
Hivatalosan július 18-án 
avatják fel a tavaly novem-
berben átépített mezőpaniti 
templomot. A 650 férőhelyes 
impozáns épület Erdély 
egyik legszebb új református 
temploma, amelynek építése 
során a szakemberek a régi, 
hagyományos vonalakat a 
modern építészeti kihívások-
kal ötvözték. Kovács Tibor lel-
kipásztorral a templomépítés 
göröngyös útját jártuk végig.

→ MAKKAY JÓZSEF

Tavaly ősszel adták át a mező-
paniti templomot. Hogyan sikerült 
a gyülekezetnek ilyen hatalmas 
beruházást tető alá hoznia? 

Öt évvel ezelőtt kerültem a 
gyülekezetbe, és a presbitériumi 
meghívó egyik feltétele az volt, 
hogy a régi templomot újítsuk fel. 
Mindenki számára egyértelmű 
volt, hogy a gyülekezet létszámá-
hoz képest túl kicsi a mintegy 350 
lelket befogadó épület, hiszen a 
faluban kétezer református él. Va-
sárnaponként zsúfolásig megtelt, 
sokszor egy tűt sem lehetett leejte-
ni, és az egyházi ünnepekkor még 

nehezebb volt bejutni istentiszte-
letre. 2018 karácsonyán például 
rengetegen hazamentek, mert sem 
a templomba, sem a gyülekezeti 
terembe nem fértek be, ahol kihan-
gosítón lehetett az istentiszteletet 
követni. Akkor azt mondtuk, vala-

mit sürgősen tenni kell. Elhívtuk 
Zolcsák Péter építészmérnököt 
Marosvásárhelyről, hogy alapo-
san mérje fel az épületet. A szak-
ember rövidesen ki is jelentette: a 
tetőszerkezettel súlyos problémák 
vannak, az egészet le kell bontani. 
A presbitérium erre úgy reagált, 
hogy akkor kívül-belül újítsuk fel, 
és a belső tér növelése érdekében 
a portikust nyissuk egybe a temp-
lomtérrel. A szakember azonban 
ezt esztétikailag sem tartotta járha-
tó útnak. Zolcsák Pétert végül arra 
kértük, saját elképzelése szerint 
készítsen látványtervet arról, ho-
gyan lehetne felújítani, kibővíteni 
a templomot.

A tervező végül a mai templom 
látványtervével érkezett? 

Igen. Amikor kiterítette előt-
tünk az új templom tervét, a pres-
bitérium begörcsölt. Nyilván mi 
ekkora méretű építkezésre nem 
gondoltunk. A szakember elma-
gyarázta, a kivitelezéshez a temp-
lom déli falát le kell bontani, és 
arra épülne rá a nagy kereszthajó. 
Az ijedelem viszont csak átmeneti 
volt, mert ahogy jobban megnéz-
tük a tervet, mindenki azt mondta, 
szép épület lenne, és tökéletesen 
megfelelne a gyülekezet jövőjének. 
A következő lépésben megkértük 

a szakembert, készítsen részletes 
számítást, mibe kerülne az épít-
kezés. És akkor jött a második hi-
degzuhany: amikor megláttam a 
végösszeget, azt mondtam a pres-
bitériumnak, a terveket tegyük 
be egy fi ókba, és ha majd egyszer 
úgy fordul a falu élete, hogy az 
utókor ezt fel tudja vállalni, ak-
kor mi is hátrahagytunk valamit a 
nagy beruházáshoz. Egész éjsza-
ka nem aludtam. Amikor másnap 
felkeltem, a 2Kor 8,8-ból olvastam 
a napi igét: Istennek van hatalma 
arra, hogy minden áldását kiárasz-
sza rátok, és minden szükségessel 
rendelkezzetek, bőségesen jusson 
jócselekedetekre.

Milyen ihletet adott a biblia-
vers?

Azt, hogy ami az ember szá-
mára lehetetlennek tűnik, az Is-
tennél nem az. Mondtam a pres-
bitereknek, menjünk el Kató Béla 
püspökhöz, és számoljunk be neki 
a terveinkről. Tudtam, léteznek 
magyarországi támogatások temp-
lomfelújításokra. 2018 nyarán az 
egyházvezetőség döntésére bíztuk 
magunkat. A püspök megkérdez-
te tőlünk, hogy közösségként mit 
tudunk felvállalni a költségekből. 
Gondnokunk erre azt válaszolta, 
a teljes összeg mintegy 10 száza-

lékát, 150 ezer eurót. Amikor a 
püspöki hivatalból kijöttünk, ki-
csit csodálkozva rákérdeztem a 
gondnokra: biztos abban, hogy a 
gyülekezet össze tud gyűjteni eny-
nyi pénzt? Ezt a falut dolgos, de 
nem gazdag emberek lakják. Kató 
Béla végül azt mondta: az egyház-
kerület a mi önrészünkhöz hozzá-
tesz 900 ezer eurót, tehát lássunk 
munkához.

Mennyire volt nehéz az építke-
zés elkezdése? 

Az engedélyeztetési folyamat 
nehéznek bizonyult. Az 1800-as 
évek elején épült templomunk – 
amelyet az elmúlt két évszázadban 
már háromszor átépítettek – nem 
műemlékjellegű, de a különböző 
hivatalokban azzá szerették volna 
tenni, hogy az építkezés ne indul-
hasson el. Végül a Nagyszebenben 
székelő műemlékbizottság mondta 
ki a végső szót, miután meghallgat-
ta érveimet. Fejcsóválva ugyan, de 
beleegyeztek a nagy ívű átépítés-
be. 2019 márciusára kaptuk meg az 
engedélyeket, és a versenytárgya-
lásra meghívott nyolc építkezési 
cégből a presbitérium végül a széki 
Ház Construct vállalatot választot-
ta ki, április 15-én szedtük le az első 
cserepet a régi templomról.

A régi templomot végül teljesen 
le kellett bontani. Ez mennyire 
rázta meg a gyülekezetet? 

A probléma abból adódott, 
hogy amikor az építők lebontot-
ták a déli falat, kiderült, hogy a 
templom régi szerkezete nem bír-
ja meg az új építkezést. A statikus 
mérnök, a tervező és a kivitelező 
csapat egyöntetű véleménye az 
volt, hogy csak a régi templomtor-
nyot lehet megőrizni eredeti álla-
potában, a többit le kell bontani. 
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→ A járvány rossz hatással volt a népszaporulatra – beszélgetés Veres Valér kolozsvári szociológussal
→ Székelyudvarhelyi címerügy: eltérő jogi értelmezések
→ Hagyományos és modern fajták – Pap Loránd Lehel faiskola-tulajdonos a gyümölcsfatermesztésről

A régi és az új templom ötvözete valósult meg a mezőpaniti impozáns építményben

Kovács Tibor református lelkész vasárnaponként „telt ház” előtt prédikál

→ Másfél év alatt a cso-
dával határos módon 200 
ezer euró gyűlt össze a 
gyülekezeti tagoktól, 
amiből 140 ezer eurót ki-
mondottan az emberek, 
a családok fi zettek ki. 
Az volt a legszebb, hogy 
nem hirdettünk kötelező 
kiróvást: az emberekre 
bíztuk, ki mennyit tud 
fi zetni.
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