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EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK SZERKESZTŐSÉGE H atáridős !
Budapest, IV., Bástya-utca 12 Egyházi közérdekből

Telefon: 187—455 n agyo n  fo n to s ! '

.... 08yMzUcriilel N y i l v . j -  A j  I K * o . — —

l J ['* .......... ...... .egyházmegye J j (  egyházközség
/CL u. p. v ..........  ...... vármegye

Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív,
AZ EGYHÁZKÖZSÉG.

J Mikor alakult az egyházközség? [ öl
.ányil- társ-, missziói-, leány, vagy fiókegyházközség-e?

Az egyházközség lélekszáma? —IsA$.............. ...... ...................

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

igen, kérjük címünkre megküldeni. (Kívánatra visszaküldjük.)......... T*____
A TEMPLOM.

2. Van-e temploma? —
Több temploma is van? 3 , . . , . ,  M  A ^ .......n......  f f f t .
Melyik temploma hol van? .  ̂ ^

Eredeti evangélikus templom-e, vagy elwbb más'egyházé volt?....... .\............

A templom mikor épült? (Mettől-meddig épült?) ... U - u - t t j i . ..............

,/ A templomépítés történetének főbb adatai és főbb m o zza n a ta i...........,...........

*

Ki volt a templom tervezője,

Üjabb templom esetén ki volt ennek tervezője), építője?

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

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

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

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

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

Mostani alakját mikor nyerte? ...........................................................................



3. Milyen a templom külső falazata? ................................................................... ............... ^K§|||

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

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

Alkalmaztak-e itten 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, kérjük 

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

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

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

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

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

Külön áll-e?.................  .............

A torony stílusa elüt-e a templom stílusától?.................

A tornyon* vajinak-e díszítések, ábrázolások, keresztyén jelképek (szim

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

Mit ábrázolnak? -......................................................................

Ki volt a torony tervezője? ................. *.....................................-..............

Ki volt az építője? ........................................ ..............................  4*

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

G. A  harangok. ‘ U \
A harangok száma: . . A.

Nevezetesen, értékesebb harangok J ...................... ...........................

Mikor készültek? .......................J.
Mi a nevezetesebb harangok jellegzetessége? (Ábrázolása, felirata, tudni

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

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 a templomnál.) ..............................

10. Van-e külön keresztelő kápolna? ..................................

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

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

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

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

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

Van-e a sekrestyének külön oltára, oltárképe, feszületé?..................................

Alkotóik: ....... ............................................

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

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

12. A templom belső tere.
Milyen a templom alaprajza? (téglalapos, négyzetes, köralakú, sokszögű 
stb., hosszhajós, többhajós, kereszthajós, egytermes-e, többtermes-e, van-e

külön oltártere?) ................................. ............................................. ...................

Hol van az oltár? (Az oltárlérben vagy a gyülekezeti térben* áll-e?) .............

Hol vain a szószék? ......................................................................

Hol van a keresztelő medence? ...........

Hogyan vannak elhelyezve? ...:............................................................ ...............

A templom főbb méretei? .................................................— ..............................

Belső hossza.......................................... ..........

Belső szélessége —................. ................................

Belső magassága ..........................(csak a rendelkezésre álló tudott adatokat,
vagy csak könnyen megmérhető esetben kérjük.)

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

A templom összes ülőhelyeinek száma? ..... .............................

Ebből a földszinten van

Ebből a karzaton van ...................................
Hogyan állnak a pa'dok az oltárhoz, vagy a szószékhez viszonyítva? (A pa
dok aiz oltár, vagy a szószék felé állnak-e, kézirajzzal is felvázolható.)

- Milyen a templom belső falazata, oszlopzata, van-e rajta díszítés, ábrázolás, 

dombormű, ige, felírás, vagy falfestés? ...................................... -..................

A dombormű, vagy festés ábrázoló vagy csupán díszítő jellegű?.................

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



Alkotójuk: .....................................................

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

Műemlék-számba 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?

Hogyan vannak elhelyezve, befoglalva és mit ábrázolnak? .........................

Műemlék-számba vehetők-e?..... ...............
Van-e a templomban karzat,

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

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

használtake- itt keresztyén jelképeket?............. ............
Énekszám táblák:

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

; i i i ; ■:

14. Világítják-e a templomot,
ha igen, mivel? (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 rácsozása?................. ........ -.................. ---- ------ --- ----------- .............

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

Van-e körül járója? (Körüljárják-e úrvacsora osztáskor.)
Az oltár formája: önálló asztalolt ár-e, vagy felépítményes oltár-e képpel, 
vagy pedig felépítményes, képpel és szószékkel egybeszerkesztett oltár-e?

Mikor készült az oltár? - ................................ .................

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



Alkotója? --- ---- -------------- ------ — ......... ...... ..........

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

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

Van-e %  oltáron, talapzatán, oldalán, asztalán, felépítményén díszítés, 

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

17. Az “ ePb r,zoi? ;

Eredeti-e vagy másolat? ................................................  'i v 0

Olajfestménv-e. vagy olajnyomat? stb...... <5 n 4)----- • ,
Ki festette és mikor? ; 0 W a&V

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

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? ......................................-............ ..........  ............... -
V I , M l  ; I ; I | I l i  |

Műemlék-számba vehetők-e?..........

