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A NYUGDÍJBA VONULÓ SZÉKELY ÁRPÁD KOLOZSVÁRI PEDAGÓGUS A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI ERDÉLYI PROTESTÁNS OKTATÁS ELINDÍTÁSÁRÓL

Igazgatói életút a református oktatás szolgálatában
Nyugdíjba vonul a Kolozsvári Re-
formátus Kollégium igazgatója, dr. 
Székely Árpád zenetanár, 1990 őszén 
az ő vezetésével hozták létre az első 
protestáns magyar iskolát Erdélyben. 
A kezdeti nehézségek után a kincses 
városi egyházi iskola már nemcsak 
elméleti, hanem szakiskolai osztályo-
kat is működtet. A 31 évnyi történetről 
beszélgettünk a leköszönő igazgató-
val, akinek tiszteletére ünnepséget 
rendeztek a kolozsvári Farkas utcai 
református templomban.

 » MAKKAY JÓZSEF

– A rendszerváltás után, 1990 őszén in-
dult el Kolozsváron az ország első, magyar 
nyelvű protestáns iskolája, a Kolozsvári 
Református Kollégium. Leköszönő igazga-
tóként hogyan emlékezik az indulás körül-
ményeire?
– A petrozsényi zeneiskolában dolgoztam 
1982 óta, és bár korábban többször el sze-
rettem volna jönni sikeres versenyvizsgák 
után Temesvárra, Brassóba vagy Kolozs-
várra, soha nem engedélyezték, mert a Zsil 
völgye zárt területnek számított. Amikor 
1990 tavaszán tudomást szereztem arról, 
hogy Csiha Kálmán, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke újra szeretné indí-
tani a nagy múltú kolozsvári református 
kollégiumot, rögtön jelentkeztem. Kálmán 
bácsit korábbról ismertem, hiszen a lányá-
val jártam a kolozsvári zeneiskolába. Pet-
rozsényből most sem akartak áthelyezést 
adni, végül a tanügyminisztériumhoz for-
dultam. Az intézmény csak október elsején 
kezdett el működni, hiába tartottuk meg 
korábban a felvételiket: hiányoztak a hiva-
talos engedélyek, de nem volt épület sem, 
ahol taníthattunk volna…
 
– Mire alapozta az egyház az indulást?
– A Kolozs megyei főtanfelügyelő 1990. 
májusi ígéretére, hogy őszire visszakapjuk 
a kollégium főépületét. Hogy belakhas-
suk, a püspökség egyszerre nyolc osztályt 
hirdetett meg: négy kilencedik, két tizedik 
és két tizenegyedik osztályt. Sok olyan 
gyerek is jelentkezett, akik már elvégezték 
a 10. vagy a 11. osztályt, de hajlandók vol-
tak megismételni, csakhogy nálunk tanul-
hassanak. Erdély 12 megyéjéből érkeztek 
jelentkezők a felvételire. 1990. október el-
sején a Farkas utcai református templom-
ban végre megtarthattuk a tanévnyitót. 
Csiha Kálmán felhívására, hogy a más vi-
dékekről érkezett gyerekeket el kell szál-
lásolni, a gyülekezet tagjai minden diák 
számára szállást ajánlottak. Kálmán bácsi 
felesége, Emese néni két és fél hónapig öt 
gyereket látott el püspöki lakásukban. Ne-
héz idők voltak, hiányoztak a tantermek is. 
Három napig a templomban tanítottunk, 
mígnem a tanfelügyelőség kiutalt négy 

osztálytermet a Györgyfalvi negyedi 16. 
számú általános iskolában. Teljesen üres 
termeket kaptunk, a diákok párnákon és 
pokrócokon ültek a padlón, amíg megér-
keztek Hollandiából az asztalok és székek. 
De nem volt könnyebb helyzete a tanárok-
nak sem: első fi zetésüket 1991 januárjában 
kapták meg. Amikor a tanfelügyelőségen 
szóvá tettem a késést, kitessékeltek az iro-
dából, hogy mit gondolok, a román állam 
fogja fi zetni a református iskola tanárait?
 
