
Tavaszi templomtakarítás Magyarsárdon 
 

 
 

Április 17-én csütörtökön a kolozsvári református teológusok kis csoportjával, szerszámokkal 
felszerelkezve indultunk a Türétől északra fekvő kalotaszegi Magyarsárdra.  

 

A falu református temploma az 1300-as években épült, de a település hajdani 
magyarságát már csak a falu neve és a megmaradt templomromok sejtetik. Tavasz kezdetén 

közös erővel fogtunk neki megtisztítani az elhagyott romtemplomot az elkorhadt fáktól, 
benőtt gaztól, és felhalmozott szeméttől.  

A falu határában római út maradványokat találtak. Valamikor a Mikola nemzetségből 

származó gyerőmonostori Kemény, Radó, Kabos családok birtokához tartozott. Az egykor 
katolikus falu a reformáció idején felveszi az új vallást, azonban a XVIII. századra annyira 

megfogyatkoztak a hívek, hogy már csak leányegyházként működik. 1849-ben román 
csapatok pusztították a magyarságot, akik túlélték a vérengzést; azok vagy elhúzódtak más 
falvakba, vagy elrománosodtak. A falu a trianoni békeszerződésig Kolozs vármegye Nádas 

menti járásához tartozott. Az utolsó magyar földbirtokos, a Halmágyi család 1944-ben 
menekült el, és ekkor költöztek el az utolsó magyar családok is, bár 1992-ben még 3 fő 

magyarnak vallotta magát. 
1992-es adatok szerint Magyarsárdnak 556 lakosa van, amelyből 535 ortodox vallású, 

10 -en görög katolikusnak, 2-en római katolikusnak, és 9-en pünkösdistának vallják magukat. 

Egykori temploma, amely a 13. századba épült, már legalább egy évszázada romosan 
áll. Harangja Türébe került. Az északi fal kivételével falai szinte sértetlenek. Egykori 

szentélye és lőrésszerű ablakai román stílusra utalnak, a kőkeretes déli bejárat viszont gótikus 
stílusú. Az eredetileg egyhajós templomot a reneszánsz idején mellékhajókkal toldották meg. 
A templomrom felmérésében Entz Géza és Debreczeni László is részt vettek. Debreczeni 

1935-ben még elmosódott freskórészleteket is fedezett fel a meszelés alatt.  
 

A fiatalokkal kivágtuk a templom belsejébe kinőtt fákat és cserjéket, eltávolítottuk a 
külsejéhez nőtt szilvafákat, összeszedtük a felgyülemlett törmelékeket. A templom takarítását 
a kívül-belül megtisztult templomban a Te benned bíztunk ének eléneklésével zártuk.  
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