18. A szószék.
Mikor készült?........................................

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

Anyaga: (kő, márvány, fa, stb.) ........... ......................................... - ...........
A szószék íaragványa, díszítése, Van-e rajta ábrázolás, mit vaigy kit ábrá

zol, keresztyen jelképek ?
....................... 5-' : ! : 1 i i !!: ! : i ; i í i .... ,............'.............................. ....................

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

zolás van rajta, jelképek? ------- . ..... ..............

Műemlék-számba vehető-e a szószék? ........................

19. Oltárterítők, szószékterítok, oltári párnák.

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

Ezeknek leírása, anyaga: ........................--.....................-.........  ....................

Mivel van hímezve, szőve?................. ......................................... ........ ................

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

ábrázol, felirata) ................................. ........... ..........................  .........................
......................j  i i j ...... ..................................................... ;

Népi eredetű díszítések-e?

Milyen korból valók? .................................................................. —-



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

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

térítők és szószékterítők színei?) __________  //} sí)........ V n >
is / . V Oltárterftöt és szószékterítőt mikor milyent használnak?

A W * '-  J K k ................................. ......., ..... v /.................
Van-e rajtuk ábrázolás vagy felírás és mi? -.líyr‘lMV|

Beborítja-e egészen az oltárt?

Az oltárlapra használnak-e külön térítőt, vagy nem?

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

Ezek leírása. ................................................................ -......' ■ "X • ;. > ; - i

* • ’ Vannák-e úrvacsorái edéúyteíítők? . . .
E ze k ^ ^ e ^ ^ n ^ g a , díszítése, at>r azolasa, jclkcpci, f€li)rasai, stlfo.

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, adomá
nyozójuk (csak ha ismeretesek), a készítés ideje, a szőnyeg állapota, hol és 

mikor használják? ^  ...... ..........—

22. Oltári térdeplők.

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

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

23. Az oltárt hogyan világítják?
(Égő gyertyákkal, villany gyerty á kkal?) ...........  .............

24. Az oltárt hogyan díszítik?

Vázákkal, virágokkal?

25. A keresztelő medence.

Mikor készült? __  ________ ____

Alkotója:

s Mérete:........  ..................... .

Anyaga: (márvány, kő, műkő, fa, vas, stb.)

Formája: .................  ..........................................................

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) ?

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

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

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

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

Műemlék-számba vehetők-c? .....................

A gyülekezeti padok.

Mikor készültek? ..................................

Van-e a padokon díszítő faragás, vagy díszítő festés, díszítő ábrázolás, vagy 
jelképek? ...............................................................................................................

AZ ORGONA. '

'27. Van-e a templomnak orgonája?  ̂ . ■ ^(U_. X

Hány játékos az orgona? H

Az összes regiszterek felsorolása név szerint: ............  .............

Mikor és ki építette az orgonát? V íf • ^ ^ 3  '

Műtörténeti értéket képvisel-e az orgonád '

1850 előtt épült-e, vagy azután? .... .......

Csuszkaládás-e az orgona? ......... ....

Milyen a homlokzata (prospekt) ? ...................................

Vannak-e rajta ábrázolások, jelképek, felírások és mi?

Kérünk fényképet a nagy, vagy történelmileg értékes orgonákról.

UR VACSORÁI ÉS KERESZTELŐ EDÉNYEK.

28. Urvacsorai edények.
Ostyatartó szelencék (cibóriumok)

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. (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 jegyeket) ___

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.)

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.

mmmmmmmr

Leírása, mint a kelyheknél. ........
i |

v  ...............  V""T........

Urvacsorai borkancsók. /

Anyaguk:' (arany, ezüst, fém, stb.)

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 hitelesí tő 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....... :......... ..................M .J ......: ..... ' . . .  ............................................................

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



OLTÁRI FELSZERELÉSEK.

30. Feszületek, keresztek / .......

Anyaguk:

Mesterjegyük, hitelesítőjegyük: ..................... ..... ..................

Formájuk, díszítésük, esetleges ábrázolásaik, keresztyén jelképek, igei fel

iratok, mesterük, készítési idejük, adományozóik.........
I ' J | l . | ' ' |

Műértékek-e? .......................................................................
31. Ollári gyertyatartók. I (. ,

Anyaguk:......... (, ............ ................... ................................

Mester jegyük, hitelesítőjegyük, készítési idejük, mesterük, esetleg adományo
zójuk................... .................... .............................................................................

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

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

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, gyüjtőládák.

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

idejük. ...................................................................................................................

RÉGI BIBLIÁK, IMÁDSÁGOS ÉS ÉNEKESKÖNYVEK.

35. Régi oltári bibliák.

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

díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük?.......... ............................................ —
1 ii ! . , i , i ,

36. Régi oltári agendák és imádságos könyvek. *

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

díszítésük, készítési idejük, szerzőjük? ..........

37. Régi templomi énekeskönyvek.

Szerzőjük, kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmtszt, bagjgyzésük 

stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? -----
.........|!..M...!.,j .;.;................... A . . .................. •.... .................... ................................... '



38. Régi dallamos (korái) könyvek.

Leírása mint az énekeskönyveknél.........................
1

A TEMPLOM KÜLSŐ TERE, KÖRNYÉKE.

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

Fákkal, díszbokrokka', virágágyakkal díszített-e?............. ...............
40. Van-e a templomnak kriptája?.............................. ....

