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ORSZÁGOS LUTHER SZÖVETSÉG ~ „
EVANGÉLIKUS TEMPLOMOK SZERKESZTŐSÉGE H a t á r i d ő s  !

Budapest, IV., Bástya-utca 12 E g y h á z i  k ö z é r d e k b ő l
Telefon: 187— 455 n a g y o n  f o n t o s !

........................................... egyházkerület Nyilv. sz. & ■
,  egyházmegye egyházközség

u. p.   vármegye

Az evangélikus tem plom ok adataira vonatkozó kérdőív.
AZ EGYHÁZKÖZSÉG. «

1 Mikor alakult az egyházközség? . / / O ö  t rs f
Anya- társ-, missziói-, leáarr vS^yTióke^iázköz,ség-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? ...................y
Melyik temploma hol van? ............ ...~ ..... ............. ...............

Eredeti evangélikus templom-e, vagy előbb más egyházé volt?.....

A templom mikor épült? (Mettől-meddig épült?) . y / r r -  j j - ' - f i .
A templomépítés történetének főbbadatai és főbb mozzanatai M f V

Pa. ^ L y ^ e p ÍJ tX j.  , ? h j- 'í+ V  Le. rv~e- i
.................... «r/,..... &.***?.. _

../h^r-e^ W - t y -  U4&re_*(
j f_Ort̂ 4 ^ A 1*"* A."* v  **■ 1 a

k Í volt a templom tervezője építőjö^Q C£=j- i-£-&.'-z=£*. fli 1 ^  '

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

Korábban volt-e más temploma az egyházközségnek?....
Mit tudnak róla? ................................................................ . í * ^

...... **rr.. o-*Cccl1 ,  _

___ r?..?>í?^?«rd^!e-y. 

.....4 u y « a c i p - ^Ch>/Í ^ T ^ ̂  *
ff O X i d /  vú t^y- /be-^-7? f

fe jt . /ün^L :̂. f^r^h^TV:........................................ ..................

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

hányadik temploma?  ............. .Ti!7i........ ........ .......... .,— .................

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

Mostani alakját mikor nyerte?....^T. ^/T ^  • ...T:...........................................
- - ■ •

A  TEMPLOM KÜLSEJE.



A TEMPLOM KÜLSEJE.

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

Támpillérei, oszlopzata, vannak-e rajtuk díszítések, feliratok, dombormüvek, 
ábrázolások, mit vagy kit ábrázolnak? ....I** .....:.

Alkalmaztak e ilten keresztyén jelképeket (szimbólumokat), mit ábrázolnak 

azok és hol foglalnak helyet? ..................p .....................................................

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

Megjelentek-e ezek írásban, vaigv nyomtatásban és hol? Ha igen, kérjük 

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

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

A templomnak van-e tornya? ......... f x , - h n n
Mikor épült a torony? (Mellől-meddik épült?) .. ......A M A : . .  i x t í :
A torony egybe van-e építve a templommal?........... ______________

Külön áll-e?..................................  ^
A torony stílusa elüt-e a templom stílusától?.....  l*-£***<*
A tornyon vannak-e díszítések, ábrázolások, keresztyén jelképek (szim
bólumok?) ..................... ......................................... )
Mit ábrázolnak? .............................  ,...................................

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

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

Műemléknek tekinthető-e?..........

6. A harangok.
A harangok száma: .......... tA .......  ........ . . , ( i ,,
Nevezetesen, értékesebb harangok: .....
Mikor készültek? ... LA Ŷ /̂ í A . U-t**
Mi a nevezetesebb harangok jellegzetessége? (Ábrázolása, felirata, tudni

valók róluk:) ........... .... ...J............ i..... ........ -............ ....... ................ .....  ......

7. Van-e harangjáték? .... .............  »

Mit játszik? &T&, . , 
Mikor készült? ....../.^.!^.x5...A. 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: ..............................................................

y  IU~< L ^ O l

<«_ b * -+ -*> A ro .c-_-.v d), Í>



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

..........................................»'........................................................................
10. Van-e külön keresztelő kápolna? ...... ...............  ,

Hol van? u ^ » .

Mikor épült? M. . a^ <  *  ^

Alkotója: ..........  ^

Berendezése, műértéke: (Leírása mint a templomnál.) ___f . '^r«SM /í>(A-v-v'
... ^V>---- ........................ -.................................... ........... ....................................  ...............

