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Javaslat a 

„I. Kerületi Német Evangélikus Egyházközség temploma” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Mezőberény,2014. Június 16. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

Hoffmanné Baranya Róza 

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 

06-20/959-7772 
hbaranya4@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése: I. Kerületi Német Evangélikus Egyházközség 

temploma 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

□ kulturális örökség 

□turizmus 

X épített környezet 

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mezőberény 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 X települési 

 

□ tájegységnyi 

 

x  megyei 

 

□ külhoni magyarság

 

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A késő barokk templomépület tervezője L. Ch. Strum volt. Csodálatra méltó a tervező 

alkotómunkája, amint a templomhajót az előtte álló torony az összekötötte egy enyhe ívelésű, 

homorú falazattal, ezáltal az épület két része teljes egységet alkot. Az oldalhomlokzaton három-

három boltíves ablak alatt négy-négy kisebb, négyzetes ablak található. A keleti homlokzaton a 

torony alattihoz hasonló, homokkőből készült, kőkeretes, félköríves ablak látható, szegletkövén a 

felszentelés éve: 1789. Az ablakok fölött girland-motívumokat láthatunk, könyöklőpárkányuk alatt 

pedig ablakkötényt látunk. Nagy eleganciát nyújt, hogy a tető ereszvonala a főhomlokzati íves 

felületem, illetve a tornyon erőteljes parapet párkány formájában tovább húzódik. A torony két 

oldalán egy-egy vakablak húzódik, a mellvédek sarkain volutás díszítéseket látunk, tetejükön 

kővázákkal. A torony alatti ajtó fölött németül olvashatjuk: „ Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam 

megy be, megtartatik és bejár és kijár majd, és legelőt talál”. Fölötte félköríves üvegablak, majd 
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körablak következik. Az órapárkányos tornyot zsindelyborítású, két párna tagos süveg zárja. A ahjó 

zsindelyfedését a II. világháborúban történt belövés után, 1946-ban – mivel akkoriban nem lehetett 

könnyen zsindelyhez jutni. - cseréppel pótolták. 1984-ben cserélték vissza zsindelyre. A torony 26 

méter magas. A nyugati oldalon a szabálytalan ötszöggel záródik a hajó. Belépve a késő barokk 

korra jellemző elrendezésű templomtérbe érkezünk. Három oldalról fakarzatok húzódnak, míg a 

bejárattal szemben a szószékoltár húzódik. A karzat mellvédjét virágstukkók díszítik, árkádjai 

kosárívesek. A padok dísztelen, egyszerű kiképzésűek . Mennyezete sík, vakolt fafödém. Ékes 

szószékoltárát Philipp Neuschwender tervezte. Motívumaiban a templom díszítő motívumai 

tükröznek vissza. Eredeti formájában 2004-ben lett helyreállítva. Az oltárasztal felett Orlai Petrics 

Soma oltárképe látható, melynek témája: Jézus megáldja a gyermekeket. Érdekessége, hogy a 

gyermekek alakjában az akkori környékbeli evangélikus lelkészek gyermekeinek arcát örökítette 

meg. A festmény jellegzetes neoreneszánsz kompozíciójú, mert rajta megjelenő háromszög mentén 

rendeződnek. A kép mögött jón oszlopok húzódnak, amelyek az építményt lezáró baldachint tartják. 

A szószék hangvetőjén a Szentlélek jelképe, a galamb. Az építmény tetején az Istenszem-motívum 

magasodik. Az apszis bal oldali részén díszes, fából készült lelkészi ülőhelyek láthatóak. A belső 23  

x 15,5 méteres, magassága 8 méter, 500 ülőhelye van. Orgonája 1796-ból való, és Jozeph Herotnik 

készítette. Aranyozása 1824-ben készült el, Georg Pummer munkája. 1954-ben Szunyi és Czirmai 

orgonaépítők átépítették. 2004-ben Sípos István vezetésével újították fel. 2 mauálos, 18 regiszteres, 

elektromos fujtatóval működik. A megvilágítást hét kisebb és egy nagy csillár biztosítja, amelyeket 

a Holokauszt után életben maradt zsidóság hálából adományozott az egyháznak, zsinagógájukat 

ugyanis 1955-ben lebontották, s a csillárok onnan származnak. Három harangja van. A72í kg-osat 