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

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

................................... ..................................................................... i ............... .... 1________

41. Van-e a templom körül temető? _____ ________________

vagy sírhelyek, ezek közölt értékesebb műemlékek, nevezetesebb halottak, 

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

TEMETŐK.

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

milyen 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, ..... ..............  ......... ................ .............

akik az egyházközségben működtek. __ ______________________ _____________

45. Nevezetesebb világi egyházi férfiak, ________ ______________ ___ _____________ ________

felügyelők, másodfelügyelők, gondnokok, alapítvány tevők, stb................. .>.....

46. Jelenlegi lelkész, lelkészek neve........................................................................ .............

A jelenlegi egyházfelügyelők, gon dnokok neve..................................................

FÉNYKÉMEK.
47. Fényképfelvételeket kérünk

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

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



KUTATNIVALÓK.
48. Kérjük a Lelkész Urakat, hogy a templom és a paróchia padlásait, sekrestyéjét, lelkészi 

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

selyek, gyüjtőládák stb. Restlaurálha 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 a 
kultúra számára. .(Esetleg költségünkön leutaznánk megtekintésük 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?

Használatban van-e? ......................  .............. ....

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

0

53. Melyek a legkedveltebb dallamok,

milyen énekek dallamára énekelnek legtöbbször? .....  ....................... •

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

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

55. Melyik énekeskönyvet használják? ..................................................

58. 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. .......... .



Egyházi. .énekkar ..................................................  .................................. ^

57. A gyülekezetben milyen helyi szokások kapcsolódnak a templomhoz?

58. A gyülekezet templomi ájtatosságára jellemző adatok. # m
(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 urakat 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 ....... ... hó n.

'  "  :é L x k M .. .  I
fé lk ész.

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



ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG “  „
evangélikus templohok szerkesztősége Határidős !

Budapest, IV., Bástya-utca 12 Egyházi közérdekből
Telefon: 187—455 nagyon fontos!

........................  ......egyházkerület Nyilv. sz....................................................

........................................... egyházmegye .. ............. egyházközség
u. p. ................  vármegye

Az evangélikus templomok adataira vonatkozó kérdőív.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG.

1 Mikor alakult az egyházközség?
Anya- társ-, missziói-, leány, vagy fiókegyházközség-e?

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

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

igen, kérjük címünkre megküldeni. (Kívánatra visszaküldjük.).................... .
A TEMPLOM.

2. Van-e temploma?
Több temploma is van? .....................................................

Melyik temploma hol van? ............ ........... ........... ..................

Eredeti evangélikus templom-e, vagy előbb más egyházé v o l t ? . . ' .

A templom mikor épült? (Mettől-meddig épült?) . . . . ^Ti .................

A templomépítés történetének főbb adatai és főbb mozzanatai ......... .................

Ki volt a templom tervezője, építője? 2ó-&<x* ifsuÁ>

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

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

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 mikor nyerte? .................... . a..:..............................



3. Milyen a templom külső falazata? ................................................ ..... ..........

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

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

Alkalmaztak e itten 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, kérjük 

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

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

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

Mikor épült a torony? (Mettől- meddik épült?) 7.^-9...,.................

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

Külön áll-e?............. ' ________

A torony stílusa elüt-e a templom stílusától? .??«■«*«.<

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

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

Mit ábrázolnak? .................. ......  .......... ......... ....y.................

Ki volt a torony tervezője? .............................................. ........................

Ki volt az építője? ................ ......................................................

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

6. A  harangok.
A harangok száma: ...................................

Nevezetesen, értékesebb harangok:............. .......................................

Mikor készültek? ...................................

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

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

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: ............. -...............................................



►

10. Van-e külön keresztelő kápolna? ...................................

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

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

Alkotója:

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

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

Van-e a sekrestyének külön oltára, oltárképe, feszületé? __'.TTT777.....................

Alkotóik: ........................ ..... ....................

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

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

12. A templom belső tere.
Milyen a templom alaprajza? (téglalapos, négyzetes, köralakú, sokszögű 
stb., hosszhajós, többhajós, keres^thajós, egytermes-e, többtermes-e, van-e
külön oltártere?) cU. akt/.'..................................................... ..... ........ .

Hol van az oltár? (Az oltártérben vagy a gyülekezeti térbeni áll-e?)
Hol van a szószék? __.fox................-/lYXtsiexyj

Hol van a keresztelő medence? .o........... !.,................. *> 4

Hogyan vannak elhelyezve? ................................................................................

A templom főbb méretei? .....................- ................... .̂.......................................

Belső hossza............ .......................................
Belső szélessége . .............................

Belső magassága ......—.................(csak a rendelkezésre álló tudott adatokat,
vagy csak könnyen megmérhető esetben kérjük.)

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

A templom összes ülőhelyeinek száma? .........................

Ebből a földszinten van — ------- -------

Ebből a karzaton van -------- ........................

Hogyan állnak a padok az oltárhoz, vagy a szószékhez viszonyítva? (A pa
dok az oltár, vagy a szószék felé állnak-e, kézirajzzal is felvázolható.)

f l  & oOo & 'i'i'i.s if.___etf Q-Ua i qA_ _....................................................

Milyen a templom belső falazata, oszlopzata, van-e rajta díszítés, ábrázolási- 

dombormű, ige, felírás, vagy falfestés?
__ /f ... . ...................................... ............................................................

