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Kolozsvári alkotók fi lmje nyerte el a Magyar 
Mozgókép Fesztivál legjobb zeneszerző-

nek járó díját a hét végén Balatonfüreden, 
a Lángolj és világíts című dokumentumfi lm 
zenéjét Selmeczi György Kossuth- és Er-
kel-díjas zeneszerző, zongoraművész, kar-
mester szerezte. A fesztivál négy napja alatt 
csaknem 90 magyar alkotást vetítettek Bala-
tonfüreden és Balatonalmádiban. Káel Csa-
ba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos elmondta, a magyar 
fi lmgyártás 120 éves évfordulója előtt tiszte-
legtek a fesztivál megrendezésével – írta az 
MTI. Káel Csaba hangsúlyozta, a díjjal szeret-
nék megköszönni a művészek által nyújtott 
számtalan fi lmélményt, egyúttal a csodála-
tukat is igyekeznek kifejezni az elismeréssel. 
A legjobb játékfi lm Krasznahorkai Balázs 
rendezése, a Hasadék lett. A Post mortem 
című fi lm négy, a Pilátus három, a Termé-
szetes fény alkotói pedig két kategóriában is 
nyertek. Bereményi Géza író-rendező, vala-
mint Mécs Károly, Moór Marianna és Tordai 
Teri színművészek kiemelkedő pályáját is 
elismerte a Magyar Filmakadémia Egyesület 
életműdíjjal, az ünnepélyes átadót szintén a 
fesztiválon tartották Balatonfüreden.

A kolozsvári alkotók dokumentumfi lmje 
az egyesült államokbeli Dallasban műkö-

dő magyar alapítású ciszterci gimnázium-
ról szól, amely a Budai Ciszterci Szent Imre 
Gimnázium testvériskolája. Maksay Ágnes 
és Filep Farkas fi lmje bepillantást enged a 
ma is Zirchez tartozó dallasi apátság és is-
kola ünnep- és hétköznapjaiba. A fi lmben 

a történelmet író, intézményalapító magyar 
atyák vallanak a múltról, tanítványaik – köz-
tük a mai dallasi apát – a magyar gyökerek-
ből kinőtt jelenről és jövőről. A fi lmet Mak-
say Ágnes rendezte. A VideoPontes stúdió 
vezetője mellett a fi lm másik két kolozsvári 

alkotója, operatőre Filep Farkas és László 
Loránd, a producer Lajos Tamás, gyártó a 
budapesti Film Positive Kft . Maksay Ágnes 
a hétvégi díjátadó után elmondta, rengeteg 
oka van annak, hogy Selmeczi György írta a 
zenét, és ezek az okok egyformán fontosak. 

„Szeretem a zenéjét, legyen szó az általa 
komponált misékről vagy fi lmzenékről. Az 
egyházzene mindig is szívügye volt Sel-
meczinek, tehetségét és tudását szereti a val-
lás és az egyház közegében érvényre juttatni, 
mégpedig belső késztetésből. Nem ugyanaz 
a generáció vagyunk, de mégis ugyanazon 
az értékrenden nevelkedtünk, mindkettőnk 
életében a kolozsvári polgári és keresztény 
értékrend volt a meghatározó, és az ma is” 
– mondta Maksay Ágnes. Selmeczi György 
Európa számos országában bemutatkozott 
már karmesterként, zongoraművészként és 
zeneszerzőként.

Kolozsvári alkotók fi lmjét is díjazták a Magyar Mozgókép Fesztiválon

Maksay Ágnes, a Lángolj és világíts című dokumentumfi lm rendezője (jobbra) 

 » A kolozsvári alkotók do-
kumentumfi lmje az egyesült 
államokbeli Dallasban működő 
magyar alapítású ciszterci gim-
náziumról szól, amely a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
testvériskolája. 

FO
TÓ

: 
VI

DE
O

 P
O

NT
ES

 » Már az elején sokan fi gyel-
meztettek: ha vállaljuk a szakok-
tatást, előbb-utóbb mi is szakis-
kolává válunk. Elmagyaráztam: 
ugyanazokat az elveket és tanítá-
si módszereket kell alkalmazni a 
szakiskolában is, mint a líceum-
ban. Itt is nehéz volt az indulás, 
de sikertörténet lett belőle.

házi magyar oktatás útját, amit végül elfo-
gadott a bukaresti tanügyminisztérium.

– Milyenek voltak az első érettségi eredmé-
nyek?
– Viszonylag gyengére sikeredtek, ellen-
