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A z evangélikus tem plom ok adataira vonatkozó kérdőív.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG.

1 Mikor alakult az egyházközség?
Anya- társ-, missziói-, leány, vagy fiókegvházközség-e?
Az egyházközség lélekszám a? ---------- -------------- --------- ------,.........

Jelent-e m eg az egyházközség történetéről könyv, füzet, ism ertetés? Ha
igen, kérjük  c ím ünkre m egküldeni. (K ívánatra v isszaküld jük .)..........................

A TEMPLOM.
2. Van-e temploma?

* Több tem plom a is van? .................................................................
Melyik tem plom a hol van? .................................. ............ ............ .

Eredeti evangélikus templom-e, vagy előbb m ás egyházé volt?...........................
A tem plom  m ikor épült? (M ettől-meddig épült?) ......................................................
A tem plom építés történetének főbbadata i és főbb m o zzan a ta i................................

........ ... Orr.... / í f O o

, / ^ e y r f r ^

Ki volt a tem plom  tervezője, építője? . . . ^ ^ r ^ r A>c .̂
Ű jabb tem plom  esetén ki volt ennek tervezője, ép ítő je?............ .........................
K orábban volt-e m ás tem plom a az egyházközségnek?...............................................
Mit tudnak  ró la? ....................................................... .......................... * ..................................

»•............................................................ .

Az üldözések idején hán y  tem plom ot vettek el, jelenlegi tem plom  tehát

hányad ik  tem plom a? . ..------------ --------------------------------- -------- -....... ...........
Ú jonnan épült-e a tem plom , vagy a régi átépítése? —.................. —-.....................
M ostani a lak já t m ikor nyerte? ......................... ..................................................................

A TEMPLOM KÜLSEJE.



A TEMPLOM KÜLSEJE.
r /

3. Milyen a templom külső falazata? ..________________________________

Tám pillérei, oszlop zata, vannak-e ra jtu k  díszítések, feliratok, dom borm űvek, 
ábrázolások, m it vagy kit ábrázolnak? .........  ........ .......  .......................................

A lkalm aztak-e ilten keresztjén  jelképeket (szim bólum okat), m it 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 nyom tatásban  és hol? H a igen, kérjük
cím ünkre m egküldeni. (K ívánatra v isszakü ld jük .)......... ...... ........... .........................

............................................................................................ .....>_......... .........................................
Műemlék szám ba vehető-e a tem plom ?

5. A torony. . (j
A tem plom nak van-e to rnya? _____ ___ _ _ _
M ikor épült a torony? (M etlől-m eddik épült?) . ..............................
A torony egybe van-e építve a tem p lo m m al? .............................  ........
Külön á l l-e ? ___<—c  ...............

A torony  stílusa elüt-e a templom stílusától? ^
A tornyon vannak-e díszítések, ábrázolások, keresztyén jelképek (szim
bólum ok?) ....... .................................................... ........................
Mit ábrázolnak? ,
Ki volt a to rony  tervezője? ..-...'?c3h ....... ...... ...............
Ki VOlt az építője? ___ ...............................................................................
M űemléknek tek in thető -e?..........................................

6. A harangok.
A harangok szám a: ..........................................
Nevezetesen, értékesebb harangok- ......... .................................................
M ikor készültek? ............. ......................
Mi a nevezetesebb harangok jellegzetessége? (Ábrázolása, felirata, tudni
valók róluk:) , ............................ -........................................... ........... - ..........-..........— - —

7. Van-e harangjáték? ...........  ........... ...........
Mit játszik? ................................................................
M ikor készült? .......................................... Tervezője: ......  ..............................

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

M ilyen a  h a ran g láb ? ..........................................
Van-e művészi jellege és mi? (Faragás, díszítése, keresztyén jelképek, 
(szimbólumok) stb ..................................................................................................................

9. A kápolna. * , __ — _  ,
Van-e külön kápolna? a  .

M ikor épült? ................................................................  .
A lkotója: ...........................................................................



*
Berendezése, m üértékei? (Leírása m in t a tem plomnál.) ....................................

10. Van-e külön keresztelő kápolna? ...................
Hol van? ......................._ /
Mikon épült? .........................................
A lkotó ja: .......  J ^
Berendezése, m űértéke: (Leírása m int a tem plomnál.) ...........  .......................

11. Van-e sekrestye? .....ys^j^i-s-.....................

Van-e a sekrestyének külön oltára, oltárképe, feszületé? ....................................
A lkotóik: — ........ ............. ................. ..................
K o ru k :__ ____ ___  __ _____

A sekrestye berendezése, m űértékei?  (Leírása m int a tem plom nál.) .......... .

