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 »  A Krónika érdeklődésére 
Kató Béla püspök nem is titkolta, 
hogy ezúttal ingatlanvásárlásban 
érdekeltek, de konkrétumokról 
nem volt hajlandó beszámolni. 
„Most már megtanultam: akkor 
mondj hoppát, ha átugrottad a 
kerítést! Kétszer megégettük 
magunkat, harmadszorra sokkal 
elővigyázatosabbak próbálunk 
lenni” – indokolta visszafogott-
ságát az egyházfő.

A református egyház végérvényesen 
lemondott az egykori Marosszék 
vármegyeháza Bolyai téri épületének 
megszerzéséről. Miután a püspökség, 
illetve a tíz marosvásárhelyi egyház-
község kuratóriuma által szorgalma-
zott ingatlancsere 2020 nyarán éppen 
az RMDSZ-en belüli nézetkülönbség 
miatt bukott el, a Református Kollégi-
umot és a Bolyai Farkas Gimnáziumot 
bővíteni szándékozó egyház más 
épület után kénytelen nézni. Közben a 
vármegyeháza napról napra degradá-
lódik, a városháza jó esetben 2022-ben 
rendelheti meg a restaurálásához 
szükséges előtanulmányt.

 » SZUCHER ERVIN

E gyhamar nem virulhat eredeti pom-
pájában a Marosvásárhely egyik leg-
régebbi, és építészetileg egyik legér-

tékesebb épületének számító valamikori 
vármegyeháza. A Bolyai téri ingatlant az Er-
délyi Református Egyházkerület restaurál-
tatta volna – amennyiben egy ingatlancsere 
által megkapja az önkormányzattól. A püs-
pökség a szemközti Református Kollégium 
és a bérlő Bolyai Farkas Gimnázium elemi 

osztályai számára alakította volna iskolává 
a jelenleg képzőművészek által használt 
épületet. Mint ismeretes, az RMDSZ megyei 
vezetőségének utasítására az ingatlancsere 
dugába dőlt. Ennek a képzőművészek örül-
nek a legjobban, akik a továbbiakban is 
zavartalanul folytathatják tevékenységüket 
a 17. századi épületben. Az iskolabővítési 
terveket dédelgető egyháznak viszont más 
ingatlan után kell néznie.

Az egyház harmadjára
elővigyázatosabb
A Maros megye két legjobb és legtekin-
télyesebb magyar iskolájának, a Bolyai 
Farkas Gimnáziumnak és a Református 

Kollégiumnak helyt adó épület renoválása 
mellett az Erdélyi Református Egyházke-
rületet a terjeszkedés is foglalkoztatja. A 
két tanintézet rég kinőtte a Sáros utcából 
a Bolyai utcáig átnyúló, U alakú épület-
együttest, amelynek bizonyos szárnyait 
ráadásul az évek óta zajló szakaszonkénti 
javítások miatt kénytelen nélkülözni. Az 
elemi osztályok szétszóródva, a város kü-
lönböző iskolaépületeiben találtak ideig-
lenes otthonra, ami komoly kihívást jelent 
főként a pedagógusok, de a többgyerekes 
szülők számára is.

A püspökség úgy döntött, nem lévén 
más megoldása, kénytelen ingatlant vá-
sárolni, mégpedig olyan helyen, ahol a 
szomszédok nem akadályozhatják meg 
az iskola működtetését. Ugyanis két évvel 
ezelőtt az EREK még a hosszas huzavona 
után visszaszerzett Makariás-házban gon-
dolkodott, abban az ingatlanegyüttesben, 
amely az államosítás előtt is, után is az ok-
tatási rendszert szolgálta. A Szentgyörgy 
(Forradalom) utcai terveket azonban né-
hány telekszomszéd keresztülhúzta, mivel 
nem egyeztek bele az iskola működtetésé-
be. Amikor pedig úgy tűnt, hogy az egyház 
és az akkori polgármester, Dorin Florea 
egy ingatlancserével megoldást találnak 
az iskolabővítésre, az RMDSZ megyei veze-
tősége szólt közbe.

A másodjára is „zsákutcába terelt” refor-
mátusok újabb megoldást keresnek – az 

iskolabővítési terv sorsát ezúttal azonban 
nem bíznák sem a szomszédok jó- vagy 
rosszindulatára, sem a politikai alkuk ala-
kulására. A Krónika érdeklődésére Kató 
Béla püspök nem is titkolta, hogy ezúttal 
ingatlanvásárlásban érdekeltek, de konk-
rétumokról nem volt hajlandó beszámol-
ni. „Most már megtanultam: akkor mondj 
hoppát, ha átugrottad a kerítést! Kétszer 
megégettük magunkat, harmadszorra sok-
kal elővigyázatosabbak próbálunk lenni” 
– indokolta visszafogottságát az egyházfő. 
A püspök csak annyit mondott, hogy az 
állammal többé nem „boltol”, mert annak 
nem biztos, hogy jó vége lesz. Azt viszont 
még elárulta, hogy mindenképpen köz-

ponti fekvésű ingatlanban gondolkodnak, 
olyanban, ahol az iskolalétesítéshez nem 
szükséges a szomszédok beleegyezése. 
Nem nehéz kitalálni, hogy Marosvásár-
hely belvárosában egyetlen ilyen épület-
együttes van: a Baross Gábor (Horea) ut-
cai, évek óta üresen álló egykori 4-es szá-
mú általános iskola. Államosítás előtt az 
épület egy részét a római katolikus egy-
ház, egy másikat a zsidó hitközség birto-
kolta. Jelenleg a többségi tulajdonos egy 
nagyernyei építkezési vállalkozó, de része 
van benne a városnak és a hitközségnek is.

