
A  N A G Y T A R C S A I  t e m p l o m .

Ad 227.

Az  1718 előtt alakúlt gyülekezet első Imaházát 
1761-ben a váci kath. püspök leromboltatta, de az evangé
likus hívek 1785-ben Újabb imaházat, majd 1819-ben egy 
8.21 m . külső szélességű, 20.54 m. hosszú templomot épí-

 

tettek részben kőből, részben vályogból 9.00 m. magas tor-  ^
nyooekával.- —  Ez az 1890-es évek végén már szűknek bizo- 
nyúlván.  a hivek nagyobb templomra vágytak és tekintélyes 
összegeket adtak össze. Ezt azonban 1905-ben a leégett kán- 
torlaknak és iskolájuk építésére kellett forditaniok. 1930- 
ban holdankint és házhelyenkint kivetett templomépitési a- 
dóra támaszkodva elhatározták az újabb és nagyobb templom 
felépítését a lebontott réginek helyén.

Az új templom Sándy Gyula műegyetemi tanár ter
vei alapján, ifj. Kollár Mihály vállalatában 1931-ben 
75,000 Pengő költséggel téay&eg fel is épült a község leg
szebb helyén, domb tetején, az Isaszegre vezető út tenge
lyében, messze ellátszóan, előtte a hősök ligetével és a 
hősi emlékművel. 

A templom belvilág méretei 11.30 m. szélesség 
aolleét 24.00 m. hosszúság, 7.50 m. magasság. DerókeBÖgű- 

   téglalap alakú, egy hajóvefr, elől fskrő torony alatti elő- 
térrel, a hol a sekrestye és a karzatlépecő is van, a főút  

végében 6.00 m, átmérőjű félkörü oltárhollyei, két lépcső
vel emelt, körűljárós oltárral, a toronyhoz csatlakozó vas- 
beton karzattal. Befogadó képessége 800 lélek, lent 300, 
a karzaton 100 ülőhellyel, orgonával.

A templom és tornya scrafitto díszekkel élénkí
tett, vakolatlan, falazó téglákból, terméskő lábazattal van 
kiképezve, faragottkő előlépcsőzettel és kőoszlopos kapu
zattal, A hajó támpillérei műkő végződésekkel vannak ellát
va. Főbejárata fölött évszám és felirati „Erős vár a mi Is
tenünk."

A torony vörösréz sisakkal, díszes aranyozott



Két manuálos, tiz játéku orgonáját R i eger 1937-ben építette . 
Ezüst urvacsorai és keresztelő edényei a hívek adományából
készültek. A  templom környéke parkozott, előtte terül el a
hősök ligete. A jelenlegi lelkész : Győri János,  e yházközségi
felügyelŐ;Sándy Gyula, gondnok : Bartos Mihály és Fényes György

kereszttel, óralapokkal van ellátva. A templomhajó fö
délszerkezete modern farácsmű, ami egyszersmint a bel
ső tér háromszor tört síkokból álló kazettás mennyeze
tét is alkotja, nádazva és bevakolva, kivűl vörösbarna 
nflpalávál fedve. A torony 34.00 m. magas, benne négy ha-
r a n g .  

A templom belső kifestése, az oicdetileg gfr
halmaiéi 1> ultági^műké héroszt holyég^  kermit ötszakaszoslelkész
oltárképe Révész Istvón/műve. A falfestmények egyhá z i  
von^Soaásá jelképek. Az oltár közepén Krisztts feltám a -  
dása, körűlötte vak Bartinests , a nSlini ifjú, Jairus le
ánya és a bélpoklosok. Az oltáremelvény diszes kovácsolt 
vasráccsal v an övezve, tőle balra a szószék baldachinnal. 
alatta- papiosékek, a  jobb oldalon ̂ edlQ elöljárói székek 
és  a keresztelő medence műkőből vörösréz fedővel, utób
bi Blaskovits Oszkár és családjának ajándéka.

Az oltáron faragott és aranyozott fagyertya- 
tartók, a templomhajóban két faragott-fa-csillár. Ugy e- 
zek, mint a templom padjai magyaros motívumaikkal álla
nak összhangban az egész építménnyel.

A templom közelében 1936-ban modern beosztású 
paplak és 1elkészi hivatal épült ugyancsak Sándy Gyula 
tervei szerint magyaros tornáccal és secrafitto díszekkel. 
Manserd szobái é s oromzata még nem épült ki, körülötte 
szép kert terűl el.


