oltár felépítménye: (kerete, vagy oszlopzata) ...............................

Van-e az oltáron, talapzatán, oldalán, asztalán, felépítményén díszítés*

ábrázolás, dombormű, keresztyén jelképek és mik azok? ...........................

.... .......................... .................................................................................................. -...................... *.......
........... ......................... 1 ............  ............. ./..;

17. Az oltárkép i f y V
Mit ábrázol? ................. -.......................................................................................

Eredetbe vagy másolat? —...... -......... ........

Olajfestmény-e, vagy olajnyomat? stb. . ........ ............................... .........

Ki festette és mikor? ...... ................

Mesterjegye: (a festő kézjegye, esetleg évszáma)................................ ...... .

Műemléknek tekinthető-e az oltárkép? ...... — ...........

Voltak-e, vagy vannak-e az oltárképen kívül más képek, vagy szobrok a 

templomban? -------------•

Szerzőjük, mesterjegyük, melyik korból valók, anyaguk, kit vagy mit ábrá

zolnak? ...... . 7-r—r..... .............. :------ --- -------------- ..------....

Műemlék-számba vehetők-e? ........  .....................
18. A szószék.

Mikor készült?.......... ^1../....̂ ...... .....................
Alkotója: •....... , ...................................................

Anyaga: (kő, márvány, fa, stbíp ...................................................  -.......—

A szószék íaragványa, díszítése, Van-e rajta ábrázolás, mit vaigy kit ábrá

zol, keresztyén jelképek? -..... ......................
■ • 11 1 '. . . . • 1 . 1 : j . . . J . . L L . J . L t . . . L . ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Van-e a szószéknek sátora (baldachinja), milyen a díszítése, milyen ábrá

zolás van rajta, jelképek? • ......

Műemlék-számba vehető-e a szószék? ...................................
19. Oltárterítők, szószékterítők, oltári párnák.

Vannak-e régi oltár- és szószékterítők, oltári párnák?

Ezeknek leírása, anyaga: ..........................  -/- —
Mivel van hímezve, szőve?.....................a ...................... ............ ............. ............

Van-e rajta ábrázolás, ige, felírás, vagy díszítés, milyen jelképekkel? (mit 

ábrázol, felirata) ............ ............  ......................... ............................................
................ ..............7............. .......... ......................

Népi eredetű díszitések-e?

Milyen korból valók? ............................../.......................................



Ki volt a készítőjük, tervezőjük? (csak ha ismeretes)

A templomi terítökészlet megfelel-e a liturgikus követelményeknek? (Oltár-

térítők és szószékterítők színei?) ........ -........... .......

Oltárterítőt és szószékterítőt mikor milyent használnak? ................

Vajni-e rajtuk ábrázolás vagy felírás és mi? ---------------------------

Beborítja-e egészen az oltárt? y ........
Az oltárlapra használnak-e külön térítőt, vagy nem?

Az oltári edények alá tesznek-e ú. n. korporálét, vagy nem? -----

Ezek leírása.............  ..................................................... .............

Vannak-e úrvacsorái edényterítő k?

Ezek színe, anyaga, díszítése, ábrázolása, jelképei, felírásai, stb.

20. Liturgikus egyházi, vagy régi papi ruhák. (Alhák, kazulák, stb.)

Anyaguk, készítési idejük, készítőjük, díszítésük, ábrázolásuk, jelképeik?

21. Oltári és templomi szőnyegek.

Anyaguk, szövésük, díszítésük, ábrázolásaik, jelképeik, tervezőjük, adomá
nyozójuk (csak ha ismeretesek), a készítés ideje, a szőnyeg állapota, hol és 

mikor használják? -------- -------------------- -----  -V....  -.................................

22. Oltári térdeplők.

Anyaguk, formájuk, díszítésük, ábrázolásaik? V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Készítési idejük: ................... .............................. \ ..................................
f

23. Az oltárt hogyan világítják? <T r  __. í .
(Égő gyertyákkal, villanygyertyá kkal?) .........................................................