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

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

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

e ....................... *........... *....................

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

Milyen a templom alaprajza? (téglalapos, négyzetes, köralakú, sokszögű 
stb., hosszhajós, többhajós, kereszthaiósv egytermes-e, többtermes-e, van-e
külön oltártere?) <3 ............

Hol van az oltár? (Az oltártérben vagy a gyülekezeti térben áll-e?) ...£* <
Hol vain a szószék? ...<t ..Av-V * - - | C ....■

Hol van a keresztelő medence? 4  i -

A templom főbb méretei?---- ^ íH f  ̂ ___

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 —.»...... sf. £  O
Ebből a karzaton van ...............f  ^

Hogyan állnak a padok az oltárhoz, vagy a szószékhez viszonyítva? (A pa
dok aiz oltár, vagy a szószék felé állnak-e, kézirajzzal is felvázolható.)
ÖL....4c o AtJ&A .- pt-'L-C ....... ................................................

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

dombormű, ige, felírás, vagy falfestés? .....—r y
................................ ................................................................................................

A dombormű, vagy festés ábrázoló vagy csupán díszítő jellegű? ....l/fntkS&o«-? 

Felhasználtak-e itt keresztyén jelképeket? (szimbólumokat.).......... r̂x.̂ yt..........
J



Mit ábrázolnak azok és hol foglalnak helyet? \^<^u
.... ------ - - - - - ....................................

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? ,

.................................... , .........

...ÍA-. p w rf-T rn  .................. ............................ ...............................  *
Hogyan vannak elhelyezve, befoglalva és mit ábrázolnak? ..... ......  ........

...................... ;..............................I - Í L .L . í- L . : ..................................................................

Műemlék-számba vehetők-e? rv-v—<£-'«>-<—->■
*

Van-e a templomban karzat, 0 '  /•
Hány karzat van, hogyan vannak elhelyezve? _____/ c .^  ~ &■<
Milyen a karzat díszítése, festése, domboirművei s azok ábrázoló, vagy 
csupán díszítő jellegűek-e? Mit ábrázolnak? Hol foglalnak helyet? Fel- 

használtake- itt keresztyén jelképeket?______ ___  ___

* >
& áa^m táb Í6 fe: "

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

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. ^  J  . ................

16. Az oltár. ,
Fel van-e emelve lépcsőkkel? .....

Körül van-e rácsozva? ................ .................. /

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

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

Van-e körüljáró ja? (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? ............................. .................".....



Alkotója? ................  ........ ............... .......p......

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

Milyen az oltár felépítménye: (kerete, vagy oszlopzata)

........... :................. -.... - ..... ..... :........ r ......... :J   ̂ : ........ .....................................

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........... ........j

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

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

Műemléknek tekinthető-e az oltárkép? ÍP ~
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? ^  ........ rf 7~~ , n — ......

Műemlék-számba vehetők-e? :

18. A szószék. . . >
Mikor készült?............ d.SA.L?..
Alkotója: .................................. ..................- y ......... .....
Anyaga: (kő, márvány, fa, stb.) ................................................ ..... .............
A szószék faragványa, díszítése, Van-e rajta ábrázolás, mit vasgy kit ábrá

zol, keresztyén jelképek?
: 1 ! 1 1 ’...... .................................................................... :........... .....................-..................

Van-e a szószéknek sátora (balda chinia). 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) .............................  ...... ........ .....
................... ...........................................................................

Népi eredetű díszitések-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?) .......... ___________ _____________________ ..*.... r

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

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

Beborítja-e egészen az oltárt? ....(OiAsyyvl * f ,
Az oltárlapra használnak-e külön térítőt, vagy nem? .Ar^C<**-**
Az oltári edények alá tesznek-e ú. n. korporálét, vagy nem? ----------

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

Vannak-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?

...... ......................................................© L*-* -

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? v a- / • /j
(Égő gyertyákkal, villany gyertyá kkal?)

24. Az oltárt hogyan díszítik? r / » f) ^ . 7 j
Vázákkal, virágokkal? <U*>

25. A keresztelő medence. jaj  . . .

Mikor készült? ^  / S ~ ^

Alkotója: ^ —*•

Mérete:.... ............ ’ 0 c  /
X Anyaga: (márvány, kő, műkő, fa, vas, stb.)*)/*"0 ”

Formája: /Tr^CUlsLis***- *

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) ? -1
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? ft *
Hány játékos az orgona?