A dombormű, vagy festés ábrázoló vagy csupán díszítő jellegű? - .......... r —

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

Berendezése, műértékei? (Leírása mint a templomnál.) ..............................



..................................................................................* ..........................................................
Alkotójuk: .....................................................

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

Műemlék-számba 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?

..... d xA p .,...

Hogyan vannak elhelyezve, befoglalva és mit ábrázolnak? .........................

Műemlék-számba vehetők-e? .
Van-e a templomban karzat, /7J~CU<

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?..... ..........

&Mtazámtáblák:

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

| L :  L l

14. Világítják-e a templomot,
ha igen, mivel? (Villany, gáz, petróleumégőkkel, gyertyákkal, stb.) ’7̂ zd aLL̂  ^

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? ................tfs.fMrJí?.

Milyen a rácsozása?................. ......... ..................................................................

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

Van-e körül járó ja? (Körüljárják-e úrvacsora oszláskor.)....ew m a...
Az oltár formája: önálló asztalolt ár-e, vagy felépítményes oltár-e képpel, 
vagy pedjg felépítményes, képpel és szószékkel egybeszerkesztett oltár-e?

/ j i í V W v . .... ........  ............

Mikor készült az oltár? ................................... ....... .........

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



J *
Alkotója? ....<.huj>.A>oJ!xMy / o > u > - a 'íCoU/unsv ^crtóáu

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

Milyen az oltár felépítménye: (kerete, vagy oszlopzaía) ..ú e k ....Á
‘tw/xA ^

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

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

17. Az oltárkép
Mit ábrázol? ..................................... -..... ...................... ......................... .... ........

Eredeti-e 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, mester jegyük, melyik korból valók, anyaguk, kit vagy mit ábrá

zolnak? .............. .................................................................. ..... — —— ...:..... -
I i : I ! | . i 1 ' I ' i i , l '  ; '

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

18. A szószék.
Mikor készült?............................ ......................

Alkotója: ......C jfk ffA  .................. .........

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

A szószék faragványa, díszítése, Van-e rajta ábrázolás, mit vagy kit ábrá

zol, keresztyén jelképek?

Van-e a szószéknek sátora (balda chinja), 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?............................... — .... ........ ..................................

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

ábrázol, felirata) ..................................................  ....................................
-................................................ ............ ; iL L ;.. .: .L .. i.... ;......................

Népi eredetű díszítések-e?

Milyen korból valók? — .................................................................



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

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

térítők és szószékterítők színei?) .................. .................  .......:...

Oltárterftőt és szószékterítőt mikor milyent használnak? ...............

Van-e rajtuk ábrázolás vagy felírás és mi? ..

Beborítja-e egészen az oltárt? .............................
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, s'th.

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

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

............................................................... -...........................................................  —..........i -

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? ------------------------- --------  ----------------

•

22. Oltári térdeplők.

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

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

23. Az oltárt hogyan világítják?
(Égő gyertyákkal, villanygyertyá kkal?)

24. Az oltárt hogyan díszítik?

Vázákkal, virágokkal?

25. A keresztelő medence.

Mikor készült? Sl? 2  ............ / ........ ....... ...........
Alkotója: ( y  A 7<aÁ*5

Mérete:..... ,■ áeP  CU f . /o
,, s

Anyaga: (márvány, kő, műkő, fa, vas, stb.) ,  'é/zxrnJz^
Forra á ja : .. ... $7*. .7̂ 9.7??. guLafl-. 

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) ? - . \)'--ti -o

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

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

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

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

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

A gyülekezeti padok.

Mikor készültek? ......• $ ...... ..... ....

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? ......

Az összes regiszterek felsorolása név szerinti -------

Mikor és ki építette az orgonát?

Műtörténeti értéket képvisel-e az orgona?

1850 előtt épült-e, vagy azután?

Csuszkaládás-e az orgona? ........ .......

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.) — .............

Mesterjegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket) 
Formájuk, díszítésüli, 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 jegyeket) ________

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 )

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 kelyheknél.

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

Mester jegyük 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.)......................................................................
Mester jegyük és hitelesítő jegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket.) .............

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

adományozási év a készítés idejével.)
......... i :.....;.......... ..................M . j ......í j ..... L i . .....;........ ................................................... .

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



OLTÁRI FELSZERELÉSEK.

30. Feszületek, keresztek

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

Mesterjegyük, hitelesítő jegyük: ......................................

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

........... ........... ..........  ........;......... J__H.............: I . ! ' !  , ■! •

Műértókek-e? ............................................................................

31. Oltári gyertyatartók.

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

Mesterjegyük, hitelesítőjegyük, készítési idejük, mesterük, esetleg adományo
zójuk...................................................... ........................................... .......  ........

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

Műórtékek-e? ..................................

32. Mííérték jellegű oltári virágvázák.

Anyaguk:

Mester- és hitelesítő jegyük, formájuk, készítési idejük, díszítésük, ábrázolá

saik, mesterük, esetleg adományozójuk. ......  .j ...........................

33. Csengettyűk, csengettyüs gyüjtó'perselyek.

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

34. Perselyek, gyüjtőládák.

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

idejük.............. ...... .................................................................................................

