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→ A rendszer a szász 
emlékek esetében jól 
működik Erdélyben: 
olyan helyeken, ahol 
szászok már nincsenek, 
egy-egy ilyen személy 
ügyel, fi gyel a szászok 
épületeire. „Hasonlót 
szeretnénk megvalósíta-
ni a templomúttal is”

CÍMLAPFOTÓ: Marosszentimre 
sokszor elsiratott 13. századi 
temploma kiemelt művészet-
történeti jelentőséggel bír

Kulturális turizmussal, 
egy dél-erdélyi templomút 
kialakításával biztosítaná a 
régió hívek nélkül maradt 
templomainak a megóvását 
a Teleki László Alapítvány 
és a református egyház. Így 
oldanák meg, hogy a magyar 
kormánypénzből felújított-fel-
újítandó értékek „haszná-
latban” legyenek. Gudor 
Botond nagyenyedi esperes, 
a gyulafehérvári és környék-
beli szórvány lelkésze szerint 
egy-egy templom felújítása a 
kisszámú közösségre is meg-
újító hatással lehet.

→ PAP MELINDA

A nagyközönség számára ta-
vasszal bemutatandó terv 
célja, hogy ne csak bevon-

ja a turisztikai körforgásba a sok 
esetben közösség nélkül maradt 
értékes Fehér és Hunyad megyei 
műemlékeket, hanem felújításuk 
után egyfajta „felügyeletet” is biz-
tosítson számukra.

„A műemlék-felújításoknál, 
így a Teleki László Alapítvány által 
szervezett felújításoknál is rendre 
felmerülő kérdés, hogyan lehet 
megoldani a felújított épület kar-
bantartását, gondozását – ez ha-
táron túl elsősorban a szórvány-
ban aktuális kérdés, ahol az adott 
épületet, templomot gyakran már 
nem használják. A templomút 
egyik legfontosabb célja – amel-
lett, hogy ezeket a rendkívüli ér-
tékeket bekapcsoljuk a turizmus 
vérkeringésébe, és megmutassuk 
minél több érdeklődőnek –, hogy 
az útvonalban szereplő épületek 
használatban legyenek. Legyen 
ott valaki – gondnok, az épületet 
rendszeresen kinyitó, megnéző 
ember –, aki látja, ha félrecsúszik 
egy cserép, vagy bármilyen problé-
ma merül fel” – részletezte lapunk 
kérdésére a terv lényegét Diószegi 
László, a Teleki László Alapítvány 
igazgatója. A műemlékvédő szak-
ember rámutatott, a rendszer a 
szász emlékek esetében jól mű-
ködik Erdélyben: olyan helyeken, 
ahol szászok már nincsenek, egy-
egy ilyen személy ügyel, fi gyel 
a szászok épületeire. „Hasonlót 
szeretnénk megvalósítani a temp-
lomúttal is” – mutatott rá.

Szem előtt tartanák őket
Diószegi László tájékoztatása sze-
rint az első templomutat Dél-Er-
délyben alakítják ki, és kísérleti 
projektnek szánják. Terveik szerint 
a következő templomok tartoznak 
bele: római katolikus temploma ré-
vén Nagyág, református temploma 

révén Kéménd, Marosszentimre, 
Tövis, Boroskrakkó, Magyarigen, 
Sárd, Alvinc. Később talán Beth-
lenszentmiklóst is bekapcsolják a 
projektbe, ahol tavaly égett le az 
unitárius templom tornya. „Ezek a 
Fehér és Hunyad megyei emlékek 
nagyrészt, helyi magyar közösség 
híján, használaton kívül állnak. 

A templomútba kapcsolásukkal 
reményeink szerint megoldható, 
hogy folyamatosan szem előtt le-
gyenek, fi gyeljenek rájuk” – hang-
súlyozta a terv egyik nem titkolt 
célját az igazgató.

Az említett templomok nagy 
részét – a magyar kormány által 
indított Rómer Flóris-terv kereté-
ben – az alapítvány egyedül vagy 
másokkal együttműködve már 
felújította. Magyarigenben, Bo-
roskrakkón, Marossszentimrén, 
Alvincen korábbi projekt kereté-
ben újult meg a református temp-
lom, Sárdon nemrég készültek el 
a munkával. És hamarosan a na-
gyági római katolikus istenháza is 
teljesen elkészül, már csak néhány 
külső munkálat van hátra. Kémén-
den még javában zajlanak a mun-
kálatok, de idén várhatóan ez is 
kész lesz. 

„Tövishez az alapítványnak vi-
szonylag kevés köze van, ráadásul 
a közösség használja, ám mivel 
gyönyörű, és az útvonalba esik, 
szeretnénk ezt is bemutatni. Beth-
lenszentmiklóson ősszel égett le a 
templomtorony, a védőtető meg-
építését mi támogattuk, és részt 
veszünk a teljes helyreállításban 
is. Gyönyörű templom, különleges 

település, erős magyar közösség-
gel, érdemes lenne bevenni a prog-
ramba” – részletezte az igazgató, 
aki szerint a jövőben további temp-
lomok is sorra kerülhetnek.

