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„Ezt a közösség már használja, 
példaértékű a közösség megúju-
lása szempontjából” – mondta 
az esperes, elújságolva, hogy épp 
az elmúlt hétvégén vezették be a 
villanyáramot, és egy magáncég 
adományából a műemlék megvilá-
gítása is megvalósul.

„Meg vagyok győződve, hogy 
akkor tartható meg egy műemlék, 
ha programot építünk köréje. És 
olyan – akár műemlékekhez, akár 
személyiségekhez köthető – kul-
turális turizmus alakul ki, amely a 
köztudatban tartja az illető temp-
lomot” – hangsúlyozta Gudor Bo-
tond, aki szerint sosem lehet tudni, 
hogy egy-egy templom mikor kel 
életre. Ez történt például Magyari-
gen esetében is. „Magyarigenben 
voltunk négyen. Mindenki megjó-
solta a közösség eltűnését, hiszen 
70–80 év fölöttiek voltak. 18 év 
szolgálat után lettünk 25-en, és a 
közösség gazdaságilag is szépen 
fejlődött, önfenntartóvá vált. Most 
használják, óvják a templomot” 
– hozott fel egy másik pozitív pél-
dát. Projekteket gondoltak ki, ami-
nek hatására kiköltöztek fi atalok 
és gyökeret eresztettek itt, mivel 
megélhetési, lakhatási lehetőséget 
ajánlottak számukra. Erre a for-
dított urbanizáció, a kertvárosok 
kiépülése is jó hatással volt. Gyula-
fehérvár környéke vonzóerőt jelent 
a városból menekülők számára, 
magyarok is sokan kiköltöztek a 
környező falvakba, míg mások kül-
földről jöttek vissza. „Az igazi cso-
da a civil társadalom és az egyház, 
szakma együttműködése, amikor a 
fi atalok szinte körülrajongtak egy 
követ, és megmentették az enyé-
szettől” – értékelte az esperes.

Egymást kiegészítő 
szempontok
Az esperes szerint a Teleki Alapít-
vánnyal való együttműködéshez 
az Erdélyi Református Egyházke-
rületnek a templomfelújítási pro-

jektje is hozzájárul, amely olyan 
közösségekre összpontosít, ahol 
jó kezekben van a templom, és a 
közösség is népesebb, életerősebb. 
Ezzel szemben a magyarországi 
alapítvány a szórványtemplo-
mokra ügyel, így a két szempont 
kiegészíti egymást. „A szórvány-
ban fontos, hogy legyen egy szak-
mai grémium, amely támogatja 
a közösséget a pályázatírásban, 
templomfenntartásban. Amíg van 
közösség, a lehullott cserepeket 
visszateszik, vigyáznak rá, de ami-
kor már nincs, a felelősség áthárul 
másra” – hangsúlyozta az esperes. 
Kérdésünkre elmondta, a tervezett 
templomút nagyjából egybeesne 
az általa már korábban kezdemé-
nyezett Bethlen Gábor-út nyom-
vonalával. Alvinc mellett, ahol az 
erdélyi fejedelem sok időt töltött az 
általa átépített Martinuzzi-kastély-
ban, Gyulafehérvár, Nagyenyed és 
Marosillye is része lehetne.

Az elképzelés a kulturális turiz-
mus fejlesztését célozza, apró lépé-
sekben. A már befejeződött vagy 
épp zajló felújítás mellett hatékony 
népszerűsítéssel – honlap, telefo-
nos applikáció – hoznák vissza a 
műemlékeket a köztudatba. „Vala-
milyen mértékben érdekeltté kell 
tenni a helyi közösséget is, illetve 
azokat is, akik meglátogatják. Ha 
felújítasz egy templomot, azért te-
szed, hogy azt használják” – hang-
súlyozta Gudor Botond.