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

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

díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? .......... .......................... .................—
; 1 1 : : : '■ . Í1 I ; , :i ! I ,

36. Régi oltári agendák és imádságos könyvek. m

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

díszítésük, készítési idejük, szerzőjük? .............. ........................

37. Régi templomi énekeskönyvek.

Szerzőjük, kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmtszt, hagjgyzésiik 

stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? ..................
' ......jj...'.!...Ll .j....... .................. .!.;.......... ...............!.L :.......................................................



38. Régi dallamos (korái) könyvek.

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

A TEMPLOM KÜLSŐ TERE, KÖRNYÉKE.

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

Fákkal, díszbokrokkal, virágágyakkal díszített-e? .............................
40. Van-e a templomnak kriptája?...................................

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

zásolások, faragványok, díszít sek, 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?
Vamnak-e abban nevezetesebb műemlék jellegű síremlékek, nevezetesebb áb
rázolások, szobrok, domborművek és kit, vagy mit ábrázolnak, feliratok, 

milyen 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, .... .......... ............ .....  ...........................

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

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

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

46. Jelenlegi lelkész, lelkészek neve.______ ,................................................................... .....

A jelenlegi egyházfelügyelők, gon dnokok neve..................................................

FÉNYKÉNEK.
47. Fényképfelvételeket kérünk

a templom külsejéről, belsejéről, oltáráról, műemlékjellegü 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, félszereket, kamarákat kutassák át,
hogy nincsenek-e használaton kívül helyezett régi templomi felszerelések, 
feszületek, keresztek, képek, szob rok, edények, bibliák, énekeskönyvek, per

selyek, gyüjtőládák stb. Restlaurálha 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 a 
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?

51. Van-e a gyülekezetnek régi liturgiája?

Használatban van-e? ....................................  ...

52. 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, kcreszteléskor, úrvacsora vétel
kor, esketéskor, temetéskor siti.) .............. ...... ........... .............. ..................

53. Melyek a legkedveltebb dallamok,

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

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

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

55. Melyik énekeskönyvet használják? ..................................................... ..........................

58. 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. ........................................ .....................



Egyházi, énekkar -t.................... .............. ............

Egyházi zene;

57. 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 urakat 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 ___ _________________ hó n.

lelkész.

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



Dunántuli egyházkerület. Zalai egyhm,

 K e s z t h e l y / Z ala-m./ 

inyaegyházközség, 1926-ban alakult, lelekszama 615. Kai5!hfeifl9J5tí>n:

Temploma l 929-ben épült Szeghalmy Bálint építészmérnök tervei sze* 

rint.Külső falazata vakolt tég la fa l, oromcsucsán kőkereszttel. A to-
9

ronv^isak hegyét i s  kereszt d ísz ít i. 4 harangia van. A templom alap

ra! z a t égla alaku,külön o ltártérrel. 1 szószék a ha,ló és az oltárt ér 

közötti baloldali p illéren á l l .  A templom "belső hossza 18.57 m., szé

l e ssége  8.67 m.,magassága 7.60 m.,befogadóképessége -300 személy,IdO 

ülőhellyel, amiből 70 a karzaton van. felső  falazata pillérekkel tago

zott, egyszerien festett, a szegélyben a Luther rózsa motívumával. 

Mennyezete fából van,vakolva,tükör boltozat. Oltárának felépítménye 

műkőből készült : két kompozit felezett! nillér,timpanonnal.Oltárképe 

Önnel Imre eredeti müve : jézus lecsendesiti a tengert. K szószék 

fából ké®zült, szintén Pzeghalmy Pálint tervei szerint. A szószékkel 

szemben, a .-Jobboldali n illé r  mellett á ll a műkőből készült keresz

tel Őmefl pnce , bronz ■'“edelén kereszttel. Két manuálos, 11 változatú or

gonáiét Arsster é-oitette 1939-ben. Urvacsorai ás keresztelő edényei, 

valamint oltárt gyertyatartói ezüstből készültek. Oltári feszületé 

. fából. van. K termálom környéke parkozott. Jelenlegi lelkésze : 

wenyhár István.

L illá ia  P a n o 1 o a, hol 1936-ban épült közös protestáns 

temnlom Pz^ghalrny né Unt építészmérnök tervei szerint,melyet a kömyé 

p-vqrtgel ikus óe református hívei felváltva használnak. A magyar népi 

stilu®ban -épült kis temnlom,karcsú tornyával,szépen faragott kiképzé

seivel , csirkés szélű fapárkányaival harmonikusan illeszkedik környe

zetébe. a templom'^gybe van építve a tanácsteremmel,mely nagyobb 

ünepeken a templomtérhez csatolható s annak befogadóképességét 38 

ülőhellyel szaporítja. 1 belső térkialakítás is a magyar népművészet 

elemeinek felhasználásával történt. A. mennyezet faragott fa dúcaival
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óe csipkés szegély deszkáival, a. "bejárattal szerben emelkedő szószék 