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

3  G CöftL îoxísij
Mikor és ki építette az orgonát? / í$ ío  /.9 7- -*
Műtörténeti értéket képvisel-e az orgona? . f. ..7"7T....

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

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

Milyen a homlokzata (prospekt) ? .......U.........................
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 méllérajzohii 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) f , f i t .
Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.V. . a"WVOr''f- f J 1.7 Lr~s>~Y
Mesterjegyük és hitelesítő jegyük' (térjük mellerajzcünf^a"jégyeketj ‘ ' » ’

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-c? ................................................................. ....................................



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.) ........... v i , '  j  ,

...........................^ .............................................................................................................................. ..........................................................................................

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

Beteg úrvacsoraosztó kelyhek. / , / h / f > j  1

Leírása, mint a kelyheknél. , n ^

Urvacsorai borkancsók. i / j
Anyaguk: (arany, ezüst, fém, stb.) ^  ^

Mesterjegyük és hitelesítő jegy ük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket.) r" '
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 hitelesítőjegyük: (kérjük mellérajzolni a jegyeket.)

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

adományozási év a készítés idejével.)
.....................,............. H...;í......Í..J...../..V..... ............. ..................... ..........................

» t .... ............... ........................ .

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



OLTÁRI FELSZERELÉSEK.
30. Feszületek, keresztek

Anyaguk:

Mester jegy ük, hitelesítőjegyük:

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

......................................-....... ............ *...... ........... ................. .-V....... :.................. .................
Műértékek-e? ................................................................................................. ____

31. Oltári gyertyatartók. ^

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

Mesterjegyük, hitelesítőjegyük, készítési idejük, mesterük, esetleg adományo
zójuk. f Tkt> A . f W
Díszítésük, ábrázolásuk, jelképek, feliratok.......................* .

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

32. Műérték jellegű oltári virágvázák.

Anyaguk:

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

33. Csengettyűk, csengettyüs gyüjtőperselyek.

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

34. Perselyek, gyüj tőládák.

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

RÉGI BIBLIÁK, IMÁDSÁGOS ÉS ÉHEKESKÖNYVEK.
35. Régi oitári bibliák.

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

díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? .h * . < i S ~ t r r r T & r i " 7 ? r ? T . .  -

. ' 7 ° ° ZZZ—
36. Régi agendák és imádságos könyvek.'

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

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

37. Régi énekeskönyvek.

Szerzőjük, kiadási idejük, illusztrációjuk (fametszet, rézmlszt, liagjgyzésük 

stb.), bekötési táblájuk, díszítésük, ábrázolásaik, készítési idejük? ......
...... :.....;... ......... ,..J....................................... ;..... .............;................



38. Régi templomi dallamos (korái) könyvek.

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

A TEMPLOM KÜLSŐ TERE, KÖRNYÉKE.

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

Fákkal, díszkők rokka’, virágágyakkal díszített-e?..................................... ......
40. Van-e a templomnak kriptája?................................ .

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

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

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

vagy sírhelyek, ezek között értékesebb műemlékek, nevezetesebb halottak, 

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

TEMETŐK.

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

milyen korból valók, alkotóik...............  .............. .......................... .................

..................................... f ~ ..................................................................................................

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. .

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

felügyelők, másodfelügyelők, gondnokok, alapítvány te vők, stb........................

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

A jelenlegi egyházfelügyelők, gondnokok neve.............................. ...................

FÉNYKÉPEK.
47. Fényképfelvételeket kérünk

a templom külsejéről, belsejéről, oltáráról, műemlékjellegü műkincseiről.

Ürvacsorai 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.



KUTATNI V ALÓK.
48. Kérjük a Lelkész Urakat, hogy a templom és a paróchia padlásait, sekrestyéjét, lelkészi 

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

selyek, gyüjtőládák stb. Restlaurálha tók-e ezek? Kivétel nélkül minden kimust
rált, vagy kiselejtezett tárgyiról kérünk rövid leírást, feltehető ugyanis, hogy 
ezek között felbecsülhetetlen műértékeket menthetünk meg egyházunk és a 
kultúra számára. (Esetleg költségünkön leutlaznánk megtekintésük végeit a
szükséges restauráció céljából.) ........................... ..........................................

