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ócsai Református M emlé ktemplom törté nete

ócsa Budapestt | 30 km-re dé ire, Pest megyeben taiáiható. Már <jsid k óta |akott terÜiet, ezt

bizonyrtják a Nemzeti Mú zeumban |átható tárgyiem|é kek. Az é pület az egyik |egré gebbi románkori

temp|omunk. A francia promontrei rend a|apí tásávaI az é pí tkezé s 1.190-ben kezd dött, é s a tatárjárás

1241'. é vé ben fejez dött be. ócsa az Árpádkori uraIkodók idejé ben kirá|yi birtok vo|t' Je|ent s francia

hatás er södött fe| az Arpádház nagy á|lamszervez  ura|kodója |||. Bé |a kirá|y huszonné gy esztendei

ország|ása idejé n.

Il|. Bé |a 1.I]2.t | 11.96-ig uraIkodónk, aki el ször Chati||on Anna antiochiai francia hercegn t vette

fe|esé gii|(1170.) ' terjesztie|afranciam ve|tsé get,azí rásbelisé get, szervezimeg afrancia

mintára megreformá|t udvari kance||áriát.

Kir.á|yunk második fe|esé ge Capet Margit hercegn  a francia Capetingek |eszármazottja. í gy a magyar

Árpádházi uraIkodókkal közvet|en csa|ádi kapcso|atot teremt. Szerepet kapott a ké t né p közötti

kapcsoIatokban a párizsi egyetemen szerzett isko|ázottsága ré vé n Anonymus (azazP, dictus magister)

a magyar törté ne|em ú jsze||em  udvari törté netí rója kance||áriai f pap, fe|tehet en óbudai pré post'

Az ócsai M em|é ktemp|om tervezé se é s fe|é pí té se Vi||árd de Honnecourt szemé |yé hez é s

rnagyarországi tevé kenysé gé hez kapcso!ódik, je!ent s francia eIemzé sek szerint. Sajnos hazai

eIemzé sek csak fe|Ü|etesen fog|aIkoznak ezze| a ké rdé sse|.

A temp|om megé pí té se óta viszony|ag keveset vá|tozott' Ma is jó| tükrözieredeti 13. századi

á||apotát. Az é pÜ|et igé nyes módon, kváderk b | é pült, de kevé s plasztikai dí ssze|. Három hajós,

baziliká|is eIrendezé s , keIete|t temp|om, keresztházzal é s nyugati toronypárra|. A keresztház

csatlakozásáná| nyugatra egy bo|tozott he|ysé gge|, keIetre, keIetre három a nyolcszög öt olda|ávaI

záru|ó ugyancsak bo|tozott szenté ||ye|. A f szenté |y nyú jtott. A hajók között nyoIcszög  pi||é rek é s

pí |lé rkotegek vá|tják egymást' A tornyok között ma barokk, de közé pkori eredet  karzat ta|álható,

me|y l777-ben é pü|t.

A küls  kváderkövekb | ké szü|t homlokzatok igen egyszer ek. Egyé b p|asztikai dí szt csak a

bonyolu|tabb |ábazati öv é s párkányok je|entenek.

A tornyokat l9z2-19z4. közotti é vekben egy eme|ettel magasí tották é s ekkor a|akí tották ki a ma is

|átható toronyabIakokat. A szenté lyek magasí tásait ugyanekkor visszabontják.

Az é pü|et ál|agán 65 é vig semmifé le restaurálás nem törté nt.

Az 1989.t l megindu|ó he|yreá||í tás több vá|tozást hozott' Alapvet  törekvé s az vo|t, hogy a mai ké p

összbenyomása ne vá|tozzon, csak a |egzavaróbb torzu|ás sz njé k meg. Az é vtizedes beázások miatt

kicseré | dött az összes tet szerkezet. A födé mburkoIat hódfarkú  cseré p Iett , az ú gynevezett

sekrestyé k ré zIemez fedé st kaptak. A közé pkori f párkányokat a f hajón csak rövid szakaszon



rekonstruá|ták, tú |nyomó ré szt meghagyva a barokk párkányokat. A homlokzaton k cseré re,
k kiegé szí té sre csak ritkán kerü|t sor.

Viszont eIengedhetetlennek mutatkozott a beIs  fa|fe|Ü|etek mosása, tisztí tása. ||yen mé ret  é pÜ|et

vizes tisztí tására itthon mé g nem vo|t pé |da, é s ez a nyugati ré sz e|vizesedé sé t okozta. A kü|s - bels 

abIakok Újakra cseré | dtek. Az ajtókat ré szben ú jakkaI póto|ták, ré szben kijaví tották.

A be|s  ré szben visszaá||í tották az eredetijárószintet, ami |ehet vé  tette a |ábazatok

rekonstrukcióját. A dí szes oszIopf kben szerkezeti kiegé szí té st vé geztek, magukat a dí szí té seket a

fe|tárt á||apotban hagyták. A burkolatban való jelzé sseI kerÜ|t sor a szerzetesi kórus he|yé nek

megje|ö|é sé re. EIké szü|t a há|ós osztású  té g|apad|ó.

A tempIom f szenté |yé ben 19O0-ban tárták feI az Árpádkori fa|festé szetÜnk egyik Iegje|ent sebb

együttesé t, me|y a 1'3. század uto|só negyedé re tehet . A szenté |y közé ps  ré szé ben Sz z Mária a

gyermek jé zussa| |átható. Körülöttük az aposto|ok egy-egy fÜ|ké ben . A szenté |yt a né gyzett |

e|vá|asztó hevederí ven é szakon Szent Mik|ós, dé |en Szent György |átható. További é szaki fa|fe|ü|eten

a Szent Lász|ó |egenda ké t je|enete, ve|e szemben dé len az uto|só í té |et töredé kes ábrázolása ven.

A barokk szószé k meIlé  a 20. századi berendezé st ( ú raszta|a, padok) átdo|gozása után

visszaá||í tották. A padok Ü| fe|Ületé t energiatakaré kos f té sse| |átták e|. Ugyan csak eIké szült a kÜ|s .

bels  vi|ágí tás é s egyé b gé pé szeti munkák. A szüksé ges fé nymennyisé get sü|lyesztett

energiatakaré kos haIogé n |ámpákkaI biztosí tották. Az oszIopos lé gvezeté k he|yett fö|dalatti kábe|t

alkalmaztak.
Az 1864-ben megé pí tett 18 regiszteres temp|omi orgonát ú jjávarázso|ták, eIektromos fú jtatóvaI

e | |átva,o rgona hangverse nyek megta rtásá ra a I ka Imassá tetté  k.

A temp|om környezete vá|tozott meg a |egjobban' Az 1'460-as é vekben kerí t fal|aI vetté k körbe az

é pü|etet' Ezt a kerí t falat a 18. é s 19. században a |akosság é pí t anyagké nt elbontott.

A fa| ú jra é pü|t, é s az í gy kia|akí tott udvar, dí sznövé nyekke| é s dí szkivi|ágí tássaI mé g jobban

kieme|é sre kerÜlt.

Az ócsai Református M em|é ktemp|om 1996. ápri|is 30.án Európa Nostra dí jat kapott.

ócsa,2015. május 18.
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