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Gefördert und Gesegnet. Die Kirche der Siebenbürger Sachsen und ihr luthe-
risches Erbe. Festschrift zum 500. Geburststag D Martin Luthers, Hermannstadt 
1983. 264. (Buzdítva és megáldva. Az erdélyi szászok egyháza és lutheránus örök-
sége. Emlékkönyvünk D. Luther Márton születése 500. évfordulójára. Nagyszeben, 
1983. 264. I). 

Az emlékkönyv előszavában dr. Albert Klein püspök megállapítja, hogy az 
évforduló Luther Márton újraértékelésére indít. A nagy reformátor ugyanis az 
utóbbi öt évszázad szellemtörténetének legvitatottabb alakjai közé tartozik. Amíg 
tanítványai elismerték prófétai tekintélyét, taní tását pedig „örök evangéliumnak" 
tartották, addig a római egyház az egyház egységének rombolóját látta. A felvi-
lágosodás korában sokan úgy tisztelték, mint a vallásszabadság elöfutárját . Az 
első világháború u tán fordí tanak nagyobb figyelmet a reformátor tevékenységének 
objektív elbírálására. 

Az emlékkönyv 17 tanu lmányt közöl teológiai tanároktól és lelkészektől; 
ezek közül kiemelendőnek t a r t j uk a következőket. Wolfgang Rehner: Luther Már-
ton élete; dr. Hermann Pit ters: Luther és a reformáció kezdete az erdélyi szászok 
egyházában; erdélyi kapcsolatok Wittenberggel a 16. század első felében; dr. Chris-
toph Klein: Luther Mártor megváltásról szóló tanításának horizontális dimen-
ziója; Dr. Hans Klein: Honterus János Szentírás értelmezése; dr. Paul Philippi-
Luther vitatott öröksége Wittenbergben és Brassóban; egy új dokumentum Titus 
Amicinusról; Dr. Hermann Binden: Simion Graf, egy segesvári lutheránus teoló-
gus életútja és munkássága; dr. Christian Weiss: Luther által használt egyes ha-
gyományos szövegek c. tanulmánya. 

Az emlékkönyv eszmei mondanivalóját summázza dr. Hermann Pitters: Re-
mények és perspektívák. A mi reformátori örökségünk és annak fontossága a 
jelen számára c. tanulmánya. A szerző hangsúlyozza a lutheránus reformátori esz-
mények és a társadalmi élet közötti kapcsolatot az evangélikus egyház történetében. 
Luther erdélyi követői nem csinálhat tak absztrakciót a társadalmi valóságokból. Tu-
datában voltak annak, hogy a keresztény ember a világban él, itt van a helye, 
ahol hitét értékesíteni tudja , a szeretet cselekedetei által, embertársai és a társada-
lom életében. A lutheránus örökség ökumenizmusra indít és azt segíti elő; ugyan-
akkor nem csak ar ra kötelez, hogy közreműködjünk a jelen kérdéseinek megoldá-
sában, hanem amint Isten aka r j a , perspektívákat nyit az evangélikus egyház 
jövőjét illetően. 

Az emlékkönyv egy fontos dokumentum nemcsak az Ágostai Hitvallású Evan-
gélikus Egyház hívei hanem mindazok számára is, akik meg aka r j ák ennek az 
egyháznak a mú l t j á t ismerni és hozzájárulását az európai kul túra gazdagításához. 

( - ) 

Hints Miklós: Festett famennyezetek, faragott kapuk Aranyosszéken. Korunk, 
1983. 3. sz. 243—246. 

Templomaink mennyezet-karzat-, valamint padelő festményeiről összefoglaló, 
egységes munka még nem jelent meg és nem is jelenhetett , mivel e tekintetben 
még az adatgyűjtésnél tar tunk. A legjelentősebb és értékesebb közlések Kelemen 
Lajos, néhai egyházi főgondnokunk tollából jelentek meg. ö felekezeti különbség 
nélkül a kezdeti mennyezetfestmények legértékesebbjeink tanulmányozására tekin-
tett, a XV—XVI. századiakra (gogánváraljai, ádámosi stb.). Ilyen jellegű írásai-
nak jelentős része megjelent 1977-ben a Művészettörténeti tanulmányok első kö-
tetében. Tekintve, hogy még a fennmarad t tárgyi emlékek és adatok gyűjtésének 
idejét éljük, örömmel olvassuk Hints Miklós cikkét Aranyosszék mennyezetfest-
ményeiről. Az ál tala ismertetett 7 templommennyezet közül 4 unitárius, ezeknek! 
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adatai forrás jellegüknél fogva a majdani történetírás a lapjá t is képezik. Ezért 
t anulmányának ismertetésénél az unitárius vonatkozásokat szószerint idézzük. 

