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Schody na vežu

EVANJELICKÝ KOSTOL NA PITVAROŠI
Veterná smršť 19.7.1978

Oprava veže 25.4.1982

V MINULOSTI A DNES

Zvony

Michal Kožuch, 2017
Stavba evanjelického kostola začala v roku 1881 podľa projektu Lipóta Usitsiho z Aradu. Kostol mal byť postavený v neobyzantskom štýle s predpokladaným nákladom 18 000 forintov. Celkové náklady na stavbu však dosiahli 25 tisíc forintov. Funkcie stavebného
dozorcu sa ujal cirkevný dozorca Michal Kemény a staviteľom chrámu bol staviteľ židovského pôvodu Alexander Klein. Pitvarošská cirkev uzavrela na stavbu oltára a kazateľnice v sume 1 100 forintov zmluvu so sochárom so slovinskej Ľublany Augustínom
Götzlom a na stavbu organa zmluvu s Martinom Saškorn ml., ktorý pochádzal z Brezovej pod Bradlom a mal dielňu v Békešskej Čabe. Chrám bol vysvetený 17. decembra 1882 biskupom banského dištriktu dr. Gustávom Szeberényim. Oltárny stôl - menza je dlhý 2
m, široký 81 cm a vysoký 125 cm. Na ňom sú svietniky a pôvodne aj veľký krucifix z ebenového dreva, ktorý neskôr po presídlení preniesli na oltár provizórne vybudovanej modlitebne pod chórom. Oltárny obraz pitvarošského chrámu namaľoval Gustáv Jesenský
a predstavuje scénu z Golgoty - ukrižovanie Ježiša Krista a na bokoch oltára sú umiestnené sochy Mojžiša a Árona. V nadstavci oltára je holubica - symbol Ducha Svätého a oltár je zakončený krížom. Celková výška oltára je približne 6 m. Presbytérium, teda oltárny
priestor, je vyvýšený o dva stupne a oltár je ohradený. Napravo od oltára pri ohrade je krstiteľnica. Kazateľnica, umiestnená naľavo od oltára, je vo výške asi 2 m a je zakončená anjelom s rozprestretými krídlami. Na kazateľnicu viedlo zo sakristie 12 schodov.
Celková dĺžka kostola je 37 metrov, šírka 16 metrov a výška veže je 39 metrov. Na veži je ochodza aj vežové hodiny funkčné do prechodu frontu na sklonku II. svetovej vojny. 19. júla 1978 silný nárazový vietor strhol strechu veže a tá prerazila strechu kostola. Novú
túrňu osadili až 25. apríla 1982. (Zdroj: Pitvaroš a Pitvarošania, 2007). V súčasnosti je kostol pre zlý technický stav neužívaný a zatvorený. Veríme, že sa dočká rekonštrukcie...
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Podoba kostola v 40. rokoch 20. storočia