24. Az oltárt hogyan díszítik? / f

Vázákkal, virágokkal?

25. A keresztelő medence.

Mikor készüli? ____  _________ ___ _____

Alkotója: .. ...............

Mérete: ......,.....................

Anyaga: (márvány, kő, műkő, fa, vas, stb.) ■
Formája: ..... .......... .................. r.......... •_...............................................................

Van-e rajta díszítés, ábrázolás, keresztyén jelképek, felírás, az ábrázolás 

mit ábrázol, mi a felirata? ...........................  ............

Műemlék-számba vehető-e? .......... — .............



26. A padok.

Vane- külön lelkészi pad, vannak-e külön presbiteri padok, oldalpadok (stal- 
lumok) ? .....I/. .

Külön pad a lelkészi család részére van-e? ........  ................ v..................... .

Faragványosak-e, díszítésük, ábrázolásuk? ............ . .................

Vannak-e rajtuk keresztyén jelképek? ..................  ...... ............

Mely korból valók? .......................... c .

Műemlék-számba vehetők-e? ..........................

A gyülekezeti padok. a

Mikor készültek? ........... CS * •...........

Van-e a padokon díszítő faragás, vagy díszítő festés, díszítő ábrázolás, vagy 

jelképek? ......  ............................ ............ .......................... .....  ............ ,.......

AZ ORGONA.

27. Van-e a templomnak orgonája? „ -

Hány játékos az orgona? f.

Az összes regiszterek felsorolása név szerint:

Mikor és ki építette az orgonát? f  ^

Műtörténeti értéket képvisel-e az orgona? ,f

1850 előtt épült-e, vagy azután?

Csuszkaládás-e az orgona? .............  ................  , / f

Milyen a homlokzata (prospekt) ? .... ^
Vannak-e rajta ábrázolások, jelképek, felírások és mi?

Kérünk fényképet a nagy, vagy történelmileg értékes orgonákról.

URVACSORAI ÉS KERESZTELŐ EDÉNYEK.

28. Urvacsorai edények.
Ostyatartó szelencék (cibóriumok) /

Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.)..... T '"  "  ' / / "  ' c  c  s •

Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket)
Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, ado
mányozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adomá
nyozójuk. (Nagyon vigyázzunk, hogy az adományozási évszámot ne tévesz- 

szük össze a mű szereztetési idejével.)

Műértékek-e?
Ostyaosztó tányérok (paténák) -
Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) ....... .....—.............. ....... ........

Mesterjegyük és hitelesítő jegyük (kérjük mellérajzolni a jtegyeket)

Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, ado
mányozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adomá
nyozójuk. (Nem tévesztendő össze az adományozás ideje a készítés idejével.)

S ü W L Z L S

Műértékek-e? ............................................. ..................... ....... . ..................



Urvacsorai kelyhek:

Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) •....................................

Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket) ----------

Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, ado
mányozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adomá

nyozójuk.) ................ ..... .............  ................................................

Műértékek-e? ..................................
Beteg úrvacsoraosztó kelyhek.

Leírása, mint a kelybeknél.

Urvacsorai borkancsók.

Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.)----- • ■ U ,.*--<-<--■* .

Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni ai jegyeket.) ......
Forájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, adomá
nyozási feliratok, évszámok, készítési idejük, mesterük, esetleg adományo

zójuk .....................  ...........................................................  ...............................

Műértékek-e?

29. Keresztelő kannák, keresztelő tálak.

Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.).......... ...........................................................

Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni ai jegyeket.) ------

Formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, meste
rük, készítési idejük, esetleg adományozójuk. (Nem tévesztendő össze az 

adományozási év a készítés idejével.) --------------
i / ' 1 j I l i  | | 1

Műértékek-e? .................. .• • .............  .................. .1..................