di szee Hátfaléval 4° faragványaival, a papi*zékek, az urasztala és a 

padok mind eredeti, természete® «zinükben vannak kidolgozva. Ötletesen 

van megoldva az uraeztal a ,il letve oltár is . evangélikus istentiszte*- 

le t alkalmával az ura*ztalának kereszttel d isz ite tt oldala néz előre 

a szószék szárnyas oltárszerü hátfalának ajtószámyai pedig kétfelé 

tárulva láthatóvá teszik a ló Pásztort ábrázoló oltárképet, IFrimmer 

(gyula müvét. Református isten tiszte le t alatt a szárnyas oltár két a j

taja bezárul, az urasztala nedig pillanatok alatt megfordítható és 

azzal az oldalával néz a hívek felé,amelyiken kehely-faragvány van 

alkalmazva. 1 templom belső hossza 11.00 ra.szélessége 7.00 m.,magas

sága 6.57 m., befogad.óképe°ségé 160 személy 118 ülőhellyel. A falak 

Pehér^e vannak meszelve.\  templom kornyéke parkozott,

S ü m e g  fű  iában 1937-ben épült szintén Szemhalrny" "Bálint 

tervei szerint közös protestáns templom, a rendelkezésre á lló  telek 

adottságainál fogva egyedülálló alaprajzi elrendezéssel .Pohajója 

hatszo’gü',amelynek minden második oldalához még egy egy toldalék csat

lakozik,miáltal a templom alaprajza fovórásaibán háromszögűvé alakul, 

követve a tér formáját. Az itten i nrote^tán^oknak ez az erős vára a 

szó igazi értelmében kősziklára és kősziklából épült, a közeli bánya 

kemény mészkövéből,cikiopszerüen fe lép íte tt  falakkal, csak a 76 m.ma

ira s,erőtélie® torony fe l*ő  nyolcszögü része készült nyers tégla burko

la t ta l . !  templom beleő ho^za 17.00 m., szélessége 9.40 m, magassága 

6.40 m,,befogadóképe®®ege 160 személy, 100 ü lőh e llye l.! falak f  hérek, 

díszét a. naturszinben lakkozott fabordák,csipkés szegélyűeszkák adják.

4z ablakok sárma katedrái üvegezéssel vannak ellátva, A szószékkel • 

egybeépített o ltár fö lö tt  magyar stilü  keretbe fog la lt faragott öereszl 

van fából, az o ltár asztalon nedig domborművű fafaiféásos jelkepek .

sajátságos alaprajzi elrendezés nagy előnye a kis templomnak,mert a 

torony fe lő l i  fülkében elhegyezett czó°zékre a legyező formájú templor

minden részéből a lemjobb rálátás nyílik , 
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Keszthely szórványában H é v i z é n  most készül a protes

táns templom építkezése Szaghalmy Hálint építeezmsrnök tervei szerint,

A. templom külső fa l ai minő terméskőből készülnek, őomya nem lesz, 

hanem különállódé a templomnál boltövvel összekötött harangláb fog 

szol eélni. A. templom csúcsára zászló és csillag,m ig a haranglábra Kereszt 

kerül. Alaprajza szabályos nyolcszögből lesz kialakítva. A szószék a

te m p lo m  tengelyében, az oltárfülke hátsó falán lesz elhelyezve,előtte 

az oltó re”ztallal,mögötte redíg az o ltár felépítményével,mely magyar 

stilü  keretbe fo g la lt kénb”l fog állan i. A templom belső hossza 14.20 m. 

szélessége 13.50 m.,magassága 10 ra.lesz.Hefogadóképessége 3a0 személy, 

ois ülőhellyel.Az oltár,szószék és padok magyar népi stilusban készül

nek, na túr szinü fából jfaraevánvokkal d íszítve. 
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D u n á n t u l i  e .  k .  Z a l a i  e .  m .

*nyaegyház, 1926-han alakult, 615 lélekszámúnál. Sáraaax 
Temploma Keszthelyen 1928/29-ben épült. Másik két temploma,
Hu 1 ji!11111 •Ty fTTT'TTiTinr Tapolcán és Sümegéit van^tk, a reformátusokkal 
közös*. protestáns tempTCffir^gEMhárom templomot Szeghalmy Bálint 
épitészmérnök, műépítész, Miskolc város műszáki tanácsosa tervezte.

Keszthely oltára önálló asztaloltár képpel, oltárképe,* 
/„Jézus lecsendesiti a tengert* Oppel Imre olajfestménye. A 
tapolcai templom oltárképe: A jó pásztor,fsimmer Gyila festette. 
K e^ 'z th e l^ -^ tá í^ éa -ezá esék te r it& i etr-Mt ur gi-ka-g - -ea l*ie fcfre-n* t  o lyo e~ 
leéü JJ l e t  ■h e ir tü g g rrah fm r :  

(  ̂ ^  

^Keszthelynek kétmanuálos tizenegy változatú orgonája 
van, készitette az JBSfeer cég, 1939-hen.



MÜ L E Í R Á S

a hévízi protestáns templom tervéről.

A templom terve it Szeghalmy Bálint oki. építészmérnök 

készítette.

 A templom külső fa la i mind terméskőből készülnek, rusz

tikus, ciklopszerü kiképzéssel.

Tornya nem lesz, hanem a harangok elhelyezésére külön

á lló , de a templommal boltövvél összekötött harartg láb fog s zo l--  

gá lln i. A templom csúcsára zászló és cs illag  jelvény, mig a haran 

lábra kereszt krül.

Sekrestyéje lesz az oltárfülke mögött.

