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Anyaegynázközség 2120 lélekszánmal. A reformáció idején a
jelenlegi alsóvárosi római katolikus Havi Boldogasszony templomának 
egyik részét az evangélikusok használták,eg^lodt^ a nagyobbik részt,
a. templomhajó gyülekezeti terét} a kisebbik reszt: aszentélytp a római 
katolikusok/b*F=Bfi4#*éFÍe. M ai temploma 1882-ben épült Schulek Frigyes 
műépítész tervei szerint.Ezt megelőzőleg a gyülekezetnek imaháza volt 
a jelenlegi templom közelében,amit az 1879.évi árviz elpusztított. 
Szeberényi Gusztáv akkori püspök felhívására minden oldalról jöttek 
adományok : I.Ferenc József, Németország,Hollandia,Amerika nagyobb 
összegeket küldtek. Thomay József akkori lelkész rendkívül sokat 
buzgólkoöott s még Kossuth Lajos közbenjárását is megkereste. A telket 
a város adományozta kártalanítás fejében. A aeoromán n t ilu n b m --épüLt- 
templom alaprajza téglalap alakú,külön oltártérrel. Á szószék az oltár- 
tér jobb oldalán, a keresztelőmedence a baloldalon van. Belső hossza 
73.70 m, szélessége 8.50 m, magassága 9.50 m. Befogadóképessége leg
feljebb 400 személy, 212 ülőhellyel.Mennyezete boltozatos,festett,fá
ból készült .-Kerek ,szines ablakai vannak, ónálló asztaloltára felett 
ismeretlen mestertől származó, a Gecsemánékertben imádkozó Jézust 
ábrázoló olajfestmény van. A 7 játéku orgonáját 1926-ban Angster/Pécs/ 
épitette. Több aranyozott, ezüst és réz urvacsorai edénye van. Az oltá
rt feszület ezüstből van,négy gyertyatartója rézből,kettő vasból 
készült. Az egyházközség temetőjében a református egyházzal közös 
hősi emlékmű áll,mely katonát ábrázol fegyverrel.

Az egyházközség uj templom építéséhez fogott Sándy Gyula müépi- 
tesz,ny.műegyetemi tanár tervei szerint.Az uj templom építésével Kap
csolatban és annak céljaira kiadta az egyházközség Dr.Rapcsányi F.Jenő
Ut a kegyelem templomáig cimü munkáját.A nagyszabású mü a szegedi 
evangélikus egyházközségnek és templomainak a történetét tartalmazza, 
és ismerteti az uj templomépitési mozgalmat, az újonnan épitendő 
templomSX terveit, gazdag képanyaggal. A templomépités terén és az
egyházközség felvirygőztatásAiu ’ Szeberényi Lajos es Thomay J ó z s e f  lelkészek,Fadgyas Pál alamto felügyelő Schuler Emil, br.Konradsheim
Oszkár és dr.Gerhauser József,aki 2o évig volt felügyelő,munkalkodtak.

A jelenlegi lelkész : Benkóczi Dániel esperes-lelkész, Egyházközségi 
felügyelő :Fodor Jenő, gondnok : Endrődi Károly.
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jóminőségű vörös és sárga téglaburkolattal vannak vakolat- 
lanúl hagyva. Felemelt oromfala többszörösen áttört és lép-
esőzetesen osztott felépítményével inkább csak szimbolizál
ja egy torony körvonalait.

 Az új templom t e rvezője 1 : 100 méretű, hű
modellt is készített, amisek képe több helyen megjelentik 
&g termész»tben kiállítva,'közismertnek tekinthető, A meg
lehetősen nehéz körülmények között létesített alapozást 
még 1940-ben elkészítették az épület lábazatfalaival együtt, 
amikor a kitört második világháború annak folytatását, külö
nösen anyagbeszerzési nehézségek miatt,megakasztotta.

Az építési tér különleges formája, a Tisza part
jához való közelsége szintén speciális nehézségeket gördi- 
tett adta— é p i t e r v e z é s n é l .a templom alakjának, szer

kezeteinek megválasztása elé, amit tervező egyéni elgondo
lásaival iparkodott megoldani. —  A tér, ahová a templomot 
el kellett helyezni meglehetősen szabálytalan. Sgyotlon de-

zért centrális, polygonális alaprajz al ékú épület készűl| 
ami beleilleszthető bármilyen térbe anélkül, hogy a sza
bálytalanságok feltűnnének. A szabályos nyolcszögű templom 
egyik oldala előtt áll a torony, a Batthyány útca tengelyé
ben. Az egész építmény vasbetonvázas szerkezet, ami gazda
ságossá tette nemcsak a felépítmény falvastagságait, de a 
Tisza régi árterülete alatti négy-öt méter mélységben fek
vő hordképes talajra való alapozást is, ahová csupán a sar
kokon álló pillérekkel kellett lemenni, E pillérek közötti 
vasbeton gerendákra lesz ráállitva a templomnak viszonylag 
vékony határoló falazata, ami válogatott téglákkal burkol
tan, vakolatlanúl marad. A templom belvilág mértei mind a 
nyolc irányban 17.00-17.00 méteresek. A sarkokból indúló 
vasbeton-bordák alúl, közlekedés céljára át vannak törve,
ezek támaszközei 14.60 m-esek. A bejárattal szemben levő

s
oldalon 5.20 m, átmérőjű, nyújtott félköröd oltártér lesz, 
benne körűljárós emelt oltár, tőle jobbra az egyik pillé
ren baldachinos szószék. A bejárati oldalon három mezőben
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karzat.. Egyrészt ennek érdekében, hagy a karzat tágasabb 
legyen, másrészt szélfogós előtér és karzatlépecők céljá
ra, a főhomlokzati rész mintegy 5.00m-ek előbbre ugrik.

pártázatos/
Itt van a templom 36.00 m  magas/tornya, A templom kö-
zépterének belső magassága 10.50 m . A záradékba összefutó

kö^^v&sbetSíPléjboltozatokkal^yaimaJeki töl t m #  /
* TVboMaKjfKözepső vasbeton koszorújuk közvetítésével a tem

plom sátorfödeléből kifejlődő dobszerű részt hordanak, 
melynek kiemelkedő falaiban levő ablaksor hozzájárúl, az 
alsó határfalakban levő körablakokon kivűl, a középtér jó 
megvilágításához. Kivűl pedig jól hangsúlyozza a centrá- 
lis elrendezést és az ókeresztyén románkori műemlékek 
hatására emlékeztet. Ennek a középtér fölötti külső sátor- 
födétnek tetején levő végződés a járda fölött 22.00 m  ma
gasságban lesz.

A templomtérben két oldaltról megközelíthető, a 
középső főút jobb és baloldalán beosztott, Ívesen vezetett 
padokban 400 ülőhely van tervezve, a karzaton is több, mint 
100 ülőhelyte lehet számítani. A tágas közlekedő helyeken 
elhelyezkedő álló közönséggel együtt a befogadóképesség 
1000 hivőn felűli lesz. A templomnak két oldal bejárata is 
lesz. Egyik mellett van a sekrestye. Ennek árkádos előtere
a később létesíthető gyülekezeti terem és paroehia kapcso-
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latét teszi lehetővé a templommal.