A terv első verzióját tavasz 
végére szeretnék elkészíteni a 
templomokba való bejutás meg-
szervezésével, a műemlékek 
népszerűsítését szolgáló honlap, 
mobiltelefonos applikáció létre-
hozásával. „Ha ezek megvannak, 
erős sajtókampányt szeretnénk 
biztosítani az elképzelésnek, ké-
szülünk együttműködni iskolai 
közösségekkel, egyházakkal, a 
gyulafehérvári esperessel, Gudor 
Botonddal, aki számos környék-
beli felújítás motorja, megbíz-
ható együttműködő partnerünk. 
Tervezzük a kapcsolatfelvételt a 
térségre specializálódott utazási 
irodákkal is” – vázolta a terveket a 
Teleki Alapítvány igazgatója.

Szerencsés találkozás
Intenzívebben a magyar kormány 
támogatásával zajlik az értékes 
műemlékek megmentése, felújítá-
sa a dél-erdélyi szórványban, de a 

templommentés korábban kezdő-
dött – mondta lapunknak Gudor 
Botond nagyenyedi református es-
peres, Gyulafehérvár és a környék-
beli szórvány lelkésze. A korábban 
több kisebb közösségben is szol-
gáló pap szerint jelenleg egyfajta 
„szerencsés találkozásnak” va-
gyunk tanúi. A Teleki László Ala-
pítvány által felügyelt-támogatott 
felújítások kiegészítik az Erdélyi 
Református Egyház által kezdemé-
nyezett templomfelújításokat a tér-
ségben, de összekapcsolódik azzal 
a munkával is, amit a civil szféra 
– nemcsak a magyar, hanem a ro-
mán is – vállal egy-egy pusztuló 
műemlék esetén.

„Felmértük annak a lehető-
ségét, hogy miként értékesíthető, 
óvható és tartható meg egy-egy 
jelentős templom olyan körülmé-
nyek között, hogy a közösség hiá-
nya, az emberi hanyagság és néha 
a rosszindulat is kárt okoz” – vá-
zolta az első lépéseket az esperes, 
aki többek között Magyarigenben 
szolgált, ahol utolsó száz méteren 
kapcsolódtak be az értékes műem-
lék megóvásába.

„Ezek olyan épületek, ame-
lyeket mindenképp meg kell 
menteni. Ott a nagy kérdés: kell-e 
vagy sem, ha nincs közösség? 
Nem azért kell, hogy a vitát to-
vább gerjesszük, hanem azért, 
mert az épületek népünknek, 
az európai kultúrának, a művé-
szettörténetnek a kézlenyomatai 
itt, Erdélyben. Nekem ez mindig 
fontos szempont volt, sok más 
embernek is, és remélem, egyre 
többnek lesz” – utalt vissza a kez-
deti motivációra Gudor Botond. 
Aki szerint egyre többen jönnek 
rá arra, hogy a műemlékvédelem 
nem csupán „partizánharcosok” 
feladata, még csak kizárólag a 
szakmáé sem, hanem közösségi 
vállalás.

Megújuló templom, 
újjáéledő közösség?
A térségben több mint egy év-
tizeden át a budapesti és ko-
lozsvári teológusok, építészek, 
mérnökök és vállalkozó kedvű 
fi atalok, környékbeliek munká-
ja révén kevés anyagi hátszéllel 
próbálták megmenteni, megóv-
ni az idő vasfoga által tönkretett 
műemlékeket. „Így lassan-lassan 
néhány a fi gyelem központjába 
került, a megóvás felelőssége is 
megjelent, mint cél és feladat. 
És a Teleki Alapítvány már ak-
kor, a Rómer Flóris-program 
megjelenése előtt biztosította a 
szakmai hátteret a mérnökök ön-
kéntes munkája által, pályázati 
támogatásokkal és biztatással” 
– emlékezett Gudor Botond, aki 
szerint a közös munka egyfajta 
„képzési folyamat” is volt. Ered-
ményeként minden résztvevő – 
függetlenül attól, hogy tömbből, 
szórványból vagy épp Magyaror-
szágról származik – felelős lesz 
egy adott területen lévő kulturá-
lis örökségért.

Az önkéntes munkának, civil 
felelősségvállalásnak meg is lett a 
gyümölcse. Alvincen például en-
nek eredményeként sikerült meg-
tölteni élettel egy olyan templo-
mot, ahol sem ajtó, sem ablak, sem 
szószék, sem padlózat nem volt. 

Boroskrakkó román stílusú építménye a templomút legértékesebb helyszíne lehetne

Magyarigen templomában ritka módon érhető tetten a barokk és a klasszicizmus közötti átmenet

KULTURÁLIS TURIZMUSSAL TARTANÁK HASZNÁLATBAN A KÖZÖSSÉG NÉLKÜL MARADT MAGYAR ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGET DÉL–ERDÉLYBEN
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