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Tőkés László a romániai forradalmat követően, 
miután püspökké választották, meghirdette azt a 
nagyszerű programot, ami úgy szól, hogy a magya
rok építsenek a gyülekezeteiknek templomokat. És 
valóban, elsősorban Erdély területén, de a Bánát
ban is és másutt elkezdődött a templomok tervezé
se, szervezése, sok helyütt az építése is.

Ebbe a folyamatba tartozik a temesvári templom 
is. Amikor a püspök úr Magyarországon járt és az 
emlékezetes balesetét elszenvedte, akkor már 
foglalkoztam a templom tervezésével és rendszere
sen bejártam hozzá a kórházba konzultálni. Ez 
neki nehéz helyzetében nagyon jó elfoglaltságnak 
bizonyult, másrészt nekem volt nagyon hasznos.

A  templom tervezése végül az engedélyezési terv 
szintjéig jutott el és miután a dokumentációt 
leszállítottuk, több mint két éve, azóta nincs 
információm arról, hogy mi lesz a sorsa. Valószínű, 
hogy a temesvári gyülekezet nincs abban a helyzet
ben, hogy ezt a templomot megépítse. A  megépíté
sével az volt a cél, hogy ott, Temesváron egy olyan 
épületet emeljünk, ami egyrészt emléket állít a 
temesvári forradalmi eseményeknek és az áldoza
toknak, másrészt alkalmas az ottani református 
gyülekezet befogadására, a könyvtáruk elhelyezésé
re, iskola beindítására, papiak meg egy kisebb 
vendégház építésére, hogy szellemi központ lehes
sen nemcsak Temesváron, hanem egy tágabb 
körzetben, sőt, nemzetközi viszonylatban is, amiért 
tehát érdemes a temesváriaknak lelkesedniük.

A  templom olyan területre épült volna, amelyet 
egyéb számításba vett területek helyett adott a 
város vezetősége az egyháznak. Ezen a területen áll 
néhány épület, az egyikben lakott három vagy négy 
család, a többi üres. Ugyanakkor a közepén húzód
nak a város jelentős közművezetékei, szennyvízcsa
torna, elektromos kábel és egyebek, aminek követ
keztében olyan tervet kellett készíteni, hogy az 
épületek a terület közepét ne érintsék. Ez meglehe
tősen nehéz feladat volt, met egy ilyen együttes 
centrumában az Úr asztalának kellene állnia, nem 
pedig föld alatti vezetékeknek. Ezért lett asszimet- 
rikus az elrendezés, a közművekkel teli területre 
csak olyan épületrész kerülhetett, ami nem boly
gatja a közműveket, ez maga a torony. Az egyik 
oldalon van a templomtest, a másikon a könyvtár 
és a gyülekezeti terem és a terület szélén a már 
megépített zártsorú, blokkos beépítési vonalhoz 
csatlakozik félfoghíj szerűen a vendégház. Az egész 
területet magas fallal vettem körül, mint a valami
kori erődtemplomok, tehát az együttest tulajdon
képpen egy nagy cinterem veszi körül és az volt az 
elképzelés, hogy az építkezést ezeknek a falaknak 
az építésével kezdjük, hogy egy biztonságos, provo
kációktól védett területen folyjék a munka, ami 
akkori feltételezéseink szerint hosszú időt igényel.



A román hatóságok azonban közben változtak. A 
házban, ahol a néhány család élt, most már nyolc 
család lakik és közölték az egyházzal, hogy ezek
nek a családoknak az elhelyezéséről nekik kell 
gondoskodniuk, hogy a területet használhassák.

Kiderült, hogy az ottlévő régi iskolaépületet, ame
lyet továbbra is iskola céljára használtunk volna -  
természetesen a megfelelő felújítás után-mégsem 
adják oda az egyháznak, mint ahogy korábban 
megígérték. így tehát olyan helyzetet teremtettek,



ami megnehezíti, akarva-akaratlanul gátolja az 
építkezés megindítását.

Vége a történetnek. Hírt nem kapok. Feltétele
zem, hogy megváltozott minden, a belső feszültsé
gek stabilizálódtak és nem tudhatom, hogy valaha 
is sor kerül-e arra, hogy az általunk ingyen elkészí
tett tervdokumentációt felhasználják.

Nem tudom azt sem, hogy mi az egész program 
sorsa. Egy darabig előfordultunk Kolozsvárt, 
segítendő azokat az építészeket, akik ott összegyűl
tek, akkor nagyon érdekes, változatos, sokféle 
stílusú épületet mutattak, amikor beszélgettünk, 
amiket az egyház számára készítettek. Hogy ezek
ből mi épült meg azóta, nem tudom. Még egyet 
mondanék, hogy Erdélyből nagyon sokszor keres
tek meg, különböző helyekről, Csikdelnőröl, Csík
szeredáról, Sepsiszentgyörgyről, Kovászna megyé
ből és máshonnan is. Hol ezt, hol azt kellett volna 
megtervezni, azonban a sajátos romániai drama
turgiának tudható be, hogy ezekből soha semmi 
sem lett és ez nem rajtam múlott. Valójában ezek 
valami nehezen értelmezhető jeladásoknak tekint
hetők csupán, legalábbis innen, ahonnan én most 
beszélek.

