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Füzéri Református Templom

[1]

A XVII. században Füzéren zömmel katolikusok éltek. 1674-ben a reformátusok kezébe került a füzéri
római katolikus templom, majd "1737-ben Dessewffy Ferenc foglalta vissza és adta át azt a
katolikusoknak". Miután a reformátusok visszaengedték a katolikusoknak templomukat, 1785-ben
felépítették a ma is álló templomot. [2]
A déli homlokzat előtti torony egyszerre épült a templommal. A belső tér mennyezete 1832-ben
készült fából, kazettás rendszerbe osztották, kézzel festett, növényi ornamentika és geometriai
díszítés látható rajta, ekkor készültek a padok és a szószék is.
A templom tornyában egyetlen harang lakik, melynek felirata: ”A FÜZÉRI REFORMATA SZ EKLESIA
MAGA/ KÖLTSÉGÉN ÖNTÖTTE 1796”. Patay Pál, a XX. századi magyar harangkutatás legjelentősebb
személyének meghatározása szerint a harangot erdélyi vándorló mester készíthette a füzérradványi
református templom harangjával együtt itt a templom kertjében. [3]
A rokokó stílust népiesen megidéző elemek eredetileg az egész belső teret díszítették, amelyek a
padokon a későbbi világoskék színű lefestés által szemünk elől elrejtve maradnak, s csak a feltárás
kutatónyílása enged betekinteni az eredeti kialakításba. [2]
A templom a falu központjában áll, megközelítően észak - déli tengelyű, nyeregtetős, északi végén a
nyolcszög három oldalával záródó épület, déli oldalán négyzetes alaprajzú toronnyal. A gúlasisakú
torony sisakja alatt oldalanként két, félköríves nyílású fa galéria van. Mind a torony, mind a templom
sík műpalával fedett. A szürke színű vakolatú épület sarkait fehérre meszelt sávok kísérik, melyek a
cementes lábazatot, illetve a tetősíkot követő, valamint a torony földszintjét az emelettől elválasztó
vízszintes meszelt sávokhoz negyedkör alakban kapcsolódnak, ezáltal a homlokzati szakaszokat
mezőkre bontják. A torony déli oldalán meszelt szalagkeretes, félköríves nyílás vezet a toronyaljba. A
torony emeletének három oldalán (az északi kivételével) egy-egy, félköríves záródású, meszelt
szalagkeretes ablak nyílik. Két, ugyancsak meszelt szalagkeretes de szegmentíves záródású ablakot
találunk a templom nyugati oldalán, valamint egyet-egyet a keleti oldal déli szakaszán és az északi
oldal tengelyében. [4]
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Rövid leírás:
A Füzéri Református Templom a mai napig a helyi református közösség istentiszteleteinek a
helyszíne. Az egyszerű épület legfőbb értékét a növényi és geometrikus mintákkal díszített, - 1832ben készült, Pandák Mihály által 1832-ben festett - fa mennyezet jelenti. A templomot a várral a
háttérben 1854-ben híres festőnk Ligeti Antal is megörökítette. ( Füzér vára, 1854., olaj, vászon, 39 x
59 cm ) A festmény hűen tükrözi a református templom akkori állapotát. Ma már házak fogják közre, a
ligetes idill eltűnt. Az itató helyét kút váltotta fel, és a kis ösvény úttá nőtte ki magát. [1]
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