5.

A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆsa:

A kØső barokk tempiomØpü let tervező je L. Ch. Sturni volt. CsodÆlatra mØltü a tervező alko
ü mutikÆla. amint a temolomhajü t az elő tte Ællü toronnyal ü sszekü tü tte eiv enyhe üvelØsß. ho
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rom-hÆrom boltüves ablak alatt nØgy-nØgy kisebb, nØgyzetes ablak lÆthatü . A keleti homlok
zaton a torony alattihoz hasonlü , homokkő bő l kØszü lt. kő keretes, fØlkü rüves ablak lÆthatü ,
szegletkü vØn a felszentelØs Øve: 1789. Az ablakok fü lü tt girland-rnotüvurnokat lÆthatunk, kü
nyü klő pÆrkÆnvuk alatt pedig ablakkü tØnyt lÆtunk. Nagy eleganciÆt nyœjt, hogy a tető ereszvo
nala a fő homlokzati üves felü leten, illetve a tornyon erő teljes parapet pÆrkÆny formÆjÆban to
vÆbb hœzü dik. A torony kØt oldalÆn egy-egy vakablak hœzü dik, a rnellvØdek sarkain valutÆ
düszütØseket lÆtunk, tetejü kü n kő vÆzÆkkal. A torony alatti ajtü fü lü tt nØmetü l olvashatjuk: ü En
vagyok az ajtü : ha valaki Æn rajtam megy he, rnegtarttatik Æs bejÆr Æs kijÆr majd, Æs legelő t
talÆlü . Fü lü tte fØlkü rüves ü vegablak, majd kü rablak kü vetkezik. Az ü rapÆrkÆnyos tornyot zsin
deiyboritasu, ket parna tagos sü veg zÆrja. A hajü zsmdeiyfedeset a 11. viiaghahoruban tő rtent
bel ü vØs utÆn, 1946-ban mivel akkoriban nem lehetett kü nnyen zsindelyhez jutni cserØppel
pü toltÆk. 1984-ben cserØltØk vissza zsindelyre. Atorony 26 mØter magas. A nyugati oldalon a
szabÆlytalan ü tszü ggel zÆrü dik a hajü . BelØpve a kØső barokk korra jellemző elrendezØsß
templomtØrhe Ørkezü nk. HÆrom oldalrü l tikarzatok hœzü dnak, müg a bejÆrattal szemben a szü
kÆ
Jjai kœsÆiüvesk. A padok
gtukkü k düszütik, Æ
zØkoitÆi iiœzü Wk. A kazat nicilvØdjØt viÆ
uiszmien. egyszeru KlkepzesueK. iviennyezete sik, vaKoi rarü uem. Kes szoszekolrarat ni11pp
Neuschwender tervezte. Motüvumaiban a templom düszütő motüvumai tü krü ző dnek vissza. Ere
deti formÆjÆban 2004-ben lelt helyreÆllütva. Az oltÆrasztal felett Orlai Petrics Soma oltÆrkØpc
lÆthatü , melynek tØmÆja: JØzus megÆidja a gyermekeket. ErdekessØge, hogy a gyermekek alak
jÆban az akkori kü rnyØkbeli evangØhkus lelkØszek gyermekeinek arcÆt ü rü kitette meg. A fest
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tÆn rendező dnek. A kØp mü gü tt jü n oszlopok hœzü dnak, amelyek az ØpütmØnyt lezÆrü balda
chint tartjÆk. A szü szØk hangvető jØn a SzentlØlek jelkØpe, a galamb. Az ØpütmØny tetejØn az
Istenszem-rnotüvum magasodik. Az apszis bal oldali rØszØn diszes, fÆbü l kØszü lt lelkØszi ü lő helyek lÆthatü k. A belső 23 X 1 55 mØteres, magassÆga 8 mØter. 500 ü lő helye van. OrgonÆja
I 796-hM valü Æs Jozeph 1-lerotnik kØszütette AranyozÆsa 1 824-ben kØs7ü lt el, Georg Pummer
munkÆja. 1954-ben Szunyi Æs Czwmai orgonaØpüüő k ÆtØpütettØk. 2004-ben Süpos IstvÆn veze
tØsØvel ijütottÆk Fel. 2 manuÆlos, 18 regiszteres, elektromos fujtatü val mßkü dik. A megvilÆgü
tÆst hØt kisebb Æs egy nagy csillÆr biztosütja, amelyeket a Holokauszt utÆn Øletben maradi zsi
dü sÆg hÆlÆbü l adomÆnyozott az egyhÆznak, zsinagü gÆjukat ugyanis 1955-ben lebontottÆk, s a
csillÆrok onnan szÆrmaznak. 1-lÆrom harangja van. A 720 kg-osat Gombos Lajos ü ntü tte 1984ben ü rbottyÆnban, alaphangja Fü, nØmet 1lrata: ü Dicső sØg a magassÆgban lstennek. A ko
rÆbbi nagyharang I 984-ben megrepedt a szakszerßtlen elektronosütÆs miatt. A 236 kg-os ha
, felirata: ü A
2
rang 1 923-ban kØszü lt az Ecciesia I-IarangmßveknØl, Budapesten, alaphangja C
2 han
szeretet soha el nem fogy.. (I.Kor.13,8). A kisharang hasznÆlaton küvü l van. 97kg-os, F
Iiarangmü
vek
tuc1apesti
a
goiasœ, feiirata: ü iezus Krisztus a feütamadÆs es az eiel ü nloLte
zad mÆsodik fü lØ
1923-baii, A templom tØlszenielØsekor kØt harangot szenteltek fel, a 1 zÆ
3-at,
s csak a 367 kg
elvittek
vilÆ
ghÆ
borœ
ba
kü
zü
l
I.
az
ben nØgy œj harang Ørkezett, melyek
osat hagytÆk meg. A MÆsodik VilÆghÆborœban viszont ez a harang kerü lt elrekvirÆlÆsra.
.