A TEMPLOM ÉS A  GYÜLEKEZET. / n • •
49. Milyen ünnepeken van istentisztelet? *—* AVU'vt-toCt-w Ktsö ÍW v-t-^

cJ» , , .......Ó it i *
50. Milyen liturgia szerint folyik az istentisztelet? m t- /Í A r- C  i,
51. Van-e a gyülekezetnek régi liturgiája? dk MjU {-+*1

Használatban van-e? ** L »  *-» JL^ T iJj |(<

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, kereszteléskor, úrvacsora vétel

kor, csketéskor, temetéskor stb.) ___ ______  _____ ________  ____________
........... * .................................................................

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

53. Melyek a legkedveltebb dallamok,

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

54. Milyen énekeskönyvet használt a gyülekezet f
az idők folyamán (ha lehet, a XVIL századtól kezdve)? «■.■*** .Á.-teif. ?*».■« > <i/

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

56. A ma használt* énekeskönyvben foglalt énekeken kívül énekel-e mást is a gyülekezet?
Ha igen, kérjük a leírt éneket a szerző ^nevével, dallamjelzés^pl és a szerez-

tetési év megjelölésével megküldeni. ^  . r~



Egyházi énekkar ,̂‘ofyu0

F. ytiází zené 1

57. A gyülekezetben milyen helyi szokások kapcsolódnak a templomhoz?

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

........................... .............n .......................... /........................ ..... .......... ... .................. .

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

egyházi ünnepkor, vagy egyéb ünnepi alkalmakkor..............

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

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

....................................................1943 ____ .............................hó Hsi n.

...........
lelkész. A



kgmgxjáhxx Nyíregyháza. /Szabolcs-vm./  
T i s z a i  e .  k .  T i s z a v i d é k i  e . m .   

Any ae gy ház j-el enleg 20.129 lelek számmal .—A z egyházközség
1755-ban alakultT/A nyíregyházai evangélikus egyház történetét 
Rőzse István nyíregyházai le lkész,"az evangélikus egyhá története, 
Szabóles-vármegyében" cimen irta  meg, Rőzse István le irását k i
vonatolva, a következőkben közöljük: Az 1753,-ik  ér őszén 300 evan
gélikus család Szarvas,Csaba, Mezőberény községekből felkerekedik 
és nekivág a kockázatos útnak, hogy Nyíregyházán gróf Károlyi Eerencz 
nemeslelkü uraság birtokán letelepedjék. Reménységük az Isten, akinek 

    a kezébe elindulásukkor letették az életüket, A bátorítást a gróf
tó l kapták, aki hivatalos Írásban feixalx biztosította őket befoga
dásukról. Az ösztönző erő, amely arra bírta őket, hogy régi ottho
nukat egy uj ismeret lennel cseréljék fe l ,  a föld hagy szeretete vo lt.
A föld, és a nagyobb kenyér mellett a vallás szabad gyakorlása volt 
az, ami Nyíregyházára csábította az első telepeseket. Mélyen va llá 
sosait, hitükhöz ragaszkodók voltak. kgyxkxfányBsxismaágsxazx Ennek 
egyik fényes tanúsága az, hogy amikor a Békés-vármegyének fizetendő 
adó miatt eladták minden vagyonukat, a fölöslegből harangot öntete

ttek, magukkal hozták ás egy uj helyen megszólaltatták Isten  dicső
ségére. Amig azonban ez bekövetkezhetett, addig a türelmetlenségnek 
kemény szikla akadályait kellett leküzdeniük. A gróf amikor bizto
sította őket arró l, hogy itt  otthont ás megélhetést létesíthetnek 
maguknak, azt is  megígérte, hogy hitüket a maguk módja és va llá s i 
felfogása szerint gyakorolhassák. Lelkészt tarthatnák, aki az igehir
detés szolgálatát, szentségek kiszolgáltatását végzi a gyű lel® z étből . 
Termés zetesen ez az Ígéret arra az időre vonatkozott, amikor majd a 
grófnak sikerül kieszközölni Őfelségénél az idevonatkozó engedélyt. 
1754-ben tehát néhány hónapi it t lé t  után nádból imaházat építettek. 
Ebben az egyszerű hajlékban gyülekezett össze nagy buzgósággal és 
örömmel a nép. Nevezetessége ennek a hajléknak, hogy ebben ment végbe 
Szent Fülöp napján a községi elöljáróság ú jjáalakítása. Az első leikés 
aki ez alkalommal is  végezte a szolgálatot , Vandlik Márton vo lt.