OLTÁRI FELSZERELÉSEK.

30. Feszületek, keresztek....................  ■............

Anyaguk: .

Mester jegyük, hitelesítő jegyük: .........................................................

Formájuk, díszítésük, esetleges ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei fel
iratok, mesterük, készítési idejük, adományozóik...........

Műértékek-e? ........................... .T7T77......... .......................... ................................

31. Oltári gyertyatartók. ^

Anyaguk:....................  .......................................................... .

Mesterjegyük, hitelesítő jegy ük, készítési idejük, mesterük, esetleg adományo
zójuk................. ...................... ....... ....... ....................  ................. ............

Díszítésük, ábrázolásuk, jelképek, feliratok........ . ....................................

............. :................................................................... . - 7 Z - - ................................. ...........

Műértékek-e? ................X X .............

32. Műérték jellegű oltári virágvázák.

Anyaguk:

Mester- és hitelesítő jegyük, formájuk, készítési idejük, díszítésük, ábrázolá
saik, mesterük, esetleg adományozójuk. .........

33. Csengettyűk, csengettyüs gyüjtőperselyek.

Anyaguk, formájuk, készítési idejük, díszítésük, ábrázolásaik, mesterük.

34. Perselyek, gyüjtőtádák.

Anyaguk, formájuk, díszítésük, ábrázolásaik, mesterük, feliratok, készítési 

ide->ük.................................................................................. -......................... -........

RÉGI BIBLIÁK, IMÁDSÁGOS ÉS ÉNEKESKÖNYVEK.
35. Régi olítári bibliák.

Kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmetszet sth.j, bekötési táblájuk, 

díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? _______________ _____________________

36. Régi. oltári agendák és imádságos könyvek. m

Kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmetszet stb.), bekötési táblájuk, 

díszítésük, készítési idejük, szerző jük?^ íá ........................................................

37. Régi templomi énekeskönyvek.

Szerzőjük, kiadási idejük, illuszlrációjuk (fametszet, rézmlszt, hagjgyzésük 

stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? .................

...............-............... ............................... y/T............. ................. .......-................. ......



38. Régi templomi dallamos (korái) könyvek.

Leírása mint az énekeskönyveknél....... .................................................................

A TEMPLOM KÜLSŐ TERE, KÖRNYÉKE.

39. Parkozott-e a templom környéke? .......... ........................

Fákkal, díszkők rokka!, virágágyakkal díszített-e? L&* 5~ - » .......
40. Van-e a templomnak kriptája? ........... ........... .... ~

Nevezetesebb halottak. Műértékű síremlékek, sarkophagok, azokon lévő áb- 

zásolások, faragványok, díszítések, keresztyén jelképek............................. .....

41. Van-e a templom körül temető?

vagy sírhelyek, ezek között értékesebb műemlékek, nevezetesebb halottak, 

síremlékek, műértékű ábrázolások, díszítések, keresztyén jelképek.................

TEMETŐK.

42. Van-e az egyháznak temetője?
Vannak-e abban nevezetesebb műemlék jellegű síremlékek, nevezetesebb áb
rázolások, szobrok, domborművek és kit, vagy mit ábrázolnak, feliratok,

milyen korból valók, alkotóik.......... ..<íz..L-ífet*u«?..........................................

A TEMPLOMMAL VONATKOZÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK.

43. Kik azok, akik a templom építésénél, berendezésénél, felszerelésénél kimagaslóbb érde

meket szereztek? ....a.......................... r . J / ? . ........ ......... ...................................
.............................

44. Nevezetesebb régi lelkészek, püspökök, __ _____ ___________________________ _______

akik az egyházközségben működtek. ....  ..................................................

45. Nevezetesebb világi egyházi férfiak, .......................................... ,....................................

felügyelők, másodfelügyelők, gondnokok, alapítványtevők, stb........................

