
A diákok szövegei az egyes diák kiegészítéseként: 

Én a kalotaszegi református templomokról szeretnék mesélni.  

Kalotaszeg Erdély egyik tájegysége, amely Kolozsvártól nyugatra fekszik. 

Kalotaszeg falvaiban nagyon sok magyar él. Ez a vidék nagyon gazdag 

néphagyományokban. 

Az itteni magyarok többsége reformátusvallású, a templomaik nagyon 

jellegzetesek és nagyon hasonlóak.  

Egyik jellegzetességük, hogy várfallal vannak körülvéve. Mivel Erdélyben kevés 

kővár  épült, a templomok jelentették az erdélyi falvak lakóinak a 

menedékhelyet. A török uralom idején, majd a kuruc-labanc háborúk idején ide 

menekült be a falu lakossága a portyázó török és labanc csapatok elől. 

Magas vékony tornyaikat mindig 4 másik kis torony veszi körül. A tetőzet 

zsindelyből készült 

A belsejük is nagyon jellegzetes. Az fehérre meszelt falakat gyönyörű, általában 

piros vagy kék írásos terítők borítják, amelyeket a templom hívei saját kézzel 

varrtak és adományoztak a templomnak.  

A képen a körösfői templomot látjuk, a következőn, a kék írásos terítőkkel 

díszített templom pedig a Magyargyerőmonostori templom. 

Harmadik jellegzetessége a kalotaszegi templomoknak, a fakazettás 

mennyezet. Ezekre a fakazettákra képek vannak festve. Ha átlós sorrendben 

követjük a kazettákat, akkor egy történetet tudunk kiolvasni a képekből.  

A templom bútorai pedig színes virágmintákkal voltak díszítve.  

A szép és megható ezekben a templomokban az volt, hogy nagyon sok volt 

benne a falu lakóinak a kézimunkája. 

Torockón pedig egy unitárius templomban jártunk. Az unitárius vallás is 

protestáns vallás. Ők a szentháromság tagadók. Számukra EGY AZ ISTEN. Itt 

látható is a falon ezen a terítőn a felirat.  

Nagyon sok minden másban hasonlít ez a vallás a mi református vallásunkra. 

 

 

 



Nagyenyeden is jártunk, mert itt Erdély legnagyobb fejedelme, Bethlen Gábor 

maga alapított református iskolát, és támogatta anyagilag, még az 1600-as évek 

elején. Az volt a célja, hogy Erdélyben is virágozzon az oktatás és művelődés. Ez 

a kollégium azóta is református gimnáziumként működik, színvonalas oktatás 

folyik itt és Bethlen Gábor nevét viseli.  

És most hallgassatok meg egy szép történetet a nagyenyedi kollégium 

diákjainak a hősiességéről. Egy történet, amely a kuruc-labanc harcok idején 

történt, réges-régen, még a 18. században, az 1700-as években.  

Ezt a történetet Jókai Mór örökítette meg, igaz történelmi események alapján, 

a NAGYENYEDI KÉT FŰZFA című elbeszélésében.  

Arról a Jókairól van szó, akinek a Balaton parton villája volt, és ebben a villában 

most múzeum van. 

 

16.-19. diáig – Torda, Kolozsvár, Nagyvárad 

Melinda nénihez, és az előző diához kapcsolódva, ahol az osztálytársaim János Zsigmond első erdélyi 

fejedelem sírjánál álltak, én ismét János Zsigmondról fogok mesélni. (Mutass a 16-os dián a képére!) 

Az ő idejében, 1586-ban, Tordán, ebben a Kolozsvár közeli kisvárosban, az itteni nagy templomban 

hirdették ki Európában először a vallásszabadságot. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok és 

unitáriusok a törvény szerint szabadon gyakorolhatták vallásukat.  Ez azért volt olyan nagy történelmi 

esemény, mert addig, míg Erdélyben, ebben a kicsi Fejedelemségben megengedték, hogy mindenki 

saját hite szerint békében éljen, addig Nyugat –Európában vallásháborúk dúltak és sok országban 

üldözték a protestáns vallásúakat.  

 

A következő képen már Kolozsváron vagyunk, Bocskai István szülőházánál. Bocskai István sokat 

harcolt a Habsburgok ellen, akik üldözték a protestánsokat. 1606-ban, legyőzve a Habsburgokat, 

sikerült megállítania a protestánsok üldözését és megerősítette a református egyházat a Magyar 

királyságban és Erdélyben is. Rá emlékezünk ezen a képen. 