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

Milyen a tem plom  alaprajza? (téglalapos, négyzetes, köralakú, sokszögű 
stb., hosszhajós, többhajós, keres zthaiós. egyterm es,e, többterm es-e, van-e
külön  oltártere?) ..................................................................................... .................................
Hol van az o ltár?  (Az oltártérben vagy a gyülekezeti térben áll-e?) ....... ........

*' Hol van a szószék? .....................................................................................
Hol van a keresztelő medence? -'ülsz- .
H ogyan vannak elhelyezve? ................................ ............................... ....... ..................... ...
A tem plom  főbb m éretei? ........  ..... ............ ......................................................................
Belső hossza -....... -...... PLPP....̂ 444.....------------
Belső szélessége ....... ........................................................
Belső m agassága .................................(csak a rendelkezésre álló tudott adatokat,
vagy csak könnyen m egm érhető esetben kérjük.)
A tem plom  befogadó képessége? .......... .....................................................
A tem plom  összes ülőhelyeinek szám a? .&PP-..............................
Ebből a  földszinten van
Ebből a karzaton  van ...... „ ............
H ogyan állnak a padok az oltárhoz, vagy a szószékhez viszonyítva? (A p a
dok aiz oltár, vagy a szószék felé állnak-e, kézirajzzal is felvázolható.)

1 ' t t rn
....... .......................................................... -...... ...................... /•/•// <ti.......... .................................................

M ilyen a tem plom  belső falazata, oszlopzata, van-e ra jta  díszítés, ábrázolás, 
dom borm ű, ige, felírás, vagy falfestés? ......................................................................

......................................r...~.......... ........................... f.............................................................................. ,........

A dom borm ű, vagy festés áb rázo ló  vagy csupán díszítő jellegű? ....................
Felhasználtak-e itt keresztyén jelképeket? (szim bólum okat.).....................................



A lkotó juk: ................................................................
K o ru k :............................... ................................
M űem lék-szám ba vehetők-e? ......................................................

Milyen a templom mennyezete?

Miből készült? (Sik, boltozatos, kazettás, fából, téglából, vasbetonból stb.) 
Van-e a menyezeten díszítés, stukkozás, festés, ábrázolás, keresztyén jel
képek?

............................................. t................. ................ ............................................... ...........................................
H ogyan vannak elhelyezve, befoglalva és m it ábrázolnak? ........ ...................  .

Lí Lí LU..........................................

M űem lék-szám ba vehetők-e? .........
Van-e a templomban karzat,
H ány karzat van, hogyan vannak elhelyezve? ...................... ..................................
M ilyen a k arzat díszítése, festése, domboirművei s azok ábrázoló, vagy 
csupán díszítő jellegűek-e? Mit ábrázolnak? Hol foglalnak helyet? Fel- 
használtake- itt keresztyén je lk é p e k e t?_______________

ének8rámtáb!ák:
13. Templomablakok, üvegfestmények.

díszítésük, ábrázolásaik, alkotási idejük, szerzőjük, adom ányozóik, felirataik .

14. Világítják-e a templomot,
h a  igen. m ivel? (Villany, gáz, petróleumégőkkel, gyertyákkal, stb.)

15. Templomi csillárok és karégők.
Mely korból valók, készítőjük, anyaguk, díszítésük, ábrázolásaik, jelké
pek, készítési idejük ..........................................

16. Az oltár.
Fel van-e emelve lépcsőkkel?
Körül van-e rácsozva? ............  ...........................
Milyen a rá cso zá sa ? ...... .......... ........ ...........—------------------------------- ------ -----------
A rácsozás díszítése (jelképei): ............... ........... ....................  ......................
Van-e körü l járó  ja?  (K örüljárják-e úrvacsora oszláskor.)
Az o ltá r  fo rm ája : önálló asztalolt ár-e, vagy felépítm ényes oltár-e képpel, 
vagy pedig felépítm ényes, képpel és szószékkel egybeszerkesztett oltár-e?

M ikor készült az oltár? ................ .......................... ....................

Mit ábrázolnak azok és hol foglalnak helyet? .............  ...................... _....



Alkotója? _____________________________
Anyaga: (m árvány, kő, tégla, fa^ s tb .) ---------------- -------  ---  ----------------
M ilyen az o ltár felépítm énye: (kerete, vagy oszlopzata) ..... ........................... .

Van-e az oltáron, talapzatán, oldalán, asztalán, felépítm ényén díszítés, 
ábrázolás, dom borm ű, keresztyén jelképek és mik azok? ......  .......................