46. Jelenlegi lelkész, lelkészek neve._____ '— .................... .........

A jelenlegi egyházfelügyelők, gondnokok neve.

FÉNYKÉPEK.
41. Fényképfelvételeket kérünk

• a templom külsejéről, belsejéről, oltáráról, műemlék jellegű műkincseiről.

Úrvacsorái és keresztelő edényeiről stb. .................  ............
A fényképeket a fény- és árnyék játékában kérjük felvenni. A megvilágítás 
a tárgyakat is a fény és árnyék kiemelő hatásában érje.



KÚT ATNIV ALÖK.
48. Kérjük a Lelkész Urakat, hogy a templom és a paróchia padlásait, sekrestyéjét, lelkészi 

hivatalait, irattárát, szekrényeit, lomtárát, fészereket, kamarákat kutassák át,
hogy nincsenek-e használaton kívül helyezett régi templomi felszerelések, 
feszületek, keresztek, képek, szobrok, edények, bibliák, énekeskönyvek, per

selyek, gyüjtőládák stb. Rosta urálha tók-e ezek? Kivétel nélkül minden kimust
rált, vagy kiselejtezett tárgyról kérünk rövid leírást, feltehető ugyanis, hogy 
ezek között felbecsülhetetlen műértékeket menthetünk meg egyházunk és ;i 
kultúra számára. (Esetleg költségünkön leutaznánk megtekintésük végeit a

szükséges restauráció céljából.) ______ .........................................

A TEMPLOM ÉS A GYÜLEKEZET.

49. Milyen ünnepeken van istentisztelet?

50. Milyen liturgia szerint folyik az istentisztelet? '  Uy )' ■

51. Van-e a gyülekezetnek régi liturgiája? .t__"."77....

Használatban, van-e? .................. ......... rTT.............

52í Melyek a gyülekezet által legkedveltebb énekek általában?
(Adventben, karácsonykor, ó-év és újévkor, vízkeresztkor, böjtben, nagy
csütörtökön, nagypénteken, husvétkor, pünkösdkor, szentháromságkor és° a 
szentháromsági vasárnapokon, a reformáció ünnepekor, bűnbánati napon, 
halottak napján, az egyházi esztendő végén, kereszteléskor, úrvacsora vétel
kor, esketéskor, temetéskor stb.) .... __ :..v...... ........... . .........v..’ ...............

53. Melyek a legkedveltebb dallamok,

milyen énekek dallamára énekelnek legtöbbször? ....y ? .......

54. Milyen énekeskönyvet használt a gyülekezet _______............................................  ....

az idők folyamán (ha lehet, a XVII. századtól kezdve) ? -^ ....................

55. Melyik énekeskönyvet használják? ................................... ..........Jz:.7..........................
56. A ma használt énekeskönyvben foglalt énekeken kívül énekel-e mást is a gyülekezet?

Ha igen, kérjük a leírt éneket a szerző nevével, dallamjelzéssel és a szerez-

tetési év megjelölésével megküldeni. --------------------------------------



^ 'n s k k z . , . .......2 .......................... ......................................

51. A gyülekezetben milyen helyi szokások kapcsolódnak a templomhoz? ______

58. A gyülekezet templomi ájtatosságára jellemző adatok. „
(Templomjárással kapcsolatos szokások, történetek, különös tekintettel a nép
szokásokra és figyelemmel a gyülekezet nemzetiségére és népviseletére.)

59. Voltak-e, vagy vannak-e valamiféle népszokások

egyházi ünnepkor, vagy egyéb ünnepi alkalmakkor.

60. Kérünk a jellegzetesebb gyülekezeti életről, vagy gyülekezeti szokásokról és szórvány
életről fényképeket és leírásokat, rövid ismertetéseket.

A lelkész inakat arra kérjük, hogy amennyiben valamely kérdés után a fele
letre szánt hely kevés, úgy szíveskedjenek a pontszámra és a kérdésre való 
hivatkozással egy külön mellékleten válaszolni az egyházközség nevének a 
feltüntetésével.

