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Beszámoló iskolánk „Mennyezetkazetták nyomában” című 

kirándulásáról. 

 

 

 

  



 

Iskolánk támogatásra pályázott egy erdélyi utazásra, ami a Kalotaszeg, és 

elsősorban Udvarhelyszék festett kazettás mennyezettel ellátott templomait és 

középkori freskóit rejtő templomok felkeresésére szolgált. 

A támogatást elnyerve négy napos látogatást tettünk Erdélyben, ahol a fentebb 

említett tematikájú kirándulást valósítottuk meg. A szálláshelyünk 

Székelyudvarhelyen a „Református Bentlakásban” volt, ahol a szállás mellett 

étkezést is kaptunk. 

A túra során meglátogattuk első napon a Bánffyhunyadon a gyönyörűen felújított 

református templomot, ahol egy előadást hallgattunk meg a templom történetéről és 

épített örökségéről. A mennyezetkazetták az Umling műhely munkái, akik a 

Kalotaszeg egyéb templomait is díszítették a XVIII. sz folyamán. Formájában és 

motívumaiban sajátosak, nagyon más munka, mint a később szemügyre vett 

székelyföldi templomok tablói. 

Második nap az Udvarhelyszéki régi örökséget vettük megfigyelés alá. Ellátogattunk 

Bögöz és Székelyderzs templomiba, ahol a kazetták mellett komoly és szép 

állapotban megmaradt középkori freskókat is megfigyelhettünk. A betervezett 

székelydájai templom sajnos nem volt meglátogatható mert az útfelújítás miatti 

súlykorlátozás okából kifolyólag az autóbuszunk ki volt tiltva az úton való 

közlekedésből. Nem ezért ugyan, de a korábbiakban nem volt tervezve, 

meglátogattuk és koszorút helyeztünk el Nagygalambfalván Kányádi Sándor sírjánál. 

Vendéglátónk a helyi református lelkész volt, akit hallgatni felemelő élmény volt 

hiszen a költő kapcsán gyönyörűen beszélt Erdélyről, a Székelyföldről, 

magyarságunkról. Ezért hiszem hogy kirándulásunk egyik fénypontja volt a sírkert, 

remélem, hogy tanulóinknak is íródott néhány gondolat a lelkében ezen a délutánon. 

Harmadik nap az újonnan készített mennyezetkazettákat néztük meg Telekfalva és 

Sándortelke templomaiban. Sándortelkén az a szerencse ért minket, hogy még 

felszerelés előtti állapotban a földön tudtunk néhány kazettát testközelből 

megvizsgálni. 

A délutáni program során meglátogattuk Orbán Balázs sírját Szejkefürdőn, és 

Tamási Áronnál is tettünk egy tisztelgő látogatást Farkaslakán, valamint az est 

folyamán Székelyudvarhelyen is elsétáltunk a Református Kollégium és Tamási Áron 

Líceum épületeihez. 

A negyedik nap a hazautazás során megálltunk Körösfőn, és ellátogattunk a 

templomhoz, de sajnos terveinkkel ellentétben a mennyezetkazettákat nem tudtuk 

szemügyre venni, mert egy helyi rendezvény miatt, nem akadt senki, aki ráért volna 

beengedni minket a templom belsejébe. Reméljük, hogy egy következő utazás során 

a két elmaradt programelemet, Székelydáját és a kőrösfői templomot még 

megtekinthetjük. A tanulók elszántságán ez nem múlik mert óriási élmény volt 

számukra a kirándulás. Ez úton is köszönetet mondunk a támogatásért. 



 

 



 

 



 



 

 