Az evangélikusak örvendezése azonban nagyon rövid életű vo lt. 
Csák István, t okaji plébános, ezt a vekmerőségüket, hogy t . i .  mind en 
engedély sn nélkül lelkész! szolgálat mellett istentiszte letet tartot
tat, fe lje len tette  a vármegyénél és ott tiltakozott ez ellen . 4. vár
megye e le jé tő l kezdve türelmet és jóindulatot tam sitott az uj lako
sok vallásgyakorlatával szemben. Ezért a felje lentő it t  nem ért célt. 
Nagy gyorsan hát az egri püspökhöz fordult és attól ká?te az evangéli
kusok istentiszteleteinek a betiltását. Az egri püspök Mária Terézia 
őfelségénél, a k irá ly i helytartó tanácsnál erélyesen e ljá rt  a dologban 
aminek eredménye a k irá ly i tanácsnak a vármegyéhez 1754.dec.havában in
tézett azon rendelete le tt, hogy a lutheránus lelkészt ne csak Nyír
egyháza, hanem az egész megye terü letérő l t i lt s a  ki, az imaházat pedig 
a fundamentumig romboltassa le .

Bármilyen jóindulatú volt is  a vármegye az evangélikusokhoz, 
a rendelet e lö l nem térhetett k i. Maga az uraság, gróf Károlyi sem teh 
tett senmit, sőt kellemetlen helyzetbe került a helytartó tanáccsal 
szemben. Ugyanis Vandlik Márton lelkésznek csak feltételesen Ígérte  
meg a nyíregyházi lelkészséget. Ezért, mielőtt a vármegye végrehajtott, 
volna a k irá ly i rendeletet, inspektora, Szaplonczay Kristóf á lta l  
megmagyaráz' att a ezt a, rendeletet a népnek és megértett ette vele. A 
lelkész azonnal távozzék el. a templomot pedig szedjék szé jje l a n^gyo1 
veszedelem elkerülése végett. Az evangélikusok engedelmeskedtek. Ejne1 
idején szedték szé jje l könnyes szemmel, drága le lk i hajlékukat. Egy- 
egy értékesebb alkatrészt magánházaknál rejtettek e l, igy p l. a haran
got a Suján-tanyán. Ez azonban csak megnyitója volt a zaklatások hoss: 
sorának. Mária Terézia szigorú levélben fe lszó líto tta  az uraságot,hogy
Nyíregyházára gyűlt evangélikusokat bocsássa e l. Éppen aratás ideje

 



Nyiregyháza

kezést hűséges alattvalóinak.. Az egri püspök lelkászi szolgálatok 
tekintetében az orosi róm. lath . plébános lelkészi körébe uta lta  a 
nyíregyházi lutheránusokat*, és még azt is  megtiltotta nekik, hogy 
gyermekeik megkeresetéltetését a református lelkésszel végeztessék.
Az uj otthont, amelyet szeretetébe zár, már szivesen elhagyta volna, 
hogy visszatérjen volt lakóhelyére, csakhogy ekkor már ez sem tör
ténhetett meg olyan könnyen. Különösen a békésiek részéről nem, 
akiket egy határozat értelmében egyetlen telep sem fogadhatott v isz - 
sza. Csak egy ut volt nyitva előtte: még erősebben hinni abban, AKINE1 
KEZÉBE LETETTE ÉLETÉT és még nagyobb bizalommal támaszkodni az uraság 
megértő jó szivére. Az uraság mindent meg is tett, hogy zaklatott né
pének nyugalmat szerezzen és vallásügyakorlatát b iz to s itsa .-

A grófnak sikerült kieszközölni Őfelségénél Nyíregyháza evan
gélikus lakói számára az istent i s  teletek tartását. Ez az engedély azl 
jelentette, hogy a hivek naponként könyörgésekre, imádkozni, énekelni 
összegyülekezhetnek. Tarthatnak iskolamestert, akinek azonban sem 
prédikálni, sem a postillábó l Írott tanításokat felolvasni nem szaba< 
Sátoros ünnepeken hívhatnak prádiktárax prédikátorokat, s ezek az 
ünnep tartama alatt mindenféle le lkészi szolgálatot végezhetnek, az 
Ur vacsoráját kioszthatják, de ezen fe lü l a va llá si dolgokban minden 
további lépés szigorúan t ilo s . A nép nagy örömére szolgált ez az 
eredmény és hálásai köszünte meg jó urának fáradozásait, .zután azt 
az urasági csűrt, amely a mai róm.^ath. tanulom helyén á llo tt , kitata- 
roztatta és Isten hajlékává alakította át. ^ Debrecenbe tre nekült 
Vandlik Márton lelkészt maga az uraság hozta e l*  s ez év nagyszombatjí 
Nyíregyházára küldte utasításé váL . Vandlik az ünnepek alatt e llá tta  
szolgálatát, elvégezte az elmaradt kereszteld se két, az uj házasokat 
összeadta. Ezzel nyugalom és biztonság következett e l az evangéli
kusokra. Yandlik zavartalanul végezte lelkészi munkáját, ez a boldog 
nyugalom és szabadság azonban csak 1776-ig tarto ft.