REFORMÁTUS TEMPLOM, 
CSURGÓ 

Makovecz Imre

Csurgóra kell egy református templomot építeni. 
Annyit kell tudni Csurgóról, hogy híres református 
kollégiuma-gimnáziuma volt, egyike a nevezetes 
református központoknak hosszú időn keresztül, 
Magyarországnak a dél-nyugati széléhez közel. 
1944-ben a visszavonuló csapatok a terület legma
gasabb pontját jelentő református templomot 
stratégiai okokból felrobbantották. A háború után 
az ottani reformátusok takarították el a romokat. 
Aztán engedélyt kaptak -  noha akkor már a szovjet 
megszállás ideje volt -  egy új templom építésére. 
Ezzel el is jutottak majdnem a befejezésig, amikor 
egyszercsak előálltak egy olyan szakvéleménnyel,



ami a megépített épületet életveszélyesnek nyilvá
nította és a hadsereg hivatásos robbantói a temp
lomot felrobbantották. Megint csak az a feladat 
maradt a csurgói reformátusokra, hogy elhordják 
a templomuk romjait. Most, hogy elmentek az 
oroszok és az egyház megpróbál annyi tanítási és 
szakrális feladatot felvállalni, amennyit csak el bír 
viselni, visszakapták a kollégiumot és újra indul a 
református középiskolai tanítás, mint Sárospata
kon és szeretnének egy új templomot is építeni. 
Ezzel kerestek meg.

Alapítványt hoztak létre a templom felépítésére, 
jelenleg egy családi ház méretű kis házban gyűlnek 
össze a hívek, persze nem fémek be. de hát nincs 
nagyobb. A  református egyház területére épülne a 
templom, oda, ahol most a kis gyülekezeti ház áll. 
Tudják, hogy mekkorát szeretnének, tudják, hogy 
milyet, remélem, hogy én ezt a kívánságukat 
eltaláltam. A tanulmányterv most lett készen.

Az Alapítvány teljes vagyona 500.000.- Ft. Ebből 
a csaknem semmiből kell tudniuk elindulni és 
megkeresni azokat a támogatókat, akik ezt a 
gyülekezetei képesek segíteni. Egy ilyen megúju
lásra kész gyülekezet anyagi színvonala úgy fest. 
hogy például az erdészet fákat akar telepíteni és a 
gyülekezet elvállalja a többezer csemete elültetését 
és a bevételt felajánlja az Alapítványnak. Ezek 
rendkívül fontos és szép események, azonban egy 
templom építéséhez, ha abban 5-600 embernek el 
kell férnie, minimum 60-70 millióra van szükség és 
ahhoz ezek az akciók nem elegendőek, lelkileg 
gazdagítják a közösséget, de anyagilag csak kis 
mértékben.

Ezért ilyenkor a tervezőnek -  nekem -  az a 
feladatom, hogy keressem azokat a csatornákat. 
melyeken az építkezéshez pénzt lehet keresni. 
Egyelőre még nem tudom, hogy hol vannak ezek a

csatornák, mert természetesen a Nyugat, mely 
korábban, amíg itt úgy nevezett szocializmus volt, 
rejtett és nem rejtett csatornákon át támogatta a 
magyarországi egyházakat, most egyszerre elzárkó
zik a segítéstől részben a recesszió miatt, részben 
pedig azt mondják -  valóban így is van -  szabad 
ország vagytok, most már segítsetek magatokon és 
bizony pironkodnia kell az embernek, mikor ezt 
hallja, mert ugyan ez igaz, de a másik oldalon 
viszont a Nyugattal való viszonyunk talán most a 
legelviselhetetlenebb. Az ide jövő töke, amelyről 
annyi szó esik, többet visz ki az országból, mint 
amit behoz. A magyarországi alkalmazotti réteget 
minden erővel igyekszik alacsonyabb életszínvonal
ra szorítani, hogy a rendkívül magas intelligencia
szintű munkásállományt olcsón meg tudja vásárol
ni. Azért vesz meg gyárakat és termékeket, hogy 
mint konkurrenciát tönkretegye végleg. Ilyen a 
szerencsi cukorgyár, a Lehel Hűtőgépgyár és 
mások.

Ilyen körülmények között, amikor kiderül, hogy 
mi tulajdonképpen szabadok vagyunk, de „illegáli
san" negatív hatásokat fejt ki a Nyugat Magyaror
szágon, meglehetősen nehéz helyzetben van egy 
közösség, ha építeni szeretne valamit, ami messze 
meghaladja az anyagi lehetőségeit. Nemcsak 
pillanatnyilag, hanem ez a jövőben is így lesz. 
Ennek ellenére optimista vagyok. Miért ne volnék 
optimista, ha Józsa Mártonnak elég volt öt millió 
forint ahhoz, hogy megépítse a ma már legalább 
ötven millió forint értékű siófoki templomot és csak 
egymaga volt, egy szórványgyülekezet állt a háta 
mögött, mely kétségkívül nagy lelkesedéssel és 
ugyancsak egy fillér nélkül dolgozott, akkor miért 
ne sikerülhetne a csurgóiaknak? Mi ilyen különle
ges ..mintha-világban” élünk és a "mintha" szférá
jában tudnak valóra válni a dolgaink.