A templom alaprajza szabályos nyolcszögből lesz kiala

kítva, amelyhez a bejárattal szemben az oltár fülke, a bejárat 

két oldalán pedig egy-egy ötszögü fülke csatlakozik. Ezek egyike 

a harmónium másika pedig padok elhelyezésére fog szolgálni.

A szószék a templom tengelyében, az oltárfülke hátsó fa 

lán lesz elhelyezve, előtte az o ltárasztalla l, mögötte pedig az 6. 

tár felépítmény ével, amely magyar stilu  keretbe fog la lt képből 

fog á llan i.

A templom belső hossza 14.2o m., szélessége 13.60 m., 

magassága lo  m. lesz.

Befogadó képessége 34o, az ülőhelyek száma 212, mind a 

földszinten.

A templom menyezete a tetőtérbe nyúló, nyolcszögü sá- 

torformáju teknő mennyezet, fából készítve és naturszinben mázol

va, magyar stílusban.
%

Az oltár, szószék és padok magyar népi • stílusban, natúr' 

szinü fából készülnek, fa rag vány okkal d íszítve.



Kedves Károly Barátom !

Az "Evangélikus Templomok” ciüü műre kért adatokat mineddig nem küldtem 

be, m m  vártam, hogy kik és miről fognak abban Írn i  és isra®rt®tni. Sejtésem

ben n®m csalódtam, m®rt vagy n®m ismeritek, vagy n®m akarjátok ism®rni a je -  

l®nl®g evangélikus templomokat tervezők közül Sándy Gyula után a l®gkiválobba 

Szegnalmy Bálint templom ue 've ző_;qtórnököt, Miskolc város műszaki tanácsosát,
 “'  't | in  ».

Sándy Gyuia után Ö tervezte a legtöbo ®vangélikus templomot, mégpedig magyaro 

stílusban, »mib®n kiválóan elsőrendű. A kiadandó mü n®m lasz t®lj®s és nagyon 

hiányos lesz , na Tol® egy tanulmányt nem kértek és közöltök, melyhez mellék-
_ ... . .... •.....- 4u*"

l®t képp®n megküldi az á lta la  tervezett evangélikus . ®mpj.omoknak minden s^ük-
  

sége* adatait, te rve it  és képeit, A mi templomainkat Kes^tneiyen, Tapolcán és

Sümegen Ö tervezte, átért nem is adtam sammi közelebbit ezekről, h^nem kérd®

m«g Tőle, Ö/szakszerüen ad meg mindent. Előre is  jeizem, na Szeghalmy Bálint 

kimarada műből és hiányozni fognak be lő le  a lkotása i, akkor ide ne is  küld- 

jetek senkit terjesztőnek, mert nem állunk rendelkezésére és még névsort sere 

fog kapni, nllenoen, na y mü érdekében Tőle oanulmányt és adatokat stb. kérto 

úgy mindent elkövetünk, hogy minéj. magyobb e lő fizető  tábort gyüjtsünk.

t ien  rideg álláspontukra az vezetett, hogy a reformátusok hasonló vá 

lalkozása, csak a nagy gyülekezetek templomaira terjedt ki és a hozzánk hasón 

ló  kis gyülekezetek és m issziói pontok,mekyek pedig éppen evangélikus egyhá-
 

zunk leg je llegzetesebb  része i, abból kimaradtak.

Baráti szeretette l köszönt:

Keszthely, 1943, junius hó 21. 
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Szeretett Pista Barátom!
Kedves Menyusom!

Keszthelyi adatgyűjtő ived most került a kezembe fe l 
dolgozás végett és benne kedves leveled. Uagyon örülök, szives 
figyelmednek és kaedvea soraidnak. Hagyon nagy munkában vagyok 
és Így a dolgok sorrendjében caak most tudok kedves leveledre 
válaszolni.

Szeghalmi Bálint kedves testvérünket, mint kiváló temp
lomtervezőt nagyon is  jó l  ismerjükf és alkotásait, mindegyiket 
a maga helyén, méltatni i s  fogjuk.

Ez a levelem szigorúan magunk közötti, baráti és bizal
mas levé l. Kénytelen vagyok szives bizalmaddal é ln i, mert leve
ledet másképpen nem tudom érdemben megválaszolni. Bizalmassá köz
löm veled, hogy az eredeti munkatervből a szerkesztőbizottság 
Sándy Gyulát is kihagyta. Kihagyta pedig azzal a megindokolás
sa l; 1./ újkori templomok nem kerülhetnek a történelem szemlé
lete alá, mert még nincs meg a korszakok lezáródása. A történe
t i  kort ugyanis a bizottság a szaktudósok javaslatára 1850.év
vel lezárta. Építészeti szempontból tehát két olkk lesz. amint 
azt á munkátervben láthatod, egyik a középkori eredetű templo
mainkról, a másik a reformáció utáni templomépítészetünkről.
Az újkorral történet szemléletben nem foglalkozunk. A már em
líte t t  tárgyi szempontból a legújabb korra vonatkozólag pedig 
a tárgyi szempont mellett személyi okokból sem, mert it t  még 
élő és működő emberekről van szó, akiket bármilyen kritika, 
avagy a nem kellő méltatás bánthatna. Ezt mJLnt tárgyi szem
pontot á llap ította  meg a bizottság, Sándy Gyula kihagyásával.