17. Az oltárkép
Mit ábrázol? ................................. .......... ...................................... .............. ........... ....... .......C
Eredeti-e vagy m ásolat? .................................................................
O lajfestm ény-e, vagy olajnyom at? stb. -------- ----------- ----------------  ---------
Ki festette és m ikor? ....  ....... ............. ...............—....... ...........  ..............................
M esterjegye: (a festő kézjegye, esetleg évszám a)................. ....................................
M űemléknek tekinthető-e az o ltá rk ép ?  ..............
Voltak-e, vagy vannak-e az o ltá rképen  kívül m ás képek, vagy szobrok a 
tem plom ban?
Szerzőjük, m esterjegyűk, m elyik korból valók, anyaguk, k it vagy m it ábrá- 

• zolnak? ........... ................ .................................................................................

M űem lék-szám ba vehetők-e?.....
18. A szószék.

M ikor k ész ü lt? --------- ------------- ------------
A lkotója: .......................—  ............
Anyaga: (kő, m árvány, fa, stb.) ................. ........ ...................................... ...............
A szószék íaragványa, díszítése, Van-e ra jta  ábrázolás, m it vagy k it áb rá 
zol, keresztyén jelképek? ....................

i : 1 ! , ! : ...................... ' .......... ............ ...................... .............

Van-e a szószéknek sátora (balda cliin ja ), m ilyen a díszítése, m ilyen áb rá 
zolás van ra jta , jelképek? .......................

M űem lék-szám ba vehető-e a  szószék? ...........................................
19. O ltárterítők, szószékterítők, oltári párnák.

V annak-e régi oltár- és szószékterítők, o ltári párnák?
Ezeknek leírása, anyaga: .............................„ — .................................................
Mivel van hímezve, szőve?........................................ ..........~.................. -........-................ ---
Van-e ra jta  ábrázolás, ige, felírás, vagy díszítés, m ilyen jelképekkel? (mit 

ábrázol, felirata) -.............................................
Ü LI... .................. ..............

Népi eredetű díszitések-e?
Milyen korból valók? .............................................................. -............... ......



Ki volt a készítőjük, tervezőjük? (csak ha ismeretes) ___________
A tem plom i terítőkészlet megfelel-e a liturgikus követelm ényeknek? (Oltár-
térítők  és szószékle rítok színei?) .............................................................. ........... ...........
O ltárterítő t és szószékterítőt m ikor m ilyent használnak? _____ ___ ______

Van-e ra jtu k  ábrázolás vagy fe lírás és mi? ----------------------------- ------------------

Beborítja-e egészen az o ltá rt?  ...................... ........................
Az o ltárlap ra  használnak-e külön térítőt, vagy nem?
Az oltári edények alá tesznek-e ú. n. korporálét, vagy nem ? .................
Ezek leírása. ----------------------------------------- ------------------------

V annak-e úrvacsorái edényterítők? -------------------- --------------
Ezek színe, anyaga, díszítése, ábrázolása , jelképei, felírásai, stb. ..........

20. Liturgikus egyházi, vagy régi papi ruhák. (Albák, kazulák, stb.)
Anyaguk, készítési idejük, készítőjük, díszítésük, ábrázolásuk, jelképeik?

21. Oltári és templomi szőnyegek.
Anyaguk, szövésük, díszítésük, ábrázolásaik, jelképeik, tervezőjük, adom á
nyozójuk (csak h a  ism eretesek), a készítés ideje, a szőnyeg állapota, hol és 
m ikor használják? -------------------------------- .------------------------------- ------ -------------

22. Oltári térdeplők.

Anyaguk, form ájuk, díszítésük, á b rázo lá sa ik ? ...............................  ....................

Készítési idejük: ....................................................................................

23. Az o ltá rt hogyan világítják?
(Égő gyertyákkal, villanygyertyá kkal?) --------------------

24. Az o ltárt hogyan díszítik?

Vázákkal, virágokkal?

25. A keresztelő medence.
M ikor készült? ____ ___
Alkotója:

x M érete :.................  ......... ..........

Anyaga: (m árvány, kő, m űkő, fa, vas, stb.)
F o rm ája: ..... ............ .................  .......

Van-e ra jta  díszítés, ábrázolás, keresztyén jelképek, felírás, az ábrázolás 
m it ábrázol, mi a felirata? .......... ..............

M űem lék-szám ba vehető-e?



26. A padok.

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

Külön pad  a lelkészi qsalád részére van-e? .......................  ................ ..................... .
Faragványosak-e, díszítésük, áb rázolásuk? ............................  .....................
Vannak-e ra jtu k  keresztyén jelképek? ..................................  ..... .................. ......
Mely korból valók? ......  .....  ..............
M űem lék-szám ba vehetők-e? ..........................................

