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Hálaadó istentisztelet keretében 
avatták fel tegnap Erdély egyik 
legpatinásabb és leglátogatot-
tabb középkori műemlékét, az 
uniós forrásokból felújított ákosi 
református templomot. Az ünne-
pi szónokok reményüknek adtak 
hangot, miszerint további 800 év 
elteltével is magyarul imádkoz-
nak majd az istenházában.

 » ROSTÁS SZABOLCS

A koronavírus-járvány miatt több 
hónapos csúszással szentelték 
fel Szatmár megye legrégebbi 

épületét, Ákos református templomát, 
ez azonban nem akadályozta meg a 
település magyar közösségének tagjait 
abban, hogy méltóképpen megünne-
peljék a számos tekintetben páratlan 
istenháza korszerűsítését. „Ha valaki 
belép az ákosi templom kapuján, úgy 
érezheti, hogy a mennyország előcsar-
nokában van” – hangzott el a tegnap 
délutáni avatóünnepségen. Csűry Ist-
ván, a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület (KREK) püspöke igehir-
detésében hangsúlyozta: ha valamiért 
évszázadokkal ezelőtt megépítették, 
megőrizték, majd megújították az áko-
si templomot, az azért van, mert az 
emberek isten trónusára tekintenek a 
Földről. „Ha valamiért bánkódni kell, 
akkor minden elrontott, kiüresített, 
más célra használt templom miatt 
kell. Minden templom miatt szakad-
jon meg a szívünk, amit lebontanak, 
mert isten trónusa ellen tesznek” – 
jelentette ki a püspök. Dobai Zoltán 
lelkipásztor bevallotta: a felújítás há-
rom évvel ezelőtti elkezdésekor kissé 
megijedt, ám egyházi felettese volt 
az első, aki bátorította. „Rendkívüli 
templomunk van, rendkívüli a mos-
tani helyzet is, ugyanakkor rendkívüli 
barátaink vannak, és rendkívüli az 
Úristen is. Több évtizedre, évszázadra 
sikerült megőriznünk ezt a hajlékot, 
ezért adunk most hálát” – állapította 
meg az ákosi lelkipásztor, aki közölte, 
a magyar kormány 15 millió forinttal 
támogatta a helyi gyülekezetet.

Mindannyiunk ékköve
Potápi Árpád János, a budapesti Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára ünnepi beszé-
dében felhívta a fi gyelmet, hogy az 
ákosi templom nemcsak a királyhágó-
melléki egyházkerület egyik ékköve, 

hanem a magyar nemzet, művelő-
déstörténet egyik kiváló építménye is. 
Közölte, a magyar kormány arra töre-
kedett az elmúlt évtizedben, hogy a 
szimbolikus jelentőségű jogszabályok 
megalkotásán túlmenően a külhoni 
magyarok szülőföldjükön tudjanak 
boldogulni, ezt szolgálja a gazdaság-
fejlesztés, intézményfejlesztés szerte 

a Kárpát-medencében. „Csak Erdély-
ben és a Partiumban több száz temp-
lomot újítottunk fel, többet építettünk 
is minden történelmi egyház számára. 
Se szeri, se száma azoknak a telepü-
léseknek, amelyek élvezik a magyar 
kormány támogatását. A közössége-
inket úgy kell megerősíteni, hogy tör-
ténjen bármilyen baj, azok megállják 
a helyüket, és a mostanihoz hasonló 
nehéz helyzetben se szenvedjen csor-
bát az a nemzeti összetartozás, ame-
lyet sikerült jelentősen megerősíteni” 
– hangoztatta Potápi Árpád, hozzáté-
ve: bár nehézkes a fi zikai kapcsolat-
tartás, az idei nemzeti összetartozás, 
szolidaritás éve is bizonyítja, hogy a 
magyarság túl tud lenni a nehézsége-
ken, a járványhelyzeten. Az államtit-
kár egyébként a közelgő helyhatósági 

választásokra tekintettel arra kérte a 
partiumi magyarokat, hogy támogas-
sák szavazatukkal az RMDSZ jelöltjeit. 
Pataki Csaba, a Szatmár megyei önkor-
mányzat RMDSZ-es elnöke azt emelte 
ki, hogy Szatmár megye legrégebbi, 
ember keze nyomát viselő építménye 
azért tudott kibírni tatárt, törököt, né-
metet, oroszt, mert egy valami nem 
változott benne: magyarul dicsérték 
benne az Istent, előbb a katolikusok, 
majd a reformátusok. A tanácselnök 
reményének adott hangot, miszerint 
800 év elteltével is keresztény magyar 
emberek fognak szolgálni, fohászkod-
ni az ákosi református templomban.