/.......... . 1943 . 'Up } ' '..... hó n.

lelkész.

Felelős kiadó: Vass János —  Bethlen Rt. Müsz. igazgató: Lombár László.



A DIÓSGYŐR - VASGYÁRI T e m p l o m .

Az anyaegyház 1934-ben alakúit, máris 1100 hívőt

számlálva* Amíg egyelőre Iskolateremben tartottak vallásos

összejöveteleket, oda kisebb orgonát Is szerezve, csakhamar 
t

feléledt a vágyt templomot építeni* Azóta elhúnyt első lel

készük* Topseher Zoltán és Hibbey-Hosztják Albert jelenleg 

is felügyelőjük kezdeményezésére, buzgó gyűjtésére és köz

benjárására, a vasgyár igazgatóságának támogatásával, amely
segítéssel/

nemcsak telek-adományozással, de további anyagi/és termé- 
iárúlt a törekvéshez/

szetbell munkákkal /cfegtftötftó, az egyház kívánsága megvaló- 

súlt az 1935/38 években*

1935-ben szűkebbkörű tervpályázatot rendeztek, 

melynek nyertese Sándy Gyula műegyetemi tanár bízatott meg 

a részletes tervező és művezető munkákkal* A megvalósítást 

árlejtés alapján Andrássy István helybeli oki* épitész-épi- 

tőmester teljesítette* A templom a LónyaJ és Szabó Jenő 

útcák közötti telken épült* A két útca között 2*00 m-ea fe

lüli szintkülönbség van, amiáltál lehetséges volt a templom-
tt

térbe a főforgalmi Lónyay úteáról monumentálisán kiképzett 

szabad lépcsőzeten feljárni, mig & terraszszerűen rendezett 

és parkozott környező telken át és az alacsonyabban fekvő 

Szabó Jenő úteáról, a szentély alatti bejáraton át, nehííy 

léposőveíftónnyen közelíthető meg az alagsorba épített, a 

templomtér alatt fekvő, tágas gyülekezeti terem. Ezt egyébkén-! 

a templomtérrel belső lépcső is összeköti*

A templom a maga nemében különleges és egyedülálló 

formában van kiképezve, centrális, rövidszárú görög-kereszt 

alakból kiindúlva* A 8*00m. oldalméretű négyzetes középtér 

kivül toronyszerűieg emelkedik magasba és a felső magyaror

szági templomok sisaknélkűli kampanilszerű, egyes kastélyok 

pártázatos tornyai, Így a diósgyőri vár saroktornyai módjá

ra is, mintegy „ erős vár w alakjában van kialakítva, je

lezvén rendeltetését,'$!jVi mint a középkori templomok né- 

gyezet fölötti tornyai */ amit főkapuja fölötti, aranyozott, 

vörösréz betűiből kirakott felirat is hangsúlyoz* n Rrős vár
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a mi Istenünk * —  Ez a középéé faépítmény szô llálja a to

rony célját Is, egyelőre két haranggal* Megközelíthető, 

vörös rézzel fedett lapos tetejéről gyönyörű kilátás nyí

lik a vasgyár telepre.

A templomtér 15.00 m. széles négyzetet alkot, 

melyhez 5»00m átmérőjű félkörű szentély csatlakozik. En

nek egyik oldalán sekrestye, másik oldalán az alterembe, 

a szószékhez és a karzatra vezető lépcsőház van. A három 

oldalon körűifutó vasbeton karzatot a főbejárat két olda

láról is meg lehet közelíteni, tágas lépcsők útján. A kö

zép karzaton elhelyezett orgona mögül indúl egy csigalép

cső a középtoronyba és ennek tetejére. A lO.OOm. magas 

középtór lecsapott oldalú vasbeton héj-gömb-boltozattal 

van lezárva, melynek közepén opeion levilágítás van ü- 

vegfestményű Luther-rózsa díszen át a templomtérbe. A 

görögkereszt szárai fiókos rabitz-dongákkal vannak hatá

rolva, A sarkokban elhelyezett, a középtéren pedig ke- 

résztformára kialakított villanyégőkkel az esti órákban 

is szép térhatást lehet elérni.