A gyülekezeti padok.
M ikor készültek? .......  ............. ......
Van-e a padokon díszítő faragás, vagy díszítő festés, díszítő ábrázolás, vagy
jelképek? .......  .......... ................... ............ .........................................................

AZ ORGONA.
27. Van-e a templomnak orgonája?

H ány játékos az orgona?
Az összes regiszterek felsorolása név szerint: ...........

M ikor és ki építette az orgonát?
M űtörténeti értéket képvisel-e az orgona?
1850 előtt épült-e, vagy azután? ----------- ----
Csuszkaládás-e az orgona? ...........................
Milyen a hom lokzata (prospekt) ? --------- ----------—
Vannak-e ra jta  ábrázolások, jelképek, felírások és m i? ...........
K érünk fényképet a nagy, vagy történelm ileg értékes orgonákról. 

URVACSORAI ÉS KERESZTELŐ EDÉNYEK.
28. Urvacsorai edények.

O styatartó  szelencék (cibóriumok)

A nyaguk: (arany, ezüst, fém, s tb .)----- ------ ....................  ...................... .......
M esterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük m ellérajzolni a jegyeket) 
F orm ájuk , díszítésük, ábrázolásaik , keresztyén jelképek, igei feliratok, ado
m ányozási feliratok, évszámok, készítési idejük, m esterük, esetleg adom á
nyozójuk. (Nagyon vigyázzunk, hogy az adom ányozási évszámot ne tévesz- 
szük össze a m ű szereztetési idejével.) _________

M űértékek-e?
Ostyaosztó tányérok (paténák)
A nyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) ________  __ ___ ______ _____
M esterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük m ellérajzolni a  jegyeket) _______
F orm ájuk , díszítésük, ábrázolásaik , keresztyén jelképek, igei feliratok, ado
m ányozási feliratok, évszámok, készítési idejük, m esterük, esetleg adom á
nyozójuk. (Nem tévesztendő össze az adom ányozás ideje a készítés idejével.)

M űértékek-e? .................. ........................  .......  ..... ..................................



Urvacsorai kelyhek:
A nyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.)
M esterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük m ellérajzolni a jegyeket) 
F orm ájuk , díszítésük, ábrázolásaik , keresztyén jelképek, igei feliratok, ado
m ányozási feliratok, évszámok, készítési idejük, m esterük, esetleg adom á
nyozójuk.) _____ ______ ______________________

M űért ékek-e? ------------- ------- — ........
Beteg úrvacsoraosztó kelyhek.
L eírása, m in t a kelyheknél. ......

Urvacsorai borkancsók.
Anyaguk: (arany, ezüst, fém, s tb .) .............
M esterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük m ellérajzolni ai jegyeket.) ......
F orájuk , díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, adom á
nyozási feliratok, évszámok, készítési idejük, m esterük, esetleg adom ányo
zójuk. ............................................................................................ .............  ............................

M űértékek-e? -------------------------------

29. Keresztelő kannák, keresztelő tálak.
A nyaguk: (arany, ezüst, fém, s tb .) ........................................... ..........................................
M esterjegyük és hitelesítő jegyük : (kérjük m ellérajzolni ai jegyeket.) ......... .
F orm ájuk , díszítésük, ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei feliratok, m este
rük , készítési idejük, esetleg adom ányozójuk. (Nem tévesztendő össze az 
adom ányozási év a készítés idejével.)

M űértékek-e? ...... ...................................



OLTÁRI FELSZERELÉSEK.
30. Feszületek, keresztek

Anyaguk:
M esterjegyük, hitelesítőjegyük: ...................

F orm ájuk , díszítésük, esetleges ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei fel
iratok, m esterük, készítési idejük, adom ányozóik..................

M űértékek-e? ......... ..................... .......................................................................................

31. Oltári gyertyatartók.

A n y a g u k :............ .......... ...............................  ........................................................................

M esterjegyük, hitelesítőjegyük, készítési idejük, m esterük, esetleg adom ányo
zójuk............ ............. .............................. ............... .............. ...... ...................  ......................
D íszítésük, ábrázolásuk, jelképek, feliratok___________________________ _____

M űértékek-e? ................. ....... ................

32. Műérték jellegű oltári virágvázák.
A nyaguk:
Mester- és hitelesítő jegyük, fo rm ájuk , készítési idejük, díszítésük, ábrázolá
saik, m esterük, esetleg adom ányozójuk..................  ..................

33. Csengettyűk, csengettyüs gyüjtőperselyek.

Anyaguk, form ájuk , készítési idejük , díszítésük, ábrázolásaik, m esterük.