2./ Kihagyta a bizottság Sándy Gyulát a tanulmányi cik
kek sorából, azért, mert subjaktív szempontot látott aboan, i l 
letve erős személyi érdekeltséget, hogy ő a legújabb korban a 
legtöbb templomot építette, s igy tulajdonképpen önmagát k e lle - 

' ne, hogy leginkább méltassa, ami pedig saj át magának rendkívül 
kéiyes le tt volna, de még másnak is  kényes. í»#pen ezért a munká
nak első részében, a történeti és tudományos részben csak egy e l
méleti cikk fog megjelenni "Az uj evangélikus templom" cinen, 
melynek elvi részét éppen ezért nem is  építés#, hanem theológus 

- ille tv e  lelkész iria a bizottság határozata értelmében, m é g  pe
dig Dr. Sohnlek Tibor, közös barátunk. A másáaki vonatkozása 
és építészeti részét , de csakis mikxt e lv i síkban, olyan szak
emberre bizták, aki semmi tekintetben nem érdekelt, az újkori 
templomépítészetben. így választotta ki a bizottság Lehőczky 
György műépítész atyánkfiát, aki a oikkét már meg is  ir ta , s 
azt teljesen és kizárólagosan csak e lv i vonatkozásokban tárgyalja



Arról yan ugyanis az ő, hogy mik a legfőbb követelményei 
a mai korban az uj evangélikus templomnak, -ázass mit vegyenek f i 
gyelembe a templomot épiteni szándékozó gyülekezetek.

A munkatermünket ha betekinted, látn i fogod, hogy ez Így 
van, amint leírtam. És látn i fogod azt is . hogy Sándy Gyula oik- 
ke a második réasben, azaz a gyakorlati részben fog la l helyet. 
Bizalmasan azt is  kénytelen vagyok a tériek ismerete érdekében 
közölni veled, hogy amikor a tervezetet az e^etemes felügyelő 
urnák hivatalosan bemutattuk, önagyméltósága országos elnökünk
nek, Benos Öméltóságának levelet i r t ,  melyben érthetetlennek ta
lá lt a  Sándy Gyulának, mint kiérdemesült műegyetemi tanárnak, és 
temlomépitőnek, mint aki a legtöbb templomot építette, a kiha
gyását. Ekkor azonban a második , ille tve  a gyakorlati ré®  
még nem volt egészen kialakulva., és a legközelebbi bizottsági 
ülésen szüksége mutatkozott annak, hogy a kizárólagosan .nem e l
v i, hanem gyakorlati , templomépitkezési tapasztalatok fo g la l
tassanak össze egy megfelelő oikkbe:"A templomépitések gyakor
la t i  megvalósítása” elmen. Eb tekintettel arra, hogy egyrészt a 
szerkezettan, másrészt hosszú és bőséges élettapasztalatokból, 
templomópltési bizottsági üléseken leszűrt eredményekből Sándy 
Gyula az, aki a gyakorlatban egy hosszú élet tapasztalatai foly
tán a legtöbbet tud, ezeknek a megírására és bemutatására őt 
kérte fe l ,  mint arra a legilletékesebbet a bizottság.

Egyébként pedig tudnod k e ll azt is ,  hogy a bizottságban 
theolűgiai professzoraink közül három is  benn van, műegyetemi 
tanáraink közül kettő és egy adjunktus van benn. Egyházi fé r fia -  
ink közül vezető emberek* Azt is  tudnod k e ll még, hogy a bizott
ság az országos választmányunk hátápózatAlAlap ján á llíto tta  ösz- 
sze az egész tervezetet és a tervezet kétezer is  volt az orszá
gos választmány előtt és az irőkat csakis a választmány jóváha
gyása és határozata alapján kértük fe l .  Az országos választ
mánynak ezen az ülésén az egyetemes egyházat D* Kapi Béla püs
pök ur, aki az országos Luther Szövetségnek az egyetemes fopász- 
tora és Turóczy Zoltán püspök ur képviselték. Minden egyes Író
nál külön kellett megindokolnia a választmány e lőtt, hogy milyen 
alapon került be az Írók közé és miről fog Írn i, tehát még a 
szerkesztőbizottság sem elég ahhoz, hogy valakit Íróképpen fe l 
vegyen, hanem még az országos választmánynak is  be ke ll jelen
teni, mert noha a választmány -és  ezt ismét bizalmasan közlöm- 
Sándy Gyulát már az első választmányi ülés alkalmával javaslat
ba hozta, a bizottság mégis törölte és csak a fent le ir t  módon 
vétetett fe l  ismét az Írók sorába.

Mindezekből láthatod, hogy nem az én személyem .és mm 
a szerkesztőség dönt ezekben a kérdésekben. Tekintettel azonban 
arra, hogy személyi problémáról van szó, ne vedd rossz néven, 
ha arra kérlek, hogy ezt a levelemet elolvasás után küldd ne
kem vissza és jó l ügyelj arra is ,  hogy avatatlanoknak a kezébe 
ne jusson. Ha alkalomadtán fe ljö ssz , mindezek bizonyságára mind 

' a választmányi, mind a bizottsági ülések jegyzőkönyveit is  be
tekintheted és akkor másképp fogod látn i a tényeket.

Szives diskrétiódat ismételten kérve, az Ur áldásával és 
régi barátságunk meleg szeretetével köszöntíek. Az Ur kegyelme 
legyen velünk. Hégi hü barátdd: 