Rekonstrukció, hasznosítás
A mintegy 2000 lelkes, 43 százalékban 
magyarok (többségében reformátu-
sok) lakta Szatmár megyei község 800 
éves műemlék templomát európai 
uniós forrásból, a 2014–2020-as Re-
gionális Operatív Program keretében 
újították fel. A 2017-ben kezdődött, 2,2 
millió lej értékű (a református egyház-
nak a költségvetés két százalékát kel-
lett állnia) munkálatok felölelték az 
impozáns templom rekonstrukcióját, 
ezen túlmenően a projekt megcélozta 
az istenháza értékeinek társadalmi 

célú hasznosítását, az épített örök-
ség megőrzése által erősíteni a helyi 
református egyházközség társadalmi 
szerepét, a látogatószám növelését. 
Az átfogó korszerűsítés már tavasszal 
befejeződött, és eredetileg májusban 
tervezték felszentelni, az ünnepségre 
azonban a koronavírus-járvány miatt 
csak most kerülhetett sor.

Az ákosi templom a Kárpát-meden-
ce egyik legnagyobb bazilikális elren-
dezésű, és talán az eredeti állapotát 
legjobban őrző román kori temploma. 
A Kraszna menti település mai refor-
mátus istenháza a középkori Ákos 
nemzetség családi monostoraként 
épült a 12–13. században, hogy az 
időközben létrehozott birtokközpont 
közös imádkozó- és temetkezőhelyet 
nyújtson a szerteágazó nemzetség-

nek. A 16. század második felétől a 
templomot a reformátusok használ-
ják, a 17. században tűzvész és török is 
pusztította az épületet, mely annyira 
megrongálódott, hogy a gyülekezet 
évtizedekig csak a karzat védelmében 
tarthatta istentiszteleteit. Villámcsa-
pás miatt 1747-ben ismét tűz ütött ki 
a nagy nehézségek árán rendbe tett 
templomban.

A templom jelenlegi formáját a 12. 
században kapta. A középkori kolos-
tor épületét az eddigi régészeti ása-
tások során nem sikerült megtalál-
ni, ám feltárták a középkori és kora 
újkori temető számtalan sírját, és az 
is bizonyítást nyert, hogy északon 
ugyancsak félköríves apszisú kápolna 
csatlakozott az istenházához. A temp-
lom bazilikális jellegét az adja, hogy 
a középső, magasabb főhajó mellé két 
alacsonyabb oldalhajó épült, ame-
lyeket négyzetes pilléreken nyugvó 
árkádsor választ el mindkét oldalon 
a központi résztől. A templom 1896 és 
1902 között jelentősebb javításon és 
átalakításon esett át Schulek Frigyes 
építész vezetésével. Az impozáns 
megjelenésű templom Erdély egyik 
legpatinásabb és leglátogatottabb kö-
zépkori műemléke.
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„Vírusos” újratervezés 
a gazdaságban

A napokban egy mém jött velem szemben az inter-
neten a járványról: a koronavírusnak sikerült meg-
oldania azt, amit az utóbbi évtizedek bukaresti kor-
mányainak nem, hogy külföldről hazahozza a román 
állampolgárokat. A tréfás megfogalmazás valójában 
rátapint a valóságra, ami új helyzet elé állította a ro-
mániai gazdaságot és a munkaerőpiacot egyaránt.