34. Perselyek, gyüjtőládák.

Anyaguk, form ájuk , díszítésük, ábrázolásaik, m esterük, feliratok, készítési 
idejük. ............................ ..........................  ....................................................... ...................1.....

RÉGI BIBLIÁK, IMÁDSÁGOS ÉS ÉMEKESKÖNYVEK.
35. Régi oütári bibliák.

Kiadási idejük, illusztrációjuk (fam etszet, rézm etszet stb .), bekötési táblájuk, 
díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? ...................................... .......... .....................

36. Régi agendák és imádságos könyvek.
Kiadási idejük, illusztrációjuk (fam etszet, rézm etszet stb.), bekötési táblájuk, 
díszítésük, készítési idejük, s z e rz ő jü k ? ......................................

37. Régi énekeskönyvek.
Szerzőjük, k iadási idejük, illusztráció juk  (fametszet, rézm lszt, hagjgyzésük 
stb.), bekötési táb lájuk , díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük?

...........  ................... >  :........ ! L —......1...L.;... Í.L ..___ —- .................................................... .



38. Régi templomi dallamos (korái) könyvek.

Leírása m int az énekeskönyveknél............................. ............

A TEMPLOM KÜLSŐ TERE, KÖRNYÉKE.
39. Parkozott-e a templom környéke? .... ..................................

Fákkal, díszbokrokkail, v irágágyakkal díszített-e? _____ __
40. Van-e a templomnak k rip tá ja?_____________________

Nevezetesebb halottak. M űértékű sírem lékek, sarkophagok, azokon lévő áb- 
zásolások, faragványok, díszítések, keresztyén jelképek. ............................  .....

41. Van-e a templom körül temető? ___________ ___ ______

vagy sírhelyek, ezek között értékesebb m űem lékek, nevezetesebb halottak, 
síremlékek, m űértékű ábrázolások, díszítések, keresztyén je lk ép e k .....................

TEMETŐK.
42. Van-e az egyháznak tem etője?

Vannak-e abban  nevezetesebb m űem lék jellegű sírem lékek, nevezetesebb áb 
rázolások, szobrok, dom borm űvek és kit, vagy m it ábrázolnak, feliratok, 
m ilyen korból valók, alkotóik ........... ................................................... ,..... .....................

A TEMPLOMMAL VONATKOZÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYEK.

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

44. Nevezetesebb régi lelkészek, püspökök, .............. .................... ......  ................................ ........

ak ik  az egyházközségben m űködtek. ..............................  ......... ...................

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

felügyelők, másodfelügyelők, gondnokok, alapítványtevők, s tb .................... -........

16. Jelenlegi lelkész, lelkészek neve ............ ........................................................................... ................
A jelenlegi egyházfelügyelők, gondnokok neve.............  ...........................................

FÉNYKÉPEK.
47. Fényképfelvételeket kérünk

a  tem plom  külsejéről, belsejéről, oltáráról, m űem lékjellegü m űkincseiről.
Úrvacsorái és keresztelő edényeiről stb. ............................  ...............................
A fényképeket a fény- és árnyék já tékában  kérjük  felvenni. A megvilágítás 
a  tárgyakat is a fény és árnyék kiemelő hatásában  érje.

* I



KUTATNIV ALÓK.
48. Kérjük a Lelkész U rakat, hogy a templom és a paróchia padlásait, sekrestyéjét, lelkészi 

hivatalait, ira ttá rá t, szekrényeit, lom tárát, fészereket, kam arákat kutassák át,
hogy nincsenek-e használaton kívül helyezett régi tem plom i felszerelések, 
feszületek, keresztek, képek, szobrok , edények, bibliák, énekeskönyvek, per

selyek, gyüjtő ládák stb. Restlaurálha tók-e ezek? Kivétel nélkül m inden k im ust
rá lt, vagy kiselejtezett tárgyiról kérünk  rövid  leírást, feltehető ugyanis, hogy 
ezek között felbecsülhetetlen m űértékeket m enthetünk meg egyházunk és a 
k u ltú ra  szám ára. (Esetleg költségünkön leutaznánk m egtekintésük végett a
szükséges restauráció  céljából.) .......... ................. :.................. ........

A TEMPLOM ÉS A GYÜLEKEZET.
49. Milyen ünnepeken van istentisztelet? ____ ____
50. Milyen liturgia szerint folyik az istentisztelet?
51. Van-e a gyülekezetnek régi liturgiája?

H asználatban  van-e? .....  ................
52. Melyek a gyülekezet által legkedveltebb énekek általában? .......