A templom befogadóképessége azt mutatta, hogy 
ej

abban 600 lélek kényelmien elfér, ülőhelye van lent 168, 

karzatokon 54, de ez még fejleszthető. Beállított székek

kel máris több hívőnek biztosítható ülés. A földszinti 

ülések és az orgona-karzatbeliek az oltár felé vannak 

fordúlva, a két oldalkarzatbeli egymással szemben a közép 

felé néz, Így az oltártól jobbra levő presbyteri ülések 

és a baloldali szószék alatti papi székek is, de úgy az 

oltárt, mint a szószéket mindenünnen jól figyelemmel le

het kisérni.

Emelt oltára körűljárós, beton alépítményen 

gazdagon faragott és aranyozott oltárkép kerettel, kö- 

rűlfutó vasráccsal. Oltárképet Jézus a Getsemánó kertben 

olajfestmény Filadelfl Jánostól, Szószéke vasbeton kon

zolon famellvéd. Orgonája kopjafa díszekkel beleillesz

kedik a templom stílusába. Az énekszám mutató táblák ti- 

vegből valók, a díszes perselyek vörösrézből domborítva.
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A templom fő- és mellék-kapuja is domborított vörösréz le

mezekkel van borítva* ügy ezek, mint a templom asztalos- és 

lakatos-munkái iparművészeti tökéletességgel, a vasgyár mű

helyeiben készültek* Oltárterének ablakaiban üvegfestmények 

vannak. A templom kazein modorban stílusosan ki van festve 

magyaros és egyházi vonatkozású diszitő motívumokkal*

Mint már fentebb említve volt a templomtér alatt 

gyülekezeti terem van, ami harmonikaszerü ajtókkal három 

részre választható, vagy egyesíthető* A terem előtt előcsar

nok ruhatárral, tea konyha, előadó emelvény, művész szobák, 

toilett helyiségek* Sikerűit bútorai az épület stílusában 

tartva rajz szerint készültek*

^Tervbe van véve az építmény központi villany- vagy 

légfűtése, ami eddig a beállott háborús viszonyok miatt nem 

valósúlhatott meg.

Az építmény középtornya a magasabban fekvő útea- 

vonal fölé csaknem 25*00 m« magasra emelkedik, vörösréz fö- 

déssel, ilyen végződésekkel és \e$rafittó díszekkel bir* Ma

gas bodrogkeresztúri kőlábazat fölött homlokzatburkoló gép

téglákkal kiképezve, a többi nemes építőanyag folytán hpsz- 

szú élettartamra számíthat tatarozás! szükséglet nélkül*

Amig az építmény esak rajzban volt megtervezve, 

azt különleges formája és szokatlan elrendezése miatt idegen

kedéssel fogadták* Miután elkészült, az eddig mindenki tét* 

szését megnyerte* Építési költsége 100,000*-- pengő kereté

ben maradt, ami különösen az elsőrendű anyagokat és jó munkái 

véve tekintetbe nagyon csekély összegnek mondható. A beépí

tett légköbméter egységére csupán 23.—  pengő, egy ülőhelyre 

alig 33*—  pengő esik*
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Tiszai egyházkerület. Hegyaljai egyhm. 7 9

