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Szent László egyik ritka képi ábrázolásával is találkozhatunk a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó településen 

Régi fényükben a kilyéni templom freskói
Megújultak a sepsiki-

lyéni unitárius temp-

lom falképei, amelye-

ken Krisztus szenve-

déstörténete és egy 

Szent László-legenda 

elevenedik meg.

Átadták szerdán a sep-
sikilyéni unitárius műem-
lék templom európai ran-

gú, restaurált gótikus falképeit 
– a Rómer Flóris Terv keretében 
helyreállított falképeket a Teleki 
László Alapítvány lebonyolításá-
ban a marosvásárhelyi Apsis Kft. 
restaurálta. A közigazgatásilag 
Sepsiszentgyörgyhöz tartozó te-
lepülés 13. századi eredetű temp-
lomának legértékesebb műrész-
letei a hajó külső és belső falain 
látható 14–15. századi falképek. 
Mint a szerdai ünnepélyes át-
adáson igét hirdető Kovács István 
sepsiszentgyörgyi unitárius lel-
kész hangsúlyozta, a faliképek, 
a múlt arra tanítanak, hogy fele-
lősséggel éljünk a jelenben. „Si-
került visszaadni a sepsikilyéni 
templom régi fényét, megmente-
ni a történelmet, az üzenetet a jö-
vendőnek, az örökkévalóságnak” 
– emelte ki a lelkész.

A templom és a falképek res-
taurálásának történetét Jánó Mi-
hály művészettörténésztől hall-
hattuk. Felidézte, a hajóval egy-
idős félköríves szentélyt a 15. 
században lebontották, ekkor 
épült a jelenlegi sokszögzáródá-

sú gótikus szentély és a hajó dé-
li bejárata. A 19. század végén 
Husz ka József sepsiszentgyörgyi 
tanár feltárta a reformáció folya-
mán lemeszelt falképeket, azok-
ról akvarellmásolatokat készí-
tett, ám az egyház kérésére a fa-
lakat újra visszameszeltették. Az 
1980-as években végeztek újabb 
feltárásokat, bár volt olyan me-
gyei vezető, aki azt mondta, le 
kell bontani az omladozó temp-
lomot, mert „szégyent hoz ránk”.

A Keöpeczi Sebestyén József 
Műemlékvédő Társaság kezde-

ményezésére, 1994–2004 között 
a magyar és a román kormány 
támogatásával az összeomlás-
tól féltett templomot megerősí-
tették, a falképeket konzervál-
ták, ám akkor még nem restau-
rálták. Erre az utolsó, és leglátvá-
nyosabb folyamatra került most 
sor a magyar kormány és a sep-
siszentgyörgyi önkormányzat tá-
mogatásával.

Mint Jánó Mihály rámuta-
tott, két regiszterben a falké-
peken Krisztus szenvedéstör-
ténete és a Szent László-legen-

da elevenedik meg. A befejező 
jelenetben a magyar középko-
ri falképfestészetben szokatlan 
szívfelajánlás látható. Ez lehet 
szerelmi, lovagi gesztus, ám 
teológiai értelmezésben a po-
gány kun vitéz megtérésének a 
szimbóluma.

Szakács Tamás falkép- res-
taurátor közben arról számolt 
be, hogy a három hónapig tartó 
munka során az volt az alap el-
vük, hogy minél kevesebbet ad-
janak hozzá, az üzenet, a forma, 
a színvilág lehetőleg ne változ-

zon. Nagy alázattal nyúltak hoz-
zá a falképekhez, csak ott ahol 
biztosak voltak a látványban, 
sem a színben, sem a jelkép-
rendszerben nem módosítottak.

Bálint Benczédi Ferenc, a Ma-
gyar Unitárius Egyház püspö-
ke az ünnepi eseményen ar-
ról beszélt, hogy a falképek an-
nak a képességnek a bizonyí-
tékai, amivel az ember ösz-
szeköti az eget a földdel. An-
tal Árpád polgármester üzene-
tét Czimbalmos Kozma Csaba 
városgazda tolmácsolta, hang-
súlyozva, magyar örökség szü-
letett újra, gondosan kell őriz-
nünk a nyomát annak, amit az 
őseink tettek hozzá ehhez a tér-
séghez. „Elgondolkodtató a fal-
képeken kibontakozó történet, 
Szent László legyőzi a szülő-
földjére betolakodó idegent. Arra 
ösztönöz, hogy mi se csak szem-
lélői, hanem alakítói legyünk a 
történelemnek” – hangzott el. 
Sarkadi Márton a magyar mi-
niszterelnökség képviselője rá-
mutatott, a magyar kormány tá-
mogatni, élénkíteni tudja az itt 
élők munkáját, nem átvenni. 
Diószegi László, a Teleki Lász-
ló Alapítvány igazgatója szerint 
ugyanakkor a magyar kormány 
a támogatással törleszt, hiszen 
a sepsikilyéniek 150 évig bizto-
sították a magyar államiság foly-
tonosságát.