A járvány előtti időszak gazdasági hírei még arról 
szóltak, hogy az országban sehol nincs elegendő 
munkaerő, és a cégvezetőknek külföldről származó 
munkavállalókat kell behozniuk, ha fenn akarják 
tartani a termelést. A jelenségnek sok oka van, de 
az egyik legfontosabb, hogy a nyugat-európai bérek 
a hazainál jóval magasabbak, így aki tehette, orszá-
got váltott, és alkalmi munkavállalóként külföldön 
dolgozott, vagy családostól áttelepedve tervezett 
magának új egzisztenciát. Az ország uniós csatla-
kozása óta felgyorsult folyamat a romániai aktív 
munkaerő jelentős részét, azaz több millió embert 
szippantott el, akik távozásukkal nagy űrt hagytak 
a hazai gazdaságban. Ennek szemléltetésére ele-
gendő egyetlen hozzávetőleges statisztika: a tizen-
kilenc milliós lakosságú Romániában nagyjából 
ugyanannyi hivatalosan jegyzett munkavállaló dol-
gozik, mint a tízmilliós Magyarországon. Az Európai 
Unió viszonylatában sereghajtó a romániai munka-
erő-foglalkoztatás. Ennek nyilván több magyarázata 
van – amiben szerepet játszik a nagymértékben el-
harapódzott feketemunka is –, de a fő ok mégiscsak 
a külföldi munkavállalás. Mára azonban bizonyossá 
vált, hogy átmenetileg vagy akár hosszabb időre is 
a külföldi vendégmunka trendje megszakad, és az 
eddig idegenben dolgozók közül egyre többen kény-
szerülnek arra, hogy itthon tervezzék újra életüket. 
A nagyobb gond az, hogy Románia nem igazán tud 
mit kezdeni az új helyzettel. Ahogyan a szólásmon-
dás tartja, a szegény embert még az ág is húzza, 
ami hatványozottan érvényes az Európai Unió egyik 
legszegényebb országára. A hazatért munkaerő 
egyelőre a tartalékait éli fel, miközben azon a mun-
kaerőpiacon keresgél, amely most sem ígér sok jót a 
magasabb fi zetésekhez szokott emberek számára. 
Német, francia vagy brit összehasonlításban a ha-
zai bérek változatlanul alacsonyak ahhoz, hogy aki 
eddig külföldön dolgozott, most gond nélkül haza-
ira váltson. Kérdés, hogy a járvány fenyegetésével 
való együttélés milyen hosszú időszakra nyúlik ki? 
Szakemberek szerint egy dolog bizonyos: jó dara-
big a világ nem lesz ugyanaz, mint ami eddig volt. 
Az új helyzet sok ember számára újratervezést, új 
szakma elsajátítását vagy akár teljesen új életfor-
mát feltételez. Alkalmazkodni kell a járvány okozta 
új körülményekhez, ami a mai ember számára sem 
könnyű feladat, de az újratervezés itthon mégis gör-
dülékenyebben működhet. Egyre több a jele a hazai 
munkaerőpiac átrendeződésének. A fél évvel ez-
előtti munkaerőhiány már rég eltűnt, miközben sok 
helyen munkaerő-felesleg jelentkezik, ami számos 
állás megszűnését vonja maga után. Elsősorban a 
vendéglátásban, a turizmusban és egyéb szolgál-
tatásokban tevékenykedő cégek megrostálódása 
miatt, de a láncreakció óhatatlanul más területeket 
is érint. A növekvő infl áció és a vállalatok csökkenő 
forgalma a jól működő cégeknek is nagy tehertétel. 
A járvány gazdaságra gyakorolt hatása előbb-utóbb 
az élet minden területét érinti. Ha sok cégnél az em-
berek nem is keresnek kevesebbet, vásárláskor elő-
vigyázatosabbak, ami visszafogja az áruforgalmat. 
Közben nőnek a lakossági megtakarítások, hiszen 
mindenki a nehezebb időszakokra tartalékol.

Az új helyzet nagy kockázata, hogy a bukaresti 
kormány pár millió „felesleges” emberrel ébredhet 
fel az országban. A közeljövőre nézve vannak ugyan 
jelentős uniós támogatások és kedvező kamattal 
megszerezhető hitelek, amivel gyors ütemben sok 
száz kilométer autópályát lehetne építeni, és egyéb 
nagyberuházásokat fi nanszírozni, felszippantva ez-
zel a szabad munkaerőt, a normális országépítés 
legnagyobb kerékkötője azonban a politikum. Az 
újratervezés nem a kisemberek fejében jelent nagy 
problémát, hanem a bukaresti kormányhivatalok-
ban, amelyeket az elmúlt harminc év tehetetlensége 
tart fogságában.

MAKKAY
JÓZSEF

VEZÉRCIKK

A 2,2 millió lejes munkálatok felölelték az impozáns templom rekonstrukcióját
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 » „Ha valaki belép az 
ákosi templom kapuján, úgy 
érezheti, hogy a menny-
ország előcsarnokában 
van” – hangzott el a tegnap 
délutáni avatóünnepségen. 




