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A Teleki László Alapítvány és a Küküllővári Református Egyház
tisztelettel meghívja Küküllővárra (Erdély)
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával helyreállított
küküllővári református templom ünnepélyes átadására
2017. november 19-én 12 órára.
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Református templom
A Küküllővár vármegye központjának helyet adó, oklevelesen
először 1177-ben említett ispánsági vártól mintegy egy kilométerre délre, a mai település egy kiemelkedőbb dombján áll az
Árpád kori falakat is őrző református templom. Először az 1332
évi pápai tizedjegyzékben jelenik meg Domonkos nevű papja,
80 dénár fizetési összeggel, egy 1415-ből való oklevélből pedig
megtudjuk, hogy a küküllei főesperességhez tartozó gyülekezet temploma Szent István király tiszteletére épült. A rendhagyó alaprajzú templom egy széles nyugati toronyból, egy többlépcsős támpillérekkel erősített síkmennyezetes hajóból, egy
poligonális záródású szentélyből és az azt a diadalív vonalában
közrefogó két félkörívesen záródó apszisból, valamint egy nyitott árkádos portikuszból áll.
A hajó nyugati részébe egy román kori templom jelentős
maradványa ékelődik. Maga az Árpád kori építmény bonyolultabb építéstörténetű, két építési fázist foglal magába. A falkutatás bebizonyította, hogy a kőfalazatú, egyhajós hosszház
nyugati részén az első fázisban egyetlen torony emelkedett a
karzat központi szakasza fölött. A második román kori fázisban
elbontották a központi tornyot és helyette a két oldalsó szakasz
fölé építettek egy-egy, ezúttal téglafalazatú tornyot, melyek
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mindkét szintjén téglaoszlopocskákkal tagolt háromosztatú
ablakok nyíltak mélyített falsíkokban. Ez a kéttornyos építmény
a XV. század második évtizedéig állt fenn, ekkor a nyugati rész
kivételével elbontották, belefoglalva azt egy nagyméretű gótikus templom struktúrájába.
A felújítás első ütemében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megtörtént a műemléképület kutatása, felmérése,
elkészültek a felújítás tervei, és beszerezték a kivitelezéshez
szükséges engedélyeket is. A második ütemben elkészültek
az átfogó műemlékrestaurátori munkák: a tetőzet felújítása, a
tartószerkezet megerősítése, a nyílászárók részleges cseréje,
a homlokzatok és a templombelső restaurálása a középkori
részletek bemutatásával, padlócsere és a jelentősebb kőelemek restaurálása.
A Teleki László Alapítvány lebonyolításában a felújítási
munkálatokat a Laszlocons Kft (Kemenes László), Frudalma
Construct Kft (Kállai Szabolcs) végezték, a nagyváradi Restitutor
Kutató-tervező Műhely (Emődi Tamás), a VBS Structure (Bayka
Levente, Vass László) és az IrodM Műhely (Makay Dorottya)
felügyeletével. Kőrestaurátor: Kiss Zoltán, falképrestaurátor:
Lángi József, Kiss Lóránd, üvegrestaurátor: Egri István.

