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totalitárius állam által kezdeményezett 
társadalom átalakító intézkedések mi-
lyen hatással voltak az egyház intéz-
ményeire és szerepköreire, illetve utób-
bi miként reagált a hatalomnak a 
társadalom teljes körű ellenőrzés alá 
vonásának törekvéseivel?  Sikerült-e 
megőriznie önállóságát, működési au-
tonómiáját vagy beépült a totalitárius 
állam intézményrendszerébe?” (A kö-
tet fülszövege)

Pál János könyve a kommunista 
korszak egyháztörténeti szakirodal-
mának alapvető munkája. A szerző 
könyve megírásához felhasználta a leg-
fontosabb szakirodalmi munkákat és 

részletes levéltári kutatást végzett. 
Hogy az unitárius egyház rendszervál-
tás előtti története teljességében is-
mertté váljon, hasonló részletességgel 
szükség volna az 1965–1989 közötti 
korszak egyháztörténeti eseményeinek 
kutatására. A kommunista korszak 
eseményei ma is feszültséget generál-
nak az erdélyi magyar közösségben, 
éppen ezért nem csak a tudományos 
igény, hanem a társadalmi feszültségek 
oldása is indokolja, hogy szükség van 
hasonló munkák elkészítésére, a közel-
múlt eseményeinek szakszerű megvi-
lágítására.

Gidó Csaba

Öt számjegyet adtak címül ennek az 
igazán díszes kivitelezésű, ünnepi kö-
tetnek. Ma legalábbis az erdélyi refor-
mátusok könnyen megfejtik e számok 
jelentését. Nem kétlem, hogy a könyv-
tárakban majd gondot okoz a nyilván-
tartásba vétel, s a kései utókor is legfel-
jebb az alcím segítségével fogja kitalál-
ni, hogy miről is szól a kötet. 

A Kató Béla püspök jegyezte Elő-
szó tájékoztat a kötet címének értelme-
zéséről és a kiadás alkalmáról. 2017-
ben a reformáció kezdetének ötszáza-
dik évfordulóját ünnepeltük egy egész 
éven át. Ennek a nagyon fontos évfor-

dulónak az emlékét egy albumban is 
meg akarta örökíteni az erdélyi egy-
házkerület. Kínálkozott az alkalom, 
hogy a szám szerint 750-et is meghala-
dó erdélyi református templomból 50-
et egy albumban mutassanak be: szö-
veggel és képekkel. További 5 olyan 
templom is bekerült az albumba, ame-
lyek a jubileum évében épültek vagy 
már a kivitelezés stádiumában voltak.

A kötet háromnyelvű, minden 
helységnevet és szöveget a magyar 
mellett románul és angolul is közöl. 
Így nem kizárólag a helyi református 
közösségnek, hanem a protestáns 
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nagyvilágnak, s a műemlékvédők bel- 
és külföldi táborának is információkat, 
élményt nyújt. 

A kötet bevezető tanulmányát Bu-
zogány Dezső, az egyháztörténet pro-
fesszora írta. Ebben az erdélyi refor-
mátus egyház történetét foglalja össze 
a lehető legtömörebben, mindössze 9 
oldalon. Legalább a fő fejezetcímeit ide 
írjuk: Recepta religiók hazája, A refor-
mátus egyház fénykora, Súly alatt a pál-
ma, Új korszak hajnala és delelője. 

Az albumba időrendi sorrendbe 
kerültek a korjellemző templomok a 
Kolozsvári I. egyházközség Farkas ut-
cai késő gótikus istenházától el egészen 
az 1979-ben létesített csíkcsicsói egy-
szerű, faházból kialakított imateremig. 
Mindegyik templomról egy kis beve-
zető ismertetést kapunk, ahol szüksé-
ges, történelmi, művészettörténeti uta-
lásokkal, ahol lehet, a templomépítő 
lelkésze(ek) megnevezésével. A szöveg 
és fordításai közé rendszerint négy szí-
nes képes oldal ékelődik: egy légi felvé-
tel, két „földi” összkép (lehetőleg egyik 
a belső térről), valamint egy mozaik-
összeállítás, mely egy oldalon összevág 
5–7 fényképet a templom legjellegzete-
sebb felirataival, falfestményeivel, cí-
mereivel, harangjaival, sírköveivel. 

Az igényes felvételeket heten ké-
szítették, különösen Magyari Hunor 
légi képei hatnak meglepően: tájba il-
lesztik az épületet, méreteit érzékelte-
tik. Néhol a táj tökéletes összhangban 
van a templommal, de máshelyt – főleg 
városokban – a modern világ kalodába 

zárja, építőtelepekkel fojtogatja a mű-
emléket. Sajnos, ezek a kitűnő felvéte-
lek többnyire a kötet kérgénél megtör-
nek, s így romlik az összhatás. A 
mozaikképekből is néhol túl sokat vág-
tak össze, az ember alig találja meg a 
felvételek határát.

A templomok ismertetését 14-en 
jegyzik, lelkészek és művészettörténé-
szek. Régi templomok esetén ezek kis 
értekezéssé bővülnek, máshelyt csak 
adatközlések. Hiszen egy fél századnál 
fi atalabb épületnek még nem lehet tör-
ténelme. 

A képek arra bizonyságok, hogy 
az egyház rendben tartja templomait, 
gondoskodik róluk. Természetes ez 
ott, ahol rendszeresen használt az épü-
let, népes gyülekezet látogatja. De szo-
morú ez egy Marosszentimre vagy 
Néma esetében, ahol már a rendkívüli 
művészettörténeti jelentőséggel bíró 
néma falak soha sem fogják visszhan-
gozni Isten népének énekét. Vajon 
meddig lehet még őket megtartani? 

Az elnéptelenedéssel, kihalással 
helyezkedik szembe a kötetet záró 5 
életigenlő gyülekezet, ahol most, a 
XXI. század második évtizedében épí-
tenek új templomot egy-egy lelkes 
gondnok vagy prédikátor vezetésével: 
Sepsiszentgyörgy – IV. gyülekezet, 
Szász fenes, Sándorfalva, Décsfalva, 
Kerelőszentpál. 

Az albumot keretbe foglalják Kiss 
Gábor azon mesteri felvételei, amelyek 
a reformációs emlékév 2017. szeptem-
ber 30-i csúcseseményeit örökítik meg, 


