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 A Sólyi Református Templom (Sóly, Árpád köz 1., hrsz 244. műemléki törzsszám: 5557) 

állapota a Miniszterelnökségtől (Lechner Tudásközpont) 2017-2018-ban kapott támogatásoknak, majd 

az EMMI-EÖR illetve a Dunántúli templomrenoválások (EGYH-KCP-18-P-0063, EGYH-KCP-17-

P-0167) támogatásoknak köszönhetően, a 2020-21-es évekre eljutott olyan szintre, hogy 2021. 

december 31-re a templom teljes külső és belső felújítása lezárult.. 

           Az ezeréves sólyi templom történelmi jelentőségű műemlék. Sóly templomának első 

írásos említése 1009-ből származik, itt írta alá I. István király azt az okiratot, mely egyben a 

történelmi vármegyerendszer első írásos említése is. Györffy György történész István király 

és műve című történelmi alapművében Sólyt, Koppány és István csatájának színhelyeként 

jelöli meg, és ezt igazolták a templommal kapcsolatos régészeti kutatások is.1985-ben már 

komplett helyreállítási terv készült a templomra, melynek megvalósulását a berhidai 

földrengés hiúsította meg. 

A feltárás, helyreállítás során kiderült, hogy a XVII. századi festések épp most cáfolják a 

"református templomok mindig fehérek belül" tézisét. A Sólyi Református Templomban 

2018-ban elkezdődött, majd 2019-ben e támogatás terhére folytatódott restaurátori 

munkálatok során Árpád-kori freskót, freskótöredéket valamint reformáció korabeli 

falképeket talált a restaurátor.	 

A Sólyi Református Templom állapota egyre biztatóbbnak nevezhető, köszönhetően ugyanis a 

Miniszterelnökségtől kapott támogatásnak,  feltárásra és restaurálásra kerültek a kiemelkedő 

értékű egyedi 1724-ben készült református díszítő ornamentikák az ablakok körül a 

szentélyben illetve a főhajóban egy Tízparancsolat tábla körüli festés (közepében 

freskótöredékkel), valamint az hajó északi falán egy XIII. századi Krisztus megfeszítését 

ábrázoló freskótöredék. 

A falkutatás során továbbá feltárásra került a templom déli falán 2 db Árpád-kori lőrésablak, 

valamint a déli kőbéletes kapu, melynek rekonstrukciója szintén megtörtént. 

A fentebb említett „Dunántúli Templomrenoválások” támogatásnak köszönhetően, 

elkészülhetett a szentélybe visszakerülő presbiter padok eredeti balusztrádja (8 elem, mely az 

Iparművészeti Múzeummal kötött együttműködési megállapodás alapján tartós kölcsönzéssel 

kerül a templomba kiállításra 5 évig) és másolat készült a szentély festett kazettás 



mennyezetéről, ami az Iparművészeti Múzeum gyűjteményének legbecsesebb darabjai közé 

tartozik, így ezek visszaadásától eleve elzárkóztak. 

2019. december 31.-ig a falrestaurátori munkálatok befejezése mellett, elkészült a 

szentélybelső teljes rekonstrukciója, a templom világításának terve, kivitelezése, a főhajó 

mennyezete, a szószék rekonstrukciója. 

 A 2020-as év végén a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt és a Hajmáskér-Sólyi Református 

Társegyházközség közötti EGYH-KCP-20-P-0066 sz. támogatói szerződés (2020.09.17.) "A sólyi 

református templom felújítása" megnevezett projekt keretében megtörténtek az alábbi  külső 

munkálatok: 

- a sólyi református templom külső homlokzatának tájékozódó jellegű festőrestaurátori 

szondázó falkutatása): A külső falrestaurátori kutató munkát  Répássy Viktor okleveles festő-

restaurátor művész (Restaurátor Egyesületi jegyzékszám: F1-435, Magyar Építész Kamara 

nyilvántartási szám: 21-0037) végezte. Az általa elkészített kutatási dokumentáció képezte a 

folyó külső homlokzati helyreállítási munkálatok alapját. 

- vízelvezetés megoldása 

- a templom északi oldalán régészeti tervásatás (Veszprém Megyei Laczkó Dezső Múzeum 

régészei) eredménye: A templom falának felvizesedését elhárítandó, a felszíni vízmennyiséget 

elvezető drénrendszer kiépítése zajlott. A templom körül vezetendő drén a faltól 1,5 m 

távolságra elhelyezve, az épület 3 oldalát követi végig. A déli oldalon a régebbi ásatásokból 

ismert rétegviszonyokat sikerült dokumentálni, a kutatható területet elzáró, beton és sóder 

aljzatú drén nyomvonala új információkat nem hordozott. A szentély mellett a keleti oldalon 

végzett munkák és az északi oldalon végigfutó árok a terület XX. századi bolygatását mutatta. 

A terület kevert, törmelékes feltöltéséből a templom előző fedéséből származó palaszeget és 

újkori üvegek datálták a modern bolygatást.  

 A korábban elbontott támpillérek alapozásának és a falhoz való, vakolat feletti,  bekötés 

 nélküli építéseinek nyomai is jól megfigyelhetőek voltak,  igazolva a XX. század 

 közepén felvitt vakolat előtti, de újkori építésüket.  

 A templom közvetlen környezetében a még régészetileg nem kutatott r észeken a megfigyelés 

 során dokumentált újkori bolygatottság miatt további  kutatás nem indokolt, a templom 

 északi és keleti falai melletti területeken a rétegviszonyok a XX. századi események  során 

 elpusztultak.  

- Dokumentáltan lezajlott talajmechanika/ falszövetvizsgálat ill. statikai tervek: A statikus 

vélemény szerint, ún. „templombetegsége volt”, azaz az eredeti templom falához bekötésre 

került, később hozzáépült templomtorony súlya és gyenge alapozása miatt  süllyedt, kb. 10cm-



t dőlt ki a templom fala, „széjjeltépve” azt. Az első látható repedés a freskó melletti, 

helyreállított falon jelentkezett, veszélyeztetve az eddig helyreállított és megmentett értékeket. 

  

Az EGYH-EOR-20-P-0117 sz. támogatói okirat (2020.12.29.) a „Sólyi református templom 

felújítása” címén az alábbi munkálatok a 2021-es év végéig tartandó befejezésére teremtett 

lehetőséget, az elfogadott  mérnöki tervezési munkálatok és az örökségvédelmi engedélyek után:  

- A templom belső terében, a főhajóban eddig hiányzó templomi bútorzat tervezése és 

rekonstrukciója,  a főhajó festett karzatának, másolatának elkészítése illetve a templomi 

padok, padozatok elkészítése a hozzájuk kapcsolódó gyengeáramú berendezésekkel (világítás, 

hangosítás)  
- A külső rekonstrukciós munkák közül a templom (elsődlegesen a torony) statikai 

megerősítését célzó mélyépítési munkálatok, a toronyfedés felújítása, a templom külső 

homlokzati rekonstrukciójának kivitelezése, a villámvédelem ill. a templom kerítőfal javítása, 

környezetének rendezése.  

   
 