Itt Nagyváradon járunk. A képen ismét a református vallást támogató erdélyi fejedelmeket látunk: I. 

Rákóczi György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna (1600-as évek közepe) akik Sárospatakon alapítottak 

református kollégiumot. Férje halála után, Lorántffy Zsuzsanna továbbra is jelentős anyagi segítséget 

és támogatást nyújtott a református oktatásnak úgy Magyarországon, mint Erdélyben. Nagyváradon 

ezért neveztek el róla egy református gimnáziumot. Itt látható a képen. Fia, II. Rákóczi György pedig 

itt halt meg, a nagyváradi várban, miután a török elleni csatában súlyosan megsérült. 

 

 

 

 



Kvíz a ppt és bemutatók után- csapatverseny 

Quiz – A református emlékhelyek nyomában Erdélyben 

1. Hányadik században alakultak meg az első protestáns egyházak 

Magyarország és Erdély területén? 

a) 15. század                              b) 16. század                                  c) 17. század 

 

2. Melyik volt a harmadik protestáns vallás Erdélyben? 

a) unitárius                         b) anabaptista                               c) buddhizmus 

 

3. Milyen protestáns templom van Nagyszebenben? 

a) református                     b) evangélikus                               c) unitárius 

 

4. Ki írta a Nagyenyedi két fűzfa történetét? 

a) Arany János                    b) Heltai Gáspár                            c) Jókai Mór 

5. Ki kezdeményezte az unitárius vallást Erdélyben? 

a) Károli Gáspár                   b)  Bocskai István                         c) Dávid Ferenc 

 

6. Melyik protestáns vallás terjedt el a 16. században Magyarországon? 

a) evangélikus                  b) református                               c) katolikus 

 

7. Mikor fordította le a Bibliát Károli Gáspár? 

a) 1590                             b) 1517                                             c) 1568 

 

8. Ki Lorántffy Zsuzsanna és I.  Rákóczi György gyermeke? 

a) I. Rákóczi Ferenc            b) II. Rákóczi György                        c) II. Rákóczi 
Ferenc 
 

       9. Ki alapította a nagyenyedi gimnáziumot? 

a) Teréz Anya                     b) Lorántffy Zsuzsanna                   c) Bethlen 
Gábor 

      10. Hol helyeztek el a 7.-ikesek koszorúkat? 

              a) Tordán                            c) Kolozsváron                                  c) 
Nagyenyeden 

      11. Hol volt az erdélyi fejedelmek temetkezési helye?  



              a) a nagyváradi várban          b) a gyulafehérvári templomban       c) a 
nagyváradi templomban 

12.    Hol  van a nagyenyedi két fűzfa? 

             a) a Tordai hasadékban         b) Nagyenyed városában                 c) 
Nagyváradon 

13.    Ki volt a labancok vezetője A nagyenyedi két fűzfa történetében? 

             a) Balika                    b) Trajcigfritzig              c) dreißigfirtzig 

14.    Miből készítették a nagyenyedi diákok a labancverő husángjaikat? 

             a) fenyőágból                      b) cseresznyefaágból                         C) 
fűzfaágból 

15.    Milyen varrásos terítők díszítették a kalotaszegi templomok falait? 

             a) írásos                           b) hímzéses                             c)olvasásos 

16.    Milyen nyelven prédikáltak Erdélyben a református prédikátorok? 

            a) németül                       b) latinul                                   c) magyarul 

17.    Hogy hívták a nagyenyedi kollégium vezetőtanárának a lányát? 

            a) Klárika                           b)Katinka                       c) Mariska 

18. Erdély első fejedelme, aki az unitárius vallást gyakorolta: 

        a) Bethlen Gábor              B) Szapolyai János                        c) János Zsigmond 

 

19. A nagyenyedi diákok : 

        a) evangélikusok voltak         b) unitáriusok voltak       c) reformátusok voltak 

 

20. Itt is volt református kollégium már az 1600-as években: 

        a) Marosvásárhely                   b) Torockó                       c) Torda 

 

21. Hány tornya van a kalotaszegi református templomoknak? 

       a) egy                                b) 4                                 c)5 

 



22. 7.-ikeseknek kérdés: Kinek a vesét olvasta fel Miska a nagyenyedi Bethlen 
Gábor kollégium udvarán? 

         a) Kőrösi Csoma Sándor               b) Ápriliy Lajos                      c) Jókai Mór  

 