D i ó s g y ő r - v a s g y á r /  Borsod-m./

Anyaegyházközség 1100 lé l ekszármal.temploma 1938-ban épült első 

lelkészük:Topscher Zoltán és Hibbey Hosztják Albert felügyelő' kez- 

deményezésáre,közaflakozásból és a vasgyár igazgatóságának hathatós 

támogatásával,amely a telket, anyagi segítséget és természetbeni 

munkákat nyújtott. A. templom tervezőle :Sándy Gyula műegyetemi tanár, 

A. telket határoló két utca között Mintegy két méter szintkülönbség 

van, ami által lehetséges volt a a templomtérbe a főforgalmi utcáról 

monumentálisán kiképzett szabad l épcsőzeten f eljárni,mig a terrasz- 

szer"en rendezett és parkozott környező telken ét, az alacsonyabban 

fekv* utca fe lő l,  az o ltá rtér a la tti bejáraton át közelíthető meg 

*z alapsorba érpitett, a templomtér alatt fekvő,tága* gyülekezeti 

terem, **tt a temnlomt*rrel bel*ő lépcső i e összeköt. Alaprajza 

négyzetes, rövid*záru görög-kereszt alakú, bel^ő hoee5za és szélessége 

14.96 m, magassága 10 n, hástyaszerüleg kiképezett, sisaknálkülÉ 

tornya 24.20m magas, fé t harangja van, .A. templom be fogadó képessége 

* kb. 600 személ y í mintegy 250 ü lőhellyel, amiből mintegy 60 a kar

zaton van, A stílu"o*an fes te tt bel«ő falazaton magyaros ás egyházi 

von»tkozé®u d í*z itő  motívumok vannak.A mennyezet közepén opeion 

lev ilág ítás van,övegre«tménvü Luther-rózsa díszen át a templomtérbe 

és az an«zisban k*t üvegf estményü ablak van,melyeket Nagy Jenő 

adományozott 1940-ben,Körüljárós oltárán, gazdagon faragott *° ara

nyozott ölté okén keret van a. Jézust a Getsemáné kertben ábrázoló 

o la j fe stmény körül, amoly Filadelfi János alkotása.Az o ltár balol

dalán ál ló sz ós z ék vasbetonból épíjlt,fa mell váddal. Az orgonáját 

Rieger 1938-ban ujjá é p íte tte  kopjafa d iszei beleilleszkednek a 

temrlom stílusába. Az urvae*or*í edények,keresztelőkészlet ás o ltári 

felszerelés ezüstből, i l l e tve alpakkából készült, a díszes perselyek, 

valamint a karukat boritó lemezek vörösrézből varnak domDoritvd 

A je len leg i lelkész : Dr.Vető Lajos,
/£? f , r



79

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZ I HIVATALA
D I Ó S G Y Ö R V A S G Y Á R  © T E L E F O N ;  Ú 3 D I Ó S G Y Ő R  23.

ad , ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!......................... szám.

n v  - - 45 raá^us L * 24 *U io s g y o r v a s g y a r , 19  n o  n a p.

Ft.

Orsz. l u t herszővetség,Ev.Templomok szerkesztősége

BP.

T isz te le t te l  küldőm meg mellékelten a kérdőívet 

kitö ltve .

Fényképet nem küldők. Van u . i .  egy levelezőlap-nagyságú
....... -mmHrnntMUmm ...1... ............ ..................... .....................

klisénk, meljr elég jó .  Eérem megírni, megfelelő lesz -e ,  ha azt
-^M W W eaSWWP ' 1'1 —  rrrm rm I  ----- ......................................................................... H W Im * * * * * * .™ .

annak idején "bizonyos időre k ö l c s ö n ö z ö m ,  vagy
n---- 1............ ..................... .......... ...—--------......................................................... ....

pedig csináltassunk külön fényképeket. Meg ke l l  azonban jegyeznem, 

hogy ez utóbbi képekre nekünk semmi szükségünk nem lenne, s Így 

^mél^tányosfrenne, ha azok költni^^

Áldás legyen a készülő nagy művön!

T isz te le t te l :  

le lkész .  0

M ellék let .