(Adventben, karácsonykor, ó-év és újévkor, vízkeresztkor, böjtben, nagy- 
csütörtökön, nagypénteken, husvétkor, pünkösdkor, szenthárom ságkor és a 
szenthárom sági vasárnapokon, a reform áció  ünnepekor, bűnbánati napon, 
halo ttak  nap ján , az egyházi esztendő végén, kereszteléskor, úrvacsora vétel
kor, esketéskor, tem etéskor stb.) __  ___ ________ ___ _____.......... ...........

......................................................................................................................................................................... . *

53. Melyek a legkedveltebb dallamok,

m ilyen énekek dallam ára énekelnek legtöbbször? .......... .................... ...... ...........

54. Milyen énekeskönyvet használt a gyülekezet .......................... .....................................
az idők folyam án (ha lehet, a XVII. századtól kezdve) ? .......  ...................

55. Melyik énekeskönyvet használják? .................... ........... ........... ................................ ................-
58. A ma használt énekeskönyvben foglalt énekeken kívül énekel-e m ást is a gyülekezet?

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

tetési év megjelölésével m egküldeni................... .—



Egyházi énekkar:

Egyházi zené;

57. A gyülekezetben milyen helyi szokások kapcsolódnak a templomhoz?

58. A gyülekezet templimi ájtatosságára jellemző adatok.
(Tem plom járással kapcsolatos szokások, történetek, különös tekintettel a nép 
szokásokra és figyelemm el a gyülekezet nem zetiségére és népviseletére.)

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

egyházi ünnepkor, vagy egyéb ünnepi a lka lm akkor..............................................

9

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

A lelkész u rak at a rra  kérjük, hogy am ennyiben valam ely kérdés u tán  a fele
letre szánt hely  kevés, úgy szíveskedjenek a pontszám ra és a  kérdésre való 
hivatkozással egy külön m ellékleten válaszolni az egyházközség nevének a 
feltüntetésével.

.............. ......................................... ....... 1943 ........hó  ^  ........n.

lelkész. / j  )

. 0



Győ r - Nádorváros .
Buaán~íEa:i:i ---e t ': G y e - f í ^ c  .imf.

A győri egyházközség lelkész! köre. Temploma most van épülőben. A "Magyar Építőművészet"egy egész oldalon és 5 képpel közölte az épülő uj templom munkáját. Oltári felszerelését feszületét és gyertyatar- tdit Sima B.András győri iparművész aranykoszorús mester tervezte  és készítette. i ;
u

A győri evangélikus egyházközségnek van még egy imaháza a gyárvárosi városrészben, a házat 1930-ban vették és imaházzá alakították.

Győr-Szabadhegyi városrészben x x a *É̂  az iskola mellett van egy harangláb.

*  /



EVANGÉLIKUS LELKÉSZ HIVATAL, GYŐR 
 P E T Ő F I - T É R  2 .  

 TELEFON: 3-88. 

E R Ő S  V Á R  A M I  I S T E N Ü N K !

Kedves Barátom!

Mellékelten küldöm két győri templomunk k itö l tö t t  kérdő

ivét.Sokat dolgoztam vele,de tudom,hogy mégis hiányos.Különösen 
is  hézagos az uj templomra vonatkozó adatok jegyzéke..Ennék oka ' 

az,hogy ez a templomunk még nincsen készen.

Uj templomunk oltárfeszületének s egyik Révész-féle o ltá r- 
té r i  tőjének a képét mellékelten szintén küldöm. Megjegyzem, hogy 
a K risztus-főről s a garnitúráról e képekkel azonos nagyságú 

nyomódúcokat is  tudok küldeni. Az o ltá r ter itő  nyomóduca Révész 

Istvánnál van.
Ha azonban ragaszkodnál a pótleveleaőlapon je lz e tt  méret

hez,akkor ilyen nagyságú képet is szerezhetek.

Győr,1943.május 21.

Szeretette l:

■ i



 

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI HIVATAL, GYŐR 
  P E T Ö F I - T É R 2 .   

T E L E F O N :  3- 88. 

E R Ő S  V Á R a m i  i s t e n ü m k i  \ >

Kedves Barátom!

Szives elnézésedet kérjük, hogy a templomalbumra vonat
kozó kérdő ivet még nem tö ltö ttü k  ki. mostanában sokat k e l le t t  
gyülekezetemtől távol lenni, mindazonáltal igyekszünk az ivet 
hamarosan megküldeni.

