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REFORMÁTUS TEMPLOM
A templom a kisváci városrész egy kicsi, szűk

1546-ban

utcácskájában áll. A templom építésével

működött, majd Bocskai István esperesi

Hauszman János váci kőművest bízták meg.

központot is létrehozott Vácon.

már

református

kisiskola

is

1784. április 28-án rakták le az alapkövét és

A reformátusok

1785. december 4-én már fel is szentelték a

nagyobb szám-

templomot. 1793-ban a harangtorony épí-

ban az 1700-as

tésére is megkapták az engedélyt. 1794-ben a

évek

déli homlokzat elé egy 37 m magas tornyot

telepedtek meg,

emeltek,

de a püspökség,

Marschall

a

hagymaalakú
Jakab

toronysisakot

helybéli

mint

ácsmester

elején

a

város

készítette. A templom észak-déli tájolású,

földesura, egyre

egyhajós barokk épület, homlokzatát a

nehezebbé tette

négyszögletű torony uralja. A padok, a

az életüket.

szószék és a falak is fehér színűek. A központi

Sokan elvándo-

helyen álló copf szószéket egy helybeli

roltak vagy kitelepültek a városból, ez lett

asztalosmester, Regele József készítette 1784-

maga Kisvác. 1712-ben Kollonits Zsigmond

ben. A templom legelső harangját 1787-ben

püspök el is rendelte, hogy minden református

öntötték.

harangot

oda költözzön. A változást II. József 1781-ben

készítettek, a kisebbiket 1848-ban önként

kiadott Türelmi rendelete hozta el, mely

felajánlották a haza védelmére. A nagyobb a

szerint a nem katolikusok is építhettek

jelenlegi nagyharanggal azonos súlyú volt,

templomot, de az nem állhatott főút mellett és

öntése után 4 évvel három helyen is

nem lehetett tornya- és harangja sem. Emiatt

megrepedt, helyébe újat öntöttek 1813-ban,

található a templom ennyire eldugott helyen, a

mely jelenleg is a toronyban van. Az orgonát

kertek végében. A templom kertjéből elragadó

Dangl Antal orgona-gyáros fia, Dangl János

kilátás nyílik a Dunára. A templom tornyához

készítette Aradon, 1878-ban.

nyúlik le a lelkészlakás kertje, maga a

A református vallás már a török hódoltság idején

műemlék jellegű parókia a Dózsa György út

megjelent a városban, s a lakosság egyre nagyobb

54. szám alatt található, a templommal

számban tért át az új protestáns hitre.

egyidőben, 1784-ben épült.

1807-ben

két

újabb
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