6.

IndoklÆs az ØrtØktÆ
rba tü rtØnő felvØtel mellett

Mező herØny vÆrosa ternplomØpütØszeti kü lü nlegessØggel bür, hiszen a Kossuth tØren talÆljuk
az orszÆg evdIeii zsiiideIvÍdØsß evangØlikus kő tornyÆt.
A templom hov.7a 2 n1Wr) bekő magÆ
ga 8 mØter 7leØ
ge l6 mØter a torony
magassÆga 26 mØter.
A tornyot vÆltozatos kikØpzØsß sisak fedi, melyhez a pØldÆt a nØmet barokk templomok
sisak formÆi adtÆk, melyet az ü rapÆrkÆny üve fokoz.
A torony zsindelyfedØse a üennÆllÆsa ü ta mindig Ællandü , a templomtelő zsindelyezØse 1944
ő szØn olyan sœlyosan kÆrosodott, hogy I 946-ban mivel zsindely beszerzØsØre nem volt mü d
nagymØretß cserØpre kØnyszerü ltek kicserØlni.
A nagy sœlyt a falak nehezen viseltØk, az ablakok felett komoly repedØsek jelentek meg. Øs
lehető sØg is volt mÆr zsindely beszerzØsØre, ügy 1984-ben ismØt stülusÆhoz mØltü zsindelyfe
dØst kapott a templornunk.
A templom egyik kü tü nüegessØge az oltarkep, amit I 84-hen Orlai Fetrics Soma festette, aki
a magyar tü rtØnelmi tü stØszetjeles alakja Øs Mező herØny 57ü lü 11c. A festmØny tØmÆja: JØzus
megÆidja a gyermekeket. ErdekessØge, hogy a mßvØsz a gyermekarcokban az akkori lelkØszek
gyermekeit ü rü kütette meg (Pl. Jeszenszky Emma, a kØső bbi Koren PÆl bØkØscsabai esperes
neje, kinek unokÆja, Koren Emil budai esperes, mindenkor szeretettel ismerte fel a SzØp kis
auL) Az ohÆLkcpn iÆwiit siius kifejezØsi mü djÆt iÆWaLjuk. a iieoieiieszÆnsziiak, a
barokknak Øs a neokiasszikusnak, ezØrt ekiekiikusnak Is mondhajui. A festmØny a reneszÆnsz
kor jellemző szerkesztő sajÆtossÆgÆt Is prezentÆlja, az un. hÆromszü g-komponÆlÆst.
OrgonÆjÆt 1796-ban Jozeph Herotnük pesti mester kØszütette. A billentyßzet elefÆntcsontbü l Øs
ØbenfÆbü l kØszü lt. Az orgona mechanikus szerkezetß. A fafaragÆsokat a mester kØszütette,
aranvozÆsokra t.824-ben Georg Purnmer pesti aranyozü mestert kØrtØk fel.
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manuÆlisra bő vütettØk, valamint elektromos fœjtatÆsœra alakütottÆk Æt. Legutü bbi flœjütÆ
sa
2004-ben volt
Mező berØny legØrtØkesebb Øpü lete ez a templom, mely a vÆros œj Øpü letei kü zü tt bü szkØn
hirdeti a rØgi korok emlØkØt, a rØgi Mező berØnyt. I lÆromnemzetisØgß telepü lØs rØvØn ez a nØ
met ajkœak temploma A teninlom helyi vØdetisØg alatt Ællü egyedi ØrtØk Kü lső Øs belső meg
jelenØsØvel, berendezØsØvel együ tü a vÆros kiemelkedő ØrtØke, ezØrt ajÆn.ljuk a Telepü lØsi Ør
tØktÆrba.

7.
A nemzeti ØrtØkkel kapcsolatos informÆciü t megjelenütő forrÆsok listÆja (bibliogrÆfia, honla
pok, multirnØdiÆs forrÆsok)
Mező berØnv. I. kerü leti evangØlikus templom Ternlom.hu
-
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A nemzeti ØrtØk hivatalos weboldalÆnak cüme:
Mező berØny, I. kerü leti evangØlikus templom Templom.hu
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