Szives válaszodat kérem a következőkre vonatkozólag: 
beküldjük-e hozzánk tartózó öttevényi fiókgyülekezet templom 

képét is?
Szeretném tudni, azt is , hogy belekerülhetne-e az album- 

ban nádorvasori ujtemplomunk igazan remek oltár-felszerelésének 
képe, amelyet idemellékelek. A kovácsolt vasból egy darabban ké-

o- UjuüÍ0JJ-*rÍ,
szült egyházmüvészeti k iá l l í tá s ra  készült, de onnan szerencsénk

re lek ése tt, igy szerezhette meg gyülekezetünk 2,600 pengőért.
Maga a feszület 30 kg. Zamatos kovácsolással készült, páratlan 

a maga nemében.

Vagyok irántad sz e re te tte l:
Győr, 1943. május 13.-én.



3. május 15.

K e d v e s  B a r á t o m !

Nagyon kérjük, az ottevényi fiókgyülekezet templomának a 
képét Is. Külön kérdőívet Is küldünk szamara.

A nádorvárosi aj templomot Is feltétlenül felvesszük, s az uj templom olt írfelszerelését is, amely valóban modern templom- művésze tünknek dísze és remekműve. Nagyon kérjük ehhez az eredeti fényképeknek a megküldését, 'hogy jó nyomóducot /klíssét/ tudjunk relé- készíteni. falóban nagyon s.aépmüremek mind a feszület, mind a gyértyatartó. A Krisztus-fejnek a fényképet is kérjük, mert na- gyon sokat mondó és könyvünknek beszédes ékessége lesz.
Nagyon örülök, hogy erre felhivtad figyelmemet és hálásan ,köszönöm Neked kedves soraidat, a nádorvárosi templom részére Is küldünk e g y  kérdőívet, összesen tehát 2 drb. kérdőivet küldünk pótlólag,, az öt te vény! és & nádorvárosi résedre. - A fényképeket 

p ed lg mindkét templomról kérjük, 'valamint a n d orvára si felszerelésről is, és külön Krisztus fejről.
Hálás köszönetét mondva és az Ur áldását kérve, meleg baráti és testvéri szeretettel köszönt

Nagy tiszteletű Szabó József uraák, ev. igazgató lelkész.G y ő r .  •

 _ '



 A GYŐR-NÁDORVÁROSI t e m p l o m .

1921-ben, a Wormsi birodalmi gyűlés 400 éves 
fordúlóján határozta el a győri egyházközség, hogy a 
nádorvárosi részben felépiti második templomát. Amidőn 
a megindúlt gyűjtés eredményeké? kilátás volt rá, hogy 
100,000.—  pengő összeg összegyűjthető, 1940-ben szűkebb- 
kőrű tervpályázatot hirdettek a tervek beszerzésére a 
szép fekvésű, Dr. Vass József és Fecske útcák sarkán é- 
pitendő templomra# Az egy katasztrális hold nagyságú te
lekre tervbe vették papiak és iskolaépület létesítésének 
lehetőségét is. A templom elhelyezését ennek megfelelően 
állapították meg. A telek szintje ezidőszerint kbl. 1.00 
m-el mélyebben fekszik, mint az útca szintje, Így a tem
plom álá gyülekezeti terem elhelyezése vált lehetségessé.
A tervpályázat eredményekép Sándy Gyula műegyetemi tanár 
bizatott meg a részletes tervek elkészítésével és a mű
vezetéssel. A munkák zömének elkészítésével, árlejtés út
ján Káldy Barna győri építőmestert bízták meg.

Az építmény 1941-ben tető alá került, kívül tor
nyával együtt csaknem teljesen be is fejeztetett, belső 
felszereléseinek elkészítése a bekövetkezett második vi
lágháború következtében megakadt, de remény van rá, hogy
az nemsokára befejezhető és felavatható lesz. n

vegyes helyeken mintásaA válogatott tatai é ptégláKRal burkolt, vako- 
latlanúl hagyott templomfalakon, a nagy ablakok mellvédein 
és a sekrestye párkánya alatt, kül^mezőkön scrafittó di- 
szek vannak alkalmazva. így a 4 evangélista, a keresztség, 
úrvacsora, kehely, Krisztus mono^llá^affe-ómlll/'lílí 
jelképeivel és magyaros ornamentikával. A köralapú sekres
tye egyszersmint keresztelő kápolna lesz.

A centrális templom görög kereszt alaprajzi a- 
lakú, három oldalt körűlfutó vasbeton karzattal, 6.00 m. 
átmérőjű, félkörű oltártérrel. A görög kereszt hónalj zu
gai közűi egyikben, a szentélyhez csatlakozva,van a sek
restye mellékhelyiségeivel, másikban a központi fűtés

Ad 380.



stílusosan kiképezett kéménye, az előlfekvő kettőben tor- 
nyooskékban végződő köralakú lépcsőházak vannak a karzatra, 
aljukban külp ki. és be-járatokkal.Ezek az alagsorba is le
vezetnek.