Ebben az esztendőben leikészváltozás vo lt. Vandlik Márton be
tegsége miatt nem te ljesíthette  tovább szolgálatát. Beck János alatt, 
akit a gyülekezet Toporczról hivott meg, újra megkezdődött az ellensé
geskedés. z evangélikusok templomukat' a kitatarozott urasági cs$rt 
meg akarták nagyobbitani. Erre megindultak a megyénél, helytartótanács 
nál való feljelentések. Az evangélikusok nehéz helyzetbe kerültek, 
helyzetük ozinte ranáaaÉ£Xg£aé_zálí jysált a l, hogy nemesszivü pártfogo- 
juk, gróf Károlyi Eerencz ekkor már nem é lt .  Pia Antal, e l t é r ő l e g 
atyjától-, az evangélikusokkal szemben sz 'idsxx ridegen, kevés óindulí 
tá l v ise lte te tt. Sok fáradozás, küldöttség já rás , kérelmezés eredmé
nye a helytartó tanácsnak 1770.szept.16.-án kelt le irata . Eszerint az 
evangélikusok saját lelkészük szolgálatát igénybe vehetik, de ugyan
akkor a róm.kath.plébánosnak is  le  k e ll fiaetniök a stólát.

II.József császár felvilágosodott, feriköltlelkű uralkodó, 
TÜRELMI RENDELETÉVEL végetvet a sok méltánytalanságnak és zaklatásnak 
Nyomban a híres rendelet kihirdetése után , ami a nyíregyháziak köré
ben 1781.dec,2.-án történt meg. Őfelségéhez fordulnak templomépités 
és két lelkész tartásának engedélyezése érdekében. Eleget tettek a 
rendeletben e lő irt feltételeknek. Pontos adatokkal tanúsították,hogy 
a templomépités kö ltségű t, ami hozzávetőleges számítás szerint 
9031.- forintot tett ki, az evangélikus hivek a maguk erejéből elő 
tudják teremteni. Kérvényükben két lelkészt ás három tanítót kérnek. 
Ezt a kér isiiket a felszaporodott lélek számmal indokolják. Ez időben 
már 600 c s a l á d , körülbelül 4000 evangélikus lélek él Nyíregyházán.

Kérelmük meghallgatősra t a lá lt .  1784. márc.25,—én leteszik a 
templom alapkövét• Az építő ősök a jövendőt is  szem előtt tartván ,, 
olyan méretű hajlékot emelnek I sten dicsőségére, hogy a késői fö l
szaporodott nemzedék is megférhessen fa la i  k z ö t t .  Hossza 22, széles
sége 12 ö l. Az engedélyezett templomtelek egy régi temetőkert helye. 
Csodálatos ez a lelkesedés, álaozatkészség, amellyel hozzálátnak régi 
vágyuk megvalósításához. Két esztendő alatt már készen is  a l l  az uj 
templom. 1780-ban, Október 2 -.-én Co oni frigyes gömöri esperes a
hivek uj orr-ó örvendezése, közben felszentelte és átadta r e n d e l t étésé-_ __

nek. Olyan nagy volt a boldogság, hogy délelőtt, délután zsúfolásig  
megtelt a templom, sőt még másnap is  nagy tömegekben gyülekeztek a 
hivek. Buzgó énekléssel, imádsággal delták hálás Istennek^ az ő nagy 
kegyelméért, hogy végre saját templomukban szabadon imádhatták Ot.
A gyülekezet akkori lelkésze Schmal Sámuel, aki tula jdohképpen 
az első nyíregyházi evangélikus lelkész, mert a többiek a lelkészi 
címet nem viselhették, csak mint iskolamesterek szerepeltek.

