5.

A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆs
Az orgona a hangszerek kirÆlynő je. Minden orgona ü nÆllü egyØnisØg, mØreteihen, felØpütØsØ
ben haw1zasaban eved l eteznek bot dozha(o üelal Ii (hato 1)01 lai V 01 onak e,t i tauv abol
hiüjInr mØretß hane7erek de n hinpverenvlerrni Øtcmnlmi ornnk akÆ
r Ønü letnvi mrmI
wmok is lehetnek. Kü zü s bennü k az, hogy kü lü nbü ző nagysÆgœ Øs hangolÆsœsüpok sorozatait
tartalmazzÆk. melyek megszü laltatÆsÆhoz a levegő t az emberi tü dő helyett lœbfœjlatü ez lehet
Øk-, vagy pÆrhuzam merütő fœvü vagy elektromos ventilÆtor szolgÆltatja, nyoniÆsÆt a tartÆ
ly
fœvü Æ
luidü sütja,
Mező herØny II. Kerü leti EvangØlikus EyhÆzkü zsØg templomÆnak nagy ØkessØge a 28 regisz
teres orgona. A templom az 1793-1797 kü zü tti Øvekben Øpü lt. ü pütő jc Frü ntz Pü mherger nagy
vÆradi kő mßvesmester. A templomot 1797 Advent első vasÆrnapjÆn szenteltØk fel. A 28 re
giszteres orgonÆt I 856-ban Saskü MÆrton brezovai orgonaØpütő mester kØszütette, Øs 1862-ben
szenteltØk fel. KØt manuÆljÆn Øs pedÆljÆn ü sszesen 28 regiszter szü l. 1üeljesen mechanikus
szerkezetØt es slpmuvet, szinte erintetlenü l hagytak az Øpites ü ta.
Az orgona jü l harmonizÆl a templommal is, mert azon sem vÆltoztattak szinte Semmit, amiü ta
felszenteltØk. NagyjavütÆst 1998-han kapott utoljÆra.
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6.

IndoklÆs az ØrtØktÆ
rba tü rtØnő felvØtel mellett
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tü sÆgÆt, ezt a neves orgonamßvØsz is alÆtÆmasztja. A felœjütott templomban, tü bb mint tüz Øve
mÆr, Øvente kØtszer Pü nkü sdkor Øs Adventkor orgonahangversenyt tartanak, Kalocsai KÆ
roly orgonamßvØsz kü zremßkü dØsØvel.
RitkasÆg szÆmba megy. hogy, eredeti ÆllapolÆhan maradt fenn ØmØg mindig ilyen tkztÆn
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javasol juk a Telepü lØsi Øs a Megyei ErtØktÆrba is.

7.

A nemzeti ØrtØkkel kapcsolatos informÆciü t megjeknütő forrÆsok listÆja (bibliogrÆfia, honla
pok, multimØdiÆs forrÆsok)
Mező beØny Ii. ker. MagyarorszÆgi EvangØlikus EgyhÆz
inezobereriy2. iiiheran.hui

8.

A nemzeti ØrtØk hivatalos weboldalÆnak cüme:
Mező berØny II. ker. MagyarorszÆgi EvangØlikus EgyhÆz
mezobereny2.lutheran.hu,
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