„A kövendi unitárius templom mennyezetfestménye 1721-ben és 1796-ban 
készült. Feliratai az egyik kazet tán: „Isten ditsőségére készítete ezen menyegzetet 
kövendi unitaria szent eklesia költségével midőn enek Tanka Sámuel curátora, 
Bardutz és Egri István egyházfia volna Tordai Dombai Moses és f i ja Jánas ál tal 
anno 1796", és egy másikon: „Az 1721 és 1796 években festett mennyezet táblá inak 
festését javította, nagyobb részét a régi minták szerint ú j ra festet te Muzsnai Ur-
mössy Jenő nagybirtokos neje jászenovoi Bencur Elza 1913. évben." „A mennyezet 
166 kazettából áll, az ornamentika kevés kivételtől eltekintve soronként ismétlő-
dik, hasonló, de nem azonos mintákkal . Három alakos kompozíció is előfordul: a 
fiait tápláló pelikán, egy stilizált madár és az erdélyi bútorfestés gyakori eleme, 
a kígyó. A többi kompozíció virágelemekre épült, és szimmetrikus felépítésű. Két 
mintán olaszkoszorús díszítés van, két másikon pedig az életet jelképező magok. 
Az ábrázolás a kazetta teljes felületét kitölti. Külön figyelmet érdemel a kazet ták 
igényes, kettős rámázása." 

„Az aranyosrákosi unitárius templom mennyezetfestmény-töredékei a vidék 
legrégibb megmaradt emlékei. A templom felépülése, 1652 után készülhettek. Az 
1793-as restaurálás alkalmával a régi kazettákat levették. Közülük néhányat a 
karzat könyöklőjére és egy pad támlá jára tettek ugyan, s így ha kopott á l lapotban 
is, de máig megmaradtak. A kompozíciók keretezettek, szimmetrikusak, sötét a lap-
színűek. Stilizált növényi elemeken alapuló ornament ikájuk valószínűleg soron-
ként hasonló volt, a néhány megmaradt tábla közül kettő hasonló. A kazettasze-
mek keretezése több soros, pettyekkel tarkított sávokból áll. Az egyik minta fecs-
kefészkes, egy másikon stilizált madárfe j látható virágminták között. A táb lák 
zöld színűek, az alapszín barna vagy okkersárga, a virágok színe fehér, sárga és 
téglavörös." 

„A mészkői unitárius templomot Debreczeni László műépítész és graf ikus 
torvei a lapján restaurálták 1931-ben, amikor a templom festett kazettákat is ka-
pott. Ezek között helyezkedik el az a 4 darab 1783-ból származó kazetta is, melyet 
a javításkor talált Balázs Ferenc. Páronként hasonló növényi díszítésű alkotások, 
egy tőből vagy egy központból kiinduló tulipánokkal, keretezésük pettysorokból és 
vonalkákból áll." 

„A várfalvi unitárius templom mennyezete 1672-böl való, szép késő rene-
szánsz munka volt, csupa centrális motívummal. Felirata az egyik kazettán: „Hoc 
lacunar aedificavit. Suo Sumptu Generosus Jacobus Fodor de Várfalva Anno Dni 
1672 Die 23a July Regnate Principe Michaele Apaffi Parocho existente Johanne 
Karatsoanfalvino AEdile Gregorio Pálffi Authore Stephano Osvat de Hilip." A 
mennyezet nyugati részén egy későbbi felirat: „Penes Benig. Rescriptum Altissimi 
Imp. Josephi Ildi facta Investigatione ex Speciali Decreto Excelsi R. Gubernii 
Templum et hoc Lacunar in anno Dni 1783 Eccla Unitaria Varfa lv . Suo Sumptu 
sub Parocho Tok. per Curat .Andreám et Samuelem Pálffi AEdil. Mich, et Thom. 
Pálff i denuo curavit fieri Authore Samuele Kövendi. Gloria Deo." 

A kazettákat a múlt század végén a tartószerkezet gyengülése miatt levették, 
és eladták az Erdélyi Múzeum Egyletnek. Az első világháború u tán a mennyezet-
nek vagy egyes részleteinek még meg kellett lennie, de azóta biztosan elpusztult. 
Maradt azonban róla fénykép. A két említett festő közül az utóbbi, Kövendi Sá-
muel ismert kolozsvári asztalos volt, alkotásai megmaradtak Dicsőszentmártonban; 
1769-ben készültek. Mivel a festő-asztalosok általában ugyanazon minták a lapján , 
hasonló színekkel dolgoztak, el tud juk képzelni milyenek lehettek a várfa lvi 
kazetták." 

Hints Miklós tanulmányának adatközlő értékén túl két lényeges szempontra 
is figyelmeztet, az egyik: nézzünk jobban széjjel házunk tá ján , a másik: bá r -
mennyire szép a friss, ú j szín, pótolhatatlan értékek semmisülhetnek meg az át-
festésekkel. 

Szabó Dezső 
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