A templom-tengelyben fekvő főbejáratához széles, 
külső lépcső vezet* Oszlopos kapuzata előugrik beton kereszt
végződéssel külön oromzata fölött. Itt fejlődik ki a 46*00 
m* magas torony* Ez eredetileg vörösrézzel fedettnek volt 
tervezve, de anyagbeszerzési nehézség miatt ez is, mint az 
építmény többi födélfelülete vörösbarna asbest-eement eter
nit műpalával lett Ízlésesen befedve, horgany-bádog végző
désekkel ellátva. A nagy torony tetején 5.00 m* magas, tüs
kés gőmbű aranyozott kereszt van* Kapuja fölött Hidronali- 
um betűkből „Erős vár a mi Istenünk" felirat. Az építmény 
magas kőlábazata, oszlopai és kapukerete bodrogkeresztúri 
nagyolt terméskőből készült* Tölgyfa kapui, kettős vasab
lakai első rendű anyagokból, a legjobb munkával készültek*
A gyülekezeti terembe a karzatlépcsők közvetítésén kivűl 
a főbejárat a szentély mellől vezet, ahol tágas előcsarnok, 
ruhatár, buffet-asztal, tea konyha, az előadó emelvény 
melletti művész szobák és toilett-helyiségek egészítik azt 
ki. A torony aljában raktár helyiség alakúi. A 4 vasbeton 
oszloppal osztott terem 10.50/16.00 m. méretű derékszögű 
négyszög, ami 6.50/3.40 m-es előadó emelvénnyel bővül és 
ahhoz felnyitható harmonika fallal az előcsarnok még hozzá 
nyitható. Hasonló falakkal a terem kisebb részekre is bont
ható* 3 - 3  oldalablaka vészkijáratnak van kiképezve*

A felső templomtér 16.00 m. belső szélességű,
22.00 m . hosszúságú, 10.50/10.50 m. oldalméretű négyzetes 
középtéurel, középső lO.OOm-es legnagyobb magassággal* Be
fogadó képessége kbl. 800 lélek, lent és karzaton mintegy 
500 ülőhellyel* Ezek zöme az oltár, illetve ettől jobbra 
eső szószék felé fordúl^gl két oldaltról jól megközelíthe
tő padsorokban. Az egyházi elnökség ülései és a papiszékek 
egymással szemben, középfelé néznek. Ilyenek az oldalkar- 
zat-szakaszok ülései is, de a szertartásokat mindenünnen
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jól figyelemmel lehet kísérni.
Mindezzel összhangzásban készül az ellipszist 

alakban kiemelt, körűljárós oltár, kovácsoltvas ráccsal 
övezve. A tölgyfa asztalon hatalmas fakereszt. Ez alatt 
Sima András remekművei egyben kovácsolt eorpusos feszület.
A baldaehinos szószék a papi ülésekkel lesz kombinálva 
ugyancsak tölgyfából. A közép-karzaton hely van a hatal
mas orgona részére, ami elé nagyobb számú énekkar állhat 
fel.

A templom tornya 5.00/5.00 m négyzet alaprajz 
fölött 25.00m. magasságig falazottan épölt. Bástyaszerűen 
kiképezett tágas harangházzal és négy végződéses oromzat
tal. Sisakja ugyancsak 25.00 m. magas fakonstrukeió, amely
nél a nyolcoldalú gúla palástjában kiképezett andráskeresz-
tes dúcmű és fogópár sorozat a toronyfödélszerkezetek áégá közöttt i W m m d  tervező egyéni megoldását képezi.

Ugyancsak különleges és a maga nemében egyedül 
álló a templom és sekrestyéjének látható famennyezete, ami 
csillagboltozat, illetve ehhez csatlakozó dongák formájára 
látható, tagozott és pácolt fagerenda bordázattal és eze
ken pálcásán hornyolt deszkázattal van kiképezve és az e- 
gész a födelet is támasztó függesztő művel van összedol
gozva, tűz és hőingadozások ellen szigetelve és egyrészt 
a középteret határoló falazott boltivekkel, másrészt az 
oromfalakkal alátámasztva. A tagozott fa mennyezetszerke
zet nemcsak meleg hangulatú térhatást, de jő akusztikát 
is biztosit* A templomtér stílusos festéssel, az alagsorból 
táplált központi légfűtéssel lesz ellátva, napfényesöves 
díszvilágítással felszerelve. Környezete megfelelő parko
zással fogja emelni Győr nadorvárosi részét*
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