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Bakonycsernyei Evangélikus Templom orgonája

[1]

Az 1785-1786-ban épített templomban korábban is volt orgona, ( a bakonycsernyei gyülekezet 1804ben építtette ) de ez a régi hangszer 1862-ben elpusztult egy tűzvészben, melynek hatására még a
harangok is megolvadtak. [3]
Sztanó János (1840–1879) a Nyitra megyei Holicsról került Csernyére. Az ő működése idején, 1862.
augusztus 16-án pusztított a tűzvész a faluban. 114 család otthona mellett leégett az iskola, a
lelkészlakás, és kiégett a templom is, az anyakönyveket azonban sikerült megmenteni. Az esperes
segítségre szólította fel az egyházmegye gyülekezeteit. Az orgona csak részben pusztult el, de azt is
újjá kellett építeni, amiről a megőrzött szerződés is tudósít. A gyülekezeti hagyomány úgy tudja, hogy
az orgonát úgy mentették meg, hogy szétszedve kihordták a tűzből. Erről tudósít az orgona egyik
oldallapjának belső oldalán egy ceruzával írt feljegyzés is: „1862. esztendőben elégett templomunk.
Ezt az orgonát megmentették kurátor Nochta János, Radocha György, Ábelai Dávid, Szkok Pál, Molnár
Ádám, Trenka Joseph, Joseph Emberger. Ditső neveik megmaradnak.” Az épületek újjáépítésére az
egyházközségnek kölcsönt is kellett felvennie. Az új „Silbermann” orgona, minden bizonnyal a régi
orgona megmentett anyagának felhasználásával, 1867-re készült el egy felvidéki mester
műhelyében. Ritkasága és értéke miatt külön védett a műemlék templomban. [4]
További részletek a tűzesetről, az egyházközség erőfeszítéseiről, és az orgonáról:
"1862. augusztus 16-án nagy veszedelem éri a községet. A felső falu végén kigyullad egy ház. A tűz
átterjedt a szomszédságra. A tűzoltó szerszámok használhatatlanok, a szomszéd falu tűzoltói
hamarabb ott vannak, mint a helybéliek oltáshoz fognának. A tűz megállíthatatlanul terjed, eléri az
iskolát, a paplakot, belekap a templomba, innen tüzet fog a torony, elolvadnak a harangok. A falut ért
kárból leghamarabb az egyházközség ocsúdik fel. 10 000 forint kölcsönt vesznek fel, ebből még a tél
beállta előtt tető alá kerülnek az épületek. A következő évben újraöntik a megolvadt harangokat és
760, 365 és 184 kilós új harangok kerülnek a rendbehozott toronyba. A kiégett templom megújult
karzatára 1867-ben már egy 15 váltós új orgona, a templom padlózatára 1867-ben új padok kerülnek
és 1887-re az adósság is lefogy 2000 forint híján." [5]
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Rövid leírás:
A felvidéki orgonaépítő Saskó Márton által készített hangszerekből csupán néhány darab található az
országban. A bakonycsenyei orgona sok zenei, technikai különlegességet tartalmaz, de helyi
egyháztörténeti emlékeket is őriz. [1] A százötven éves orgona restaurálásáért és a gyülekezeti ház
felújításáért a bakonycsernyei gyülekezet 2017. december 16-án szombaton adott hálát. Az ünnepi
alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, a
liturgiában Szarka István és Szarka Éva helyi lelkészek szolgáltak. A műemlék Saskó-orgonát
Zászkaliczky Tamás orgonaművész szólaltatta meg. [2]
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