1824-ben nagy esemény színhelye az evangélikus -templom. 
 Ott ment végbe az a gyűlés, amelyen Nyíregyháza lakói 730.000.- fo 

rint vá ltságd íjja l megváltják a Károlyi-család birtokát, s a maguk 
 tulajdonává te-szik. A gyülekezet ekkor már 10.000-nél t&bb lelket 

számlált.



 

N Y ÍR E G YH Á ZA  /Szabol c s m./

Anyaegyházközség, alakult 1753-ban.- Jelenlegi lélekszáma 20.129.- 
1754-ben nádból imaházat építettek, melyet azonban rövid idő múlva 
király i parancsra széj jel  kellett szedniők.- Később az urasági csűrt, 
mely a mai róni. kát. templom helyén á llo tt , átalakították iraaházzá.- 
A türelmi rendelet megjelenése után templomépitési engedélyért folya
modtak. Kérelmük meghallgatásra ta lá lt  és 1784. március 35.-én le -  
tehették a templom alapkövét. 1786y október 32 -én ̂ Co róni fr ig y e s

t emp 1 omo tPi, h míMih m nnitnl tmÉí fi inai ki
>A  templom tervezője és építője Krichbann Ignácz és Bertnic 

Lipót. A torony a templommal egyidőben épüit . A templom -H -ipTMhj ~n 
három hosszhajós, külön o ltá rté rre l. A szószék a középső hajó egyi 
oszlopán van. A templom hossza szélessége Ifr-öP. Befogidók
sége 3500 személy, Ülőhelyeinek szám 2500, ebből a földszinten 
van 1300, a karzat on 1200. A -templom falazata architektónikus 

 áiszit ő és ábrázoló jelképes festéssel ékesített. A jelképes ábrá- 
  zolások sző^lőjbuzakalász, kenyér és kehely. A templom menyezete

boltozatos, dúsan aranyozott, keresztyén jelképekkel, b ib lia i mon
dásokkal d isz itett. Hat bolthajtással tagolt, 12 oszlopon nyugszik 
Kétoldalt karzata van, úgyszintén az orgonánál is .  Oltára felépit 
ményes o ltár, képpel. Az oltár 1915-ben-készült, fából, ra&rkófág 
slrrluobcm. A templom belsejét, festését és egész belső berendezé
sét u.ionnan tervezt s^l910jZll-be n Groóh István^ képzőművészeti tané 

/és é sét v égezt e) 4**  ̂ oit?rk®re ismeretlen re^to miivé.
-jSreresztelo medencéje a. ■r.ógofroi 1786-ban kőből készült, az 

újabb 1941-ben fából. .
A templomnak albái vannakr kacs náltitotyásfe-, széles csipke

szé lle l, diszcsat^okkal, a legújabb korból, waibék*

CRégi,bársonykötésű b ib liá ja  mm, rézverette 1j 1843-ból és 
egy ugyanőlym 1 8 7 5 -b ő l^  * *

Orgonája kétmanuálos, 3é szólőregiszteres,pnournátiirus—szeT 
kTggiLtUy készítette Hieger 1910-ben, nagyobbitva 1927-ben.
ewyhágjf teaa>a»«teéru»a.

Három harangja van, nagy harang 24 máma, 1802-ben kés zü 
Ebbe b e le ^ ^ r  eaaÉ̂ e azlta harangit amit az első telepesek Szarvasról 
hoztak magukkal Nyíregyházára. Éppen erre való tekintettel a mosta 
világháborúban is  kérték a beszolgáltatás a ló l való felmentését.
Az előző háborúban is  fe l volt mentve. A másik két harang * 
háború után készült

A templomnak a homlokzatán a torony alatt harangjáték van, 
1928-ban készült, Slezák László kész it  ett ef <Xárom korái játszik: 
l . / ’’Erősvár, " . . .  2./ "Jövel Szentlélek Ú risten "... 3./"Ki dolgát

tari61?yer^atíar^^' 1884-^öen acic
"ánvozta Cpen^ri Sámuelné.Jel ewlegi lelkészek : Turóczy Zoltán püsp 
^őz?e litván *1 epperes, Solymár János, Joob Olivér, Balczo András. 
Tr*n A «t*Tiitő le lk iz ek : ?Máczay János, Rezessy Zoltán,Kopcso János. 
Eg^házköz'^gi felügvelők : Bertal an KáImán <?s Hrenko Jnnos .