Lemondtak az eredeti elképzelésekről
Mivel sem iskolaként, sem „váltóeszköz-
ként” nem használhatja, a tíz marosvásár-
helyi református egyházközség kuratóriu-
ma egyelőre nem tudja, mihez kezdjen a 
Makariás-házzal. A 35 áras udvarral ren-
delkező épületegyüttesben jelenleg több 
egyházi és világi tevékenység folyik. Bi-
zonyos szárnyak azonban üresen állnak. 
Henter György vártemplomi lelkipásztor 
megerősítette értesüléseinket, miszerint 
a kuratórium akár meg is válna a Szent-
györgy utcai, több mint 700 ezer euróra 
értékelt Makariás-háztól.

Az egyház már nem érdekelt a volt vár-
megyeháza megszerzésében sem. Henter, 
aki egyben a kuratórium elnöke is, nagyon 
sajnálja, hogy nem jött létre az ingatlan-
csere. Mint fejtegette, közelségével, pati-

nájával és építészeti stílusával az egykori 
vármegyeháza ideális megoldást jelentett 
volna az iskolabővítés kérdésére. Ebben 
pedig az építész szakemberek is megerő-
sítették. „Valóban ez lett volna a legjobb 
megoldás mind a »Refi «, mind a Bolyai 
számára. Mindkét iskola a valamikori 
vármegyeházába költöztette volna elemi 
osztályait. Nem volnánk szétszórva a vá-
ros különböző iskolaépületeiben, hanem 
itt lettünk volna egy helyben, csupán egy 
gyalogátjáró választott volna el bennün-
ket” – vélekedett Benedek Zsolt, a feleke-
zeti iskola igazgatója. Bolyais kollégája, 
Mátéfi  István is hasonlóan látja a helyze-
tet. A pozitívumok mellett ő azonban egy 

bökkenőt is észlelt a vármegyeházának 
belakásával kapcsolatosan. Mégpedig a 
műemlék épület restaurálásának és isko-
lává alakításának hosszas folyamatát.

A 17. században épült ingatlan kénysze-
rű feladását nemcsak az egyház, az iskola-
igazgatók és a szülők sajnálják, hanem az 
ingatlancsere ötletgazdája, Magyary Előd 
volt városi tanácsos is. Az RMDSZ egykori 
frakcióvezetője volt az, aki egy hétvégén 
bejárva az épületet – amelyben a várme-
gye 1745. április 13-án tartotta az első köz-

gyűlést – elképzelte, hogy ott akár elemi 
iskola is működhetne, miközben a kép-
zőművészek által jelképes összegért bérelt 
műtermeket más, tágasabb és jobb állapot-
ban lévő helyiségekbe lehetne költöztetni. 
„Hétfőn telefonon osztottam meg elkép-
zelésemet a püspök úrral, kedden már itt 
volt Marosvásárhelyen, és együtt látogat-
tuk meg a valamikori megyeházát. Kató 
Béla amint meglátta, milyen terjeszkedési 
lehetőségeket kínál az épület, rögtön igent 
mondott” – elevenítette fel a pontosan egy 
évvel ezelőtt történteket Magyary.

A kezdeményezők ennél merészebbet is 
álmodtak: az egykori megyeháza mellet-
ti Maros–Wagner-féle ház tulajdonosát is 
meggyőzték, hogy adja el a házát az egy-
háznak. Közben mind a püspökség, mind 
a városháza felmérette a csere tárgyát ké-
pező épületeket. Kiderült, hogy a reformá-
tusok által felkínált Szentgyörgy utcai Ma-
kariás-ház mintegy 150 ezer euróval többet 
ér a Bolyai téri épületnél. Az egyházat ez 
sem zavarta, a két iskola tanulóinak érde-
két ennél fontosabbnak tartotta. Az ingat-
lancserét Dorin Florea is okos megoldás-
nak nevezte, és támogatásáról biztosította 
a feleket.

A volt polgármester azonban már akkor 
megjósolta, hogy az ügylet könnyűszerrel 
bukásra ítéltetett – és nem a román po-
litikusok miatt. Floreának igaza lett: az 
alkotóterüket féltő művészek tiltakozása 
nyomán az RMDSZ megyei vezetősége 
visszavonulót fújt, és erre utasította az 
alárendeltsége alá vont városi önkor-
mányzati frakciót is. Egyesek ennél to-
vább mentek: fű alatti egyezkedésnek 
nevezték a Floreával és a szükséges sza-
vazatszámot biztosító román politikusok-
kal kötött egyezséget. Magyary Előd sem 
volt önkormányzati képviselőként, sem a 
Bolyai vezetőtanácsának tagjaként a mai 
napig nem érti, hogy alakulata miért adta 
fel ezt a lehetőséget. Mint ahogy azt sem, 
hogy miért vádolták mutyizással, amikor 
köztudott volt, hogy négy éven keresztül 
ő felelt a tanácsban a magyar történelmi 
egyházak problémáinak a megoldásáért. 
Ráadásul az egyház sem szívességet, sem 
törvénytelenséget nem kért a városházá-
tól. „Azt meg végképp képtelen vagyok 
felfogni, miért kellett meghátrálni a kép-
zőművészek előtt. Én úgy tudom, már 
nem azokat az időket éljük, amikor a bér-

Sokan sajnálják, hogy a volt vármegyeháza Bolyai téri épülete nem került a reformátusokhoz

KÉRDÉSESSÉ VÁLT A MAROSVÁSÁRHELYI MŰEMLÉK ÉPÜLET SORSA, MIUTÁN A REFORMÁTUSOK ELESTEK AZ INGATLAN MEGSZERZÉSÉTŐL

Megmentőre vár Marosszék egykori vármegyeháza
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