Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/4 határozatszám alatt a
Református templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította .
A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Református Egyházközség
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szabó György
Levelezési cím: 2481 Velence, Templom köz 1.
Telefonszám: 06-20-340-6079
E-mail cím: papaiszabogyorgy@yahoo.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Református templom
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód

épített

X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Velence, Templom köz 1.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

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

Református templom

Épült 1743-ban paraszt-barokk stílusban. Tornya 1806-ban épült Bence-hegyi sziklakövekből.
Külön érték 19. századi szószéke, a 18. sz. végéről fennmaradt cintórium-ajtaja, maga a
boltíves cintórium, ami helybeli mesterek munkája, templombelső egésze, berendezése (pl.
keresztelőmedence), éppígy a templom udvara, ill. ősparkja.
A templom a Velencei tó környékének második legrégebbi református temploma. Csak a
pákozdi református templom korábbi. 1743-ban épült kizárólag a velencei református
(kálvinista) hívek adományából. Velencén a legrégebbi templom, a katolikus templom jóval
később épült fel. Tornya 1806-ban épült. Feliratos harangjai, a templombelső, a szószék, a
Mózes-szék, a faragott keresztelő medence, a vörös márvány úrasztala, a boltíves cintórium, a
cintóriumnál a bejárati ajtó és kilincse, a kórusmellvéd, az énektáblák, a Johannus-orgona, a
szószéken és az úrasztalán lévő hímzett terítők és egyéb berendezési tárgyak mind-mind
jelentős kulturális értékek!
A templom Bence-hegyi kőből (sziklakőből) épült fel!
Renováláskor előkerült a templom egy mestergerendája, amely ezt a belevésett szöveget
tartalmazza: „Építtetett 1798 dik Eszt(tendőben) T(iszteletes) T(udós) Hollós Ádám
Préd(ikátor) és Tóth András Rec(tor) Kis András Kurát(or), Horváth Sámuel, Bori Mihály
által.
A toronyban két harang található, ezek 20. századiak, sajnos a templom eredeti, 18-19.
századi három harangja a háborúk martaléka lett! Sem adat, sem kép nem maradt fenn. A 19.
sz. végén, Decsy Károly lelkészsége idején (52 évig volt a gyülekezet lelkésze) még három
harang hívogatta a református híveket, törte meg a villámokat, és siratta el a halottakat…
A mostani két harang felirata:
1. Nagyharang: „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené…”
(Rm 9:16)
„1924-ben készíttetett harangját háborús sérülése miatt öntették a hívek 1949-ben”.
„Pósvai Júlianna és Családjaik ajándéka 1924-ben”.
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Nagyharang felirata: „ A velencei ref. egyház Isten dicsőségére 1924-ben készíttetett
harangját háborús sérülése miatt átöntették a hívek 1949-ben. Öntötte Szlezák Rafael
Rákospalotán.”
„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.”
Kisharang felirata: „Te benned bíztunk eleitől fogva.”
„Kiss József gondnok és neje Ódor Eszter, Szorádi András és neje, Posvai Júlianna és
Családjaik ajándéka 1924-ben.”
„A(nno) 1924 D(omini) Harangművek RT öntött engem Budapesten F. W. Rincker által No.
5176”

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett

A Velencei Református Egyházközség létére vonatkozó első adatunk 1686-ból származik,
amikor is Veresegyházi István volt az eklézsia papja. A Velencei tavat ekkor még „Fertő”nek nevezték. 1714-től kezdődően a falunak már folyamatosan volt református papja. Kicsiny
gyülekezet lehetett itt, s egy régebbi, szerény épületben (1714 körül épült) gyakorolták
hitüket. Élni akarásukat és hitüket jelzi, hogy valamennyire megerősödve és megszaporodva
1743-ban, a „csendes ellenreformáció” időszakában új templomot tudtak építeni. Ez a
templom mindmáig a velencei reformátusok lelki otthona. A paraszt-barokk stílusú,
egyszerűségében szép templom mintegy 250 ülőhellyel rendelkezik.
A templom 1743 óta többször is átalakult (pl. Hollósi Filep Ádám lelkészsége idején
1798-ban – ld. a mestergerenda idézett szövegét!), hisz eredetileg nem engedélyeztek hozzá
tornyot, s csak nádfedél kerülhetett rá. A fatorony helyére 1806-ban épít kőtornyot a
gyülekezet.
Legrégebbi úrvacsorai klenódiumaink 1746-ból származnak. 1781-ben, a II. József császár
által elrendelt iskolai összeírás szerint Velencén már református iskola működött, tanítóval, 20
fiú és 9 leánytanulóval.
A velencei gyülekezet ma – a város sajátos településképéhez igazodva – két részből áll. Az
„Ófaluban” (Óváros) lakó hívek a templomi istentiszteleteket látogatják, „Újtelepen”
(Újváros) pedig az 1972-ben megvásárolt ingatlanból kialakított imaterem ad otthont a
híveknek. A velencei gyülekezet a két külön istentiszteleti helyszín ellenére is egy és
oszthatatlan gyülekezet. Ma mintegy 280 fő szerepel a választói névjegyzéken. A
presbitérium létszáma 12 fő.
Velence református gyülekezete él és élni akar, végzi Istentől kapott küldetését.
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Biczó Pál pátkai református lelkész: A velentzei református eklézsia története (kézirat, 19. sz.
második feléből)
Dr. Pajor János: A velencei református gyülekezet története. (Velence, É. n. Az 1980-as évek
végén íródott. Szövege olvasható a www.velenceblog.com oldalon
Kupi László: Velence város története. (….)
Pápai Szabó György lelkész gyülekezettörténeti írásai neten, lapokban, kéziratban.
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III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: http://www.velencei-to.hu/
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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