Az ünnepség a Codex régize-
ne-együttes koncertjével zárult. 
A sepsiszentgyörgyi önkormány-
zat tervezi a templom udvarának 
felújítását, ezt követően azt be-
vonnák a kulturális körforgásba.
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Ünnepre készül a Király há-
gómelléki Református Egyház-
kerület: szombaton a nagyvá-
radi várban tartják az Őrizd a 
várat! elnevezésű református 
egységnapot. A rendezvényre a 
Kárpát-medence minden szeg-
letéből várnak érdeklődőket. 

A szervezők egész napos 
programmal teszik vonzóvá az 
ünnepet. A nap középpontjában 
természetesen az ünnepi isten-
tisztelet és úrvacsora áll a kár-
pát-medencei református püs-
pökök, valamint az evangélikus 
püspök igei és liturgiai szolgá-
latával. De a középkori vár fa-
lai között lesznek gyermekprog-
ramok a helyi kézművesek, va-
lamint az Aranykapu Kulturá-
lis Egyesület és a Zabhegyező 
Gyerekanimátorok Egyesülete 
közreműködésével, lesznek ifjú-
sági programok a nagyvárad-ve-
lencei színjátszók előadásával, 
illetve a szilágybagosi mando-
linzenekar, a bihardiószegi fu-
rulyások szolgálatával, valamint 
az Élő Kövek és az Új Szövetség 
zenekarok koncertjével. A nő-
szövetségi programok keretében 
pedig több előadásra is sor ke-
rül. A nap folyamán ugyanakkor 
konferenciát tartanak a Partium 
reformációjáról, amelynek kere-
tében a kilenc egyházmegye re-
formációja kerül bemutatásra.

Az érdeklődők több kiállítás-
ra is betérhetnek a várban jár-

va-kelve, megtekinthetik töb-
bek között az erdélyi gyüleke-
zet kopjafákból összeállított 
tárlatát vagy Adorjáni László 
és Fazakas Csaba karikatúrá-
it, és természetesen ezen a na-
pon is várja a látogatókat a vár-
ban kialakított állandó reformá-
tus kiállítás.

Minőségi szórakozást is kí-
nál a református egységnap, 18 
órától Dévai Nagy Kamilla kon-
certezik, 19 órától pedig a deb-
receni Csokonai-színház ope-
rakoncert keretében adja elő a 
Bánk bánt.
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A várban ünnepelnek a váradi reformátusok

Ünnepi pillanat. Megújultak a sepsikilyéni unitárius templom Szent László-freskói

Főhajtás Balázs Ferenc előtt

Jövőnek magját hordozom címmel emlékkonferenciát és ünne-
pi megemlékezést tartanak Balázs Ferenc halálának 80. évfordu-
lóján, 2017. május 26–27-én – a Magyar Unitárius Egyház, a mész-
kői unitárius egyházközség, a Kolozsvári Magyar Történeti Inté-
zet, valamint a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány szervezésében 
tartott kétnapos esemény helyszínei Kolozsvár és Mészkő. A má-
jus 26-ai emlékkonferencia előadásai Balázs Ferenc sokrétű mun-
kásságát, illetve szellemi örökségének utóéletét kívánják felidéz-
ni. A kulturális műsorral és állófogadással záruló konferencia Ko-
lozsváron zajlik.
Május 27-én 10 órától kezdődik a mészkői program a helyi unitárius 
templomban. Az istentiszteleti és ünnepi megemlékezés után a helyi 
unitárius temetőben kopjafát avatnak Balázs Ferenc sírjánál. Az ün-
nepség szeretetvendégséggel zárul.

Szent Lászlóra emlékeztek

Szent László akkor is kitartott a Krisztusba vetett hit és a keresztény 
Nyugathoz tartozás mellett, amikor maga a Nyugat meghasonlott ön-
magával – jelentette ki Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti ér-
sek szerdán Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 
rendezett Szent László-konferencián. 
Kiemelte: Szent Lászlót nemcsak az ország rendjének megszilárdító-
jaként, de csodatevőként is tisztelték. Nagyváradi sírja körül sok cso-
dás gyógyulás történt, kortársainak legjellemzőbb hite és meggyőző-
dése pedig az volt, hogy a szent király a halála után is el tudja dönte-
ni a peres ügyeket. A sírjára vagy fejereklyéjére tett eskünek perdön-
tő erőt tulajdonítottak. 
Erdő Péter kitért arra: Szent László tisztelete a történelem során új-
ra meg újra felvirágzott szentté avatását követően, majd az Anjou-
királyok idején, a 14. században a lovagi eszmény tökéletes meg-
testesítőjét látták benne, aki kiállt a gyengékért, táplálta a szegé-
nyeket és az éhező, szomjazó katonákat. Halála után évszázadok-
kal is őt hívták segítségül a harcban, és meg voltak győződve arról, 
hogy személyesen is megjelenik és részt vesz a csatákban. Mint Er-
dő Péter kiemelte, László király alakját legendák veszik körül, és bár 
a szentek legendái „nem riportok és nem történeti tudósítások”, 
mégis hiteles képet őriznek egy-egy nagy személyiség legjellegze-
tesebb vonásairól. Őrizd a várat! Szombaton tartják a református egységnapot
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