Gombos Lajos öntötte 1984-ben Őrbottyánban, alaphangja F1 , német felirata: „Dicsőség a 

magasságban Istennek”. A korábbi nagyharang 1984-ben megrepedt a szakszerűtlen elektromosítás 

miatt. A 236 kg-os harang 1923-ban készült az Ecclesia Harangműveknél, Budapesten, alaphangja 

C2 felirata: „A szeretet soha nem fogy el” (I.Kor.13,8). A kisharang használaton kívül van, 97 kg-os, 

F2 hangolású, felirata: „Jézus Krisztus a feltámadás és az élet”. Öntötte a Budapesti Harangművek 

1923-ban. A templom felszentelésekor két harangot szenteltek fel, a 19. század második felében 

négy új harang érkezett, melyek közül az I. világháborúba elvittek 3-at, s csak a 367 kg-osat 

hagyták meg. A II. világháborúban viszont ez a harang került elrekvirálásra.  

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Mezőberény városa templomépítészeti különlegességgel bír, hiszen a Kossuth téren találjuk az 

ország egyetlen zsindelyfedésű evangélikus kőtornyát. Mezőberény legértékesebb épülete ez a 

templom, mely a város új épületei között büszkén hirdeti a régi korok emlékét, a régi Mezőberényt. 

Háromnemzetiségű település révén ez a német ajkúak temploma. 

A templom a helyi védettség alatt álló egyedi érték.  

 

7.A nemzeti értékekkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 

Mezőberény, I. kerületi evangélikus templom – Templom.hu 

8.A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

Mezőberény, I. kerületi evangélikus templom – Templom.hu 

III. Mellékletek 

1. Ajánló levél 

2. Hozzájáruló nyilatkozat 



Ajánló Levél 

A Mezőberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség Temploma, a – Mezőberényi Német 

Evangélikus Templom – felvételét kérem a helyi értéktárba. 

A német evangélikusok 225 évvel ezelőtt 1789-ben a tolerancia korában építették fel templomunkat, 

mely településünk éke lett. Az elmúlt több, mint két évszázad során megőrizte eredeti jellegét, 

műemlék épület. 

A város központjában álló templom minden építészeti sajátosságával központi helye lelki, szellemi 

örökségünknek is. Magán viseli az évszázadok hitvallóinak keze nyomát, az előttünk éltek 

értéktiszteletét és az akkori sváb kézművesek motívumai is megjelennek a díszítéseken. 

Orlai Petrics Soma oltárképe az „Engedjétek hozzám a kisdedeket” egyedülálló az oltárképek 

sorában. A Joseph Herotnik által épített orgona ugyancsak kultúrtörténeti értéknek számít. 

Bartóki József könyve pontos és szakszerű bemutatása annak a kornak és művészeti értéknek, 

melyet templomunk képvisel. 

A gyülekezet múltját, jelenét és küldetését is jelképező közösségi színterünket, a templomot 

büszkén és hálásan szívvel ajánlom az értéktárba, ahol magától értődő módon kell elfoglalnia őt 

megillető helyét. 

Mezőberény, 2014. június 16. 

Lázárné Skorka Katalin 

lelkész, esperes helyettes 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott HOFFMANNÉ BARANYA RÓZA hozzájárulok, hogy a fényképeket melyeket a 

Javaslat „Mezőberényi Német Evangélikus Egyház temploma” települési értéktárba 

történő felvételéhez 

című adatlap tartalmaz, a Mezőberényi Települési Értéktár Bizottság (egyéb értéktárba 

kerülés esetén az aktuális értéktár bizottság) az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe 

vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulók továbbá, hogy az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az 

értéktárak számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett, vágott 

anyagokban, valamint az értéket bemutató reklámokban megjelenjen. 

Mezőberény 2014.06.12. 

Hoffmanné Baranya Róza


