
toronyban egy 280 kilogramm tömegű, 
felirat nélküli harang van.

Egy templomban három 
egyházközösség

A demeterfalvi templom érdekessége, 
hogy bár a református egyházközség 

kezdeményezésére építették, ahhoz a 
faluban élő unitáriusok és római kato-
likusok is hozzájárultak, és a mai na-
pig mindhárom gyülekezet használja. 
Ahogy Székely Endre református lel-
kipásztor érdeklődésünkre elmondta, 
a faluban többségben vannak a refor-
mátusok, a lakosság mintegy a 65–70 
százaléka református vallású, 30–35 
százaléka pedig római katolikus és 
unitárius. De ez nem jelentett gondot 
soha, mint ahogy ma sem, ugyanis 
szépen meg tudnak egyezni a más-más 
vallásúak egymás közt. Minden hónap 
első vasárnapján unitárius istentiszte-
letet tartanak a templomban, minden 
harmadik vasárnapon római katolikus 
szentmisét, és minden második vasár-
nap a református lelkész prédikál.

Jelenleg 170–180 református él a fa-
luban, egy átlagos vasárnapon pedig 
20–30-an ülnek az istentiszteleten, ün-
nepnapokon természetesen ennél jóval 
többen – válaszolta érdeklődésünkre 
Székely Endre, aki harminc évig szol-
gált a faluban és nemrég vonult nyug-
díjba. Elmondása szerint sok fi atal tele-
pedett vagy ment ki ideiglenes munkát 
vállalni külföldre, Nyugatra, ezért 
elöregedőben a közösség. „Régebben, 

még a ‚90-es években haza-hazajöttek, 
az ünnepnapokon megtöltötték a fi a-
talok a templomot, de manapság egy-
re kevesebben jönnek, és ez nagyon 
elszomorító” – fogalmazott a lelkész, 
akinek éppen februártól lépett a he-
lyébe Tőkés Attila, a gegesi református 
lelkipásztor. 

Az unitáriusok is jól érzik magukat 
a közös templomban

Az unitárius felekezetű híveknek a hó-
nap első vasárnapján délután 3 órától 
a nyárádszentlászlói lelkész, Szilágyi 
Szilamér tart istentiszteletet. Érdeklő-
désünkre elmondta, az ökuménia jól 
működik, teljes egyetértés jellemzi a 
három felekezetet. „Egyik gyülekezet-
nek sem volt annyi anyagi java, ereje, 
hogy külön-külön templomot építsen, 
így összefogás történt. Ez egy példaér-
tékű, sikeres történet, amely jól műkö-
dik ma is” – összegzi a lelkész a lénye-
get, hozzátéve, hogy bár napjainkban 
is van rá példa, de elég ritka, hogy egy 
templomot több felekezet is használ-
jon. Majd hozzáfűzi, hogy „ami még 
ritkább, és ha jól tudom akkor ebben 
egyedi a demeterfalvi templom, hogy 
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A demeterfalvi 
ökumenikus templom
 

A N T A L  E R I K A

M arosvásárhelytől 16 kilomé-
terre keletre, Marosszék kö-
zépső részén, a Nyárád folyó 

bal partján, Nyárádszeredától alig két 
kilométernyire található Demeterfalva. 
A település két falu, Süketfalva és De-
meterfalva összeolvadásából jött létre, 
egy ideig a Süket-Demeterfalva nevet 
viselte, sokan még most is így említik. 
A falu temploma 1950 és 1951 között, 
nehéz időszakban, nehéz körülmények 
között épült, Demeter István református 
lelkipásztori szolgálatának és Bereczki 
Zsigmond gondnoknak az idejében. Be-
rendezési tárgyai, a szószék, a szószék-
korona, az úrasztala és a padok szintén 
1951-ben készültek. Orgonája nincs. A 

• Van egy falu Maros 
megyében, amely egyet-
len templommal rendel-
kezik, annak ellenére, 
hogy három felekezet 
lakja és valamennyien 
egyházuk tanításai sze-
rint élnek, keresztényi 
életmódot folytatnak. A 
demeterfalvi templom 
a 20. század közepén 
épült, a legnehezebb 
kommunista korszakban. 
A református egyház kez-
deményezésére, az uni-
táriusok és római katoli-
kusok segítségével, igazi 
összefogással állították 
fel az istenházát, amely 
ma is szép példája az 
igazi ökuméniának.

Demeterfalva, az ökuménia péld
Három felekezet imádkozik ugyanabban a templomban