– Miként lehetett a több hónapnyi bizony-
talanságot túlélni úgy, hogy a diákoknak és 
tanároknak megmaradjon a hite, miszerint 
előbb-utóbb minden jóra fordul?
– Székely József generális direktor, akit az 
egyház nevezett ki az iskola vezetőjévé, 
egy napon azt mondta, lássam el én az 
igazgatói feladatokat, neki sokat kell utaz-
nia. Rám testálták, én meg gyerekkorom 
óta megszoktam, ha valamivel megbíznak, 
azt becsülettel és tisztességgel el kell vé-
gezni. A legnagyobb gond az volt, hogy a 
román tanügy nem tudott mit kezdeni a 
magyar nyelvű protestáns oktatás első er-
délyi iskolájával. Kényszerből átvettük az 
ortodox szemináriumok tanrendjét, ami-
nek a magyarosított változatáról hamar 
kiderült, hogy járhatatlan út. Az akkori 
Báthory-líceum igazgatónőjével konzultál-
va kezdtem el kidolgozni az új tanrendet, 
amely később az összes többi református 
kollégium oktatásának alapja lett. Egy év 
alatt 43 alkalommal jártam Bukarestben, a 
tanügyminisztériumban és az egyházügyi 

főosztályon, amíg mindent jóváhagytak, 
hogy a 12. osztályt végzett diákjaink érett-
ségizhessenek. Lépésről lépésre tudtuk 
csak elfogadtatni a létünket.
 
– A református kollégium vegyes diákkóru-
sa hamar ismertté vált, sok külföldi szerep-
lésre hívták. Az ön által felfuttatott zenei 
oktatásnak mekkora szerepe volt a kollégi-
um megerősödésében?
– Kezdettől fontos szerepet szántunk a ze-
neoktatásnak, a tanrendbe két zenetanári 
állás is belefért. Mindig is szívügyem volt a 
kórusmuzsika, így azonnal hozzáláttam az 
iskolai vegyes kórus megszervezéséhez. A 

sok próbának meglett az eredménye, mert 
1992 májusában az egyesült államokbeli és 
kanadai református egyház meghívta a kó-
rust egy 25 fellépésből álló körútra. Össze-
sen 60 ezer dollárnyi adománnyal tértünk 
haza, ebből kezdte el építeni a református 
egyház a kolozsvári diakóniai központot, 
ez biztosította az indulást. De amerikai 
utunk meghatározta a kollégium későbbi 
létét is, hiszen az ottani magyar közösség 
hosszú éveken át küldött pénzadományo-
kat, ösztöndíjakat az iskolának. Ennek a 

kapcsolatnak köszönhető, hogy az Ame-
rikai Magyar Koalíció kemény lobbit foly-
tatott a washingtoni szenátusban, hogy 
visszakaphassuk a kollégium Farkas utcai 
épületét. Több amerikai szenátor levelek-
kel bombázta Traian Băsescu államfőt, 
amíg Bukarestben is megelégelték, és az 
akkori kolozsvári polgármester, Gheorghe 
Funar tiltakozása ellenére 2002-ben visz-
szaszolgáltatták a kollégium 1947-ben ál-
lamosított főépületét.
 
– Ezzel új korszak kezdődött az iskola éle-
tében, hiszen végre a saját iskolájukba tér-
hettek haza. Mennyire volt nehéz a beren-
dezkedés?
– Három évembe telt, amíg a Șincai-líceum 
által korábban megkötött bérleti szerződé-
seket fel tudtuk számolni, és a bérlőket ki-
tehettük az épületből. A román iskolának 
igazából nem volt szüksége a főépületre, a 
termeket bérbe adta különböző cégeknek. 
A külföldi adományokból sikerült lakha-
tóvá tenni az épületet: lépésről lépésre 
haladtunk előre, minden évben befektet-
tünk valamibe. Persze továbbra sem volt 
könnyű, mert a magyar egyházi iskolákkal 
szemben mindig létezett egyféle ellensé-
geskedés, megbélyegzés. Némileg akkor 
változott a helyzet, amikor elkezdtünk bi-
zonyítani. Nemcsak a kórussal, amelynek 
országos versenyeken első díjat soha nem 
adtak – de van tucatnyi második díjunk –, 
hanem az érettségi eredményeink is egyre 
jobbak lettek. Nagyon sok megpróbáltatás 
árán kellett kitaposnunk Erdélyben az egy-

 » A külföldi adományokból 
sikerült lakhatóvá tenni az épü-
letet: lépésről lépésre haladtunk 
előre, minden évben befektettünk 
valamibe. Persze továbbra sem 
volt könnyű, mert a magyar egy-
házi iskolákkal szemben mindig 
létezett egyféle ellenségeskedés, 
megbélyegzés.

 » Nagyon sok megpróbáltatás 
árán kellett kitaposnunk Erdély-
ben az egyházi magyar oktatás 
útját, amit végül elfogadott a 
bukaresti tanügyminisztérium.

Székely Árpád, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatója 1990-ben megalapozta az erdélyi magyar protestáns oktatást




