Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/19
határozatszám alatt Velence ősi templomát, az ú.n. „Bod Kápolnát” 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 Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név:

Galambos Györgyné

Levelezési cím:

2481 Velence, Panoráma út 54.

Telefonszám:

06 70/ 629 08 94

E-mail cím:

galambosne.marika@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:
Velence ősi temploma (volt Nepomuki Szent János kápolna, a mai Bod kápolna)
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás
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X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Fő utca 160/A
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

Velence ősi temploma (volt Nepomuki Szent János kápolna, mai Bod kápolna)
Első említése 1520-ból való. Akkor már a térképen is jelölték. Egy 1516-ból származó oklevél
szerint Velence akkor az endrődi Somogyi családé volt. A mai Bod kápolna, - de erősen
átalakítva Velence Fő u .160/a alatt található. A török kiűzése után romokban állt a templom.
Méretei: hossza 6 öl és 4 láb, szélessége 3 öl 3 láb, - mint egy 300 hívő befogadására
alkalmas. A törökök kiűzése után az új birtokos Meszleny János. (A győri és fejér vármegyék
alispánja) renoválja 1722-ben. Jó anyagokból történt a felújítás. Volt kórusa, tornya fából
épült: csúcsán kereszttel, - de később ezt egy vihar ledöntötte. Helyette haranglábat építettek.
A XVIII. szd. húszas éveiben Pöstényi Mihály kanonok benediktája, Szent István király
tiszteletére minden harmadik vasár- és ünnepnap miséztek benne. De megülték Szent Imre
herceg napját is, XIII. Kelemen pápától 1764-ben kapott speciális búcsúk felhasználásával.
Velence Pázmánd fíliája volt (fiók egyháza) ez idő tájt. 1777-ben került át a Székesfehérvári
püspökség alá s lett önálló plébánia. Lélekszáma 562 fő volt. A nagyobb harangon (1753)
Szent István (valószínűsíthető, hogy ez volt a templom neve) a kisebben a 1732-es évszám
van feltüntetve Szent József képével. A kegyúr a Meszleny család volt. 1806-ban zsindellyel
fedték, keresztet állítottak a tetejére. Ekkor a lélekszám a fíliákkal együtt 1233 fő. A régi
templom ekkor már kicsi volt a híveknek. Meszleny Pál fehér márvány sírköve ma is látható a
padlóval egy szintben. Az új templom építése évekig vajúdott, - mert a család bővülésével a
hűbérurak száma is nőtt. Nem mindenki támogatta a templom építését, mert ez a részarány
hányadában anyagi kihatással is járt.
Így a valódi építkezés 1827-ben kezdődött és 1829-ben fejeződött be. Az ősi templom sokáig
üresen állt. 1833 évi fő esperesi vitaindítójában Farkas Ferenc leírja, hogy az új templomban
nincs kripta, a család elhunyt tagjai a régi templomban nyugszanak. Javaslata: a régi templom
romjaiból képezzenek ki kápolnát, Nepomuki Szent János tiszteletére. 1861-ben a Meszleny
család megvásárolta sírkápolna céljára. Ekkor kisebbítették meg az ősi templomot,
lebontották a szószéket, leszűkítették a kórust, lebontották a déli oldalon lévő sekrestyét. Így
lett a mai méretű kápolna, amelyet 1967-ben a település Bod László festőművésznek adta el.
Nagy anyagi ráfordítással a család rendbe rakta, a Velencei Nyár esti koncertek és kiállítások
helyszíne volt a művész haláláig.
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Egyháztörténeti és várostörténeti jelentősége van.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (http://www.szfvar.katolikus.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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