A romnak nincs nemzetisége?
Mivel a hívek nélküli templomok 
vannak leginkább kitéve a veszély-
nek, az esperes szerint el kell érni, 
hogy ezekről ne sztereotípiák men-
tén gondolkodjanak az emberek, 
vagyis „hogy egy-egy templom 
magyar, román vagy német”. Ha az 
azt felépítő közösség már nem él, 
ellenben egy másik közösség van 
mellette, az valamilyen formában 
felelős érte, hiszen épített örök-
ségről van szó, amely szerepel a 

műemléklistán. „Mi annál inkább 
felelősek vagyunk. Mert ha nem 
érdekel a műemlékek sorsa, lévén 
nincs ott senki, kijelentjük, hogy 
kár befektetni ezekbe, s akkor rög-
tön hozzá kell tennünk a visszavo-

nulási stratégiát is. Kinek adjuk? 
Mennyiért? Lebontjuk? Elvisszük? 
Ez kivonulást jelentene” – fogal-
mazott Gudor Botond.

A református esperes pozití-
vumként értékeli, hogy már Gyu-
lafehérvár környékén is vannak 

román nemzetiségű emberek, cso-
portok, akik – sokszor a közhangu-
latot meghazudtoló módon – rend-
kívül érzékenyek a magyar épített 
örökségre. Példaként az Ambu-
lanța monumentelor csoportot 
említette, amely a román mellett 
lelkesen támogatja a magyar, szász 
veszendő műemlékek megóvását 
is. De időnként a vállalkozókat, te-
hetős embereket összefogó klubok 
is költenek műemlékvédelemre, és 
a szakemberek is segítenek. Pél-
dául szebeni régészek végeznek 
feltárásokat a térségben. Ez a hoz-
záállás kölcsönös, hiszen magyar 
szakemberek is kiveszik a részüket 
például értékes román fatemplo-
mok megmentésében, amelyeket 
viszont a román közösség hagyott 
ott, miután újat épített magának. 
„Van egy ilyen fajta egymásrautalt-
ság a szórványban, és ezt ki kell 
használni” – fogalmazott a lelkész.

További tennivalóként említet-
te, hogy a dél-erdélyi műemlékek 
nagyrészt mai napig ismeretlenek, 

illetve az infrastruktúra is fejlet-
len. „Sok-sok értékünk van, amiről 
keveset tudunk. Az észak-erdélyi 
régió magyar szempontból lakot-
tabb, és a magyarországi turisták 
is többnyire Nagyvárad, Kalota-
szeg, Kolozsvár érintésével veszik 
az irányt Székelyföldre” – muta-
tott rá a dél-erdélyi térség hátrá-
nyos helyzetére. Úgy vélte, ezen a 
helyzeten a hamarosan elkészülő 
autópálya változtathat. Illetve a 
további felújítások, amelyeket a 
református egyház végez: Alvin-
cen tetőszerkezeti javítások voltak, 
Marosszentimrén behelyezték az 
ólomüvegablakokat és készülnek 
a templom felújítási tervei. Póka-
falván, Tövisen is tervezés zajlik. 
„Ha van kulturális turizmus, láto-
gatható műemlék, szállóvendég, 
bevétel, akkor van ember, aki ki-
szolgálja. És akkor lesz iskola, lesz 
hívő a templomban, és lesz magyar 
intézményi élet” – mutatott rá az 
összefüggésekre, a projektben rejlő 
lehetőségekre Gudor Botond.

→ Az elképzelés a kultu-
rális turizmus fejlesztését 
célozza, apró lépések-
ben. A már befejeződött 
vagy épp zajló felújítás 
mellett hatékony nép-
szerűsítéssel – honlap, 
telefonos applikáció – 
hoznák vissza a műemlé-
keket a köztudatba.

A Dévától 23 kilométerre található Kéménd református temploma

A boroskrakkói templom belseje erős szász hatásokat tükröz

A borosbenedeki templom bejárata. A faluban egyetlen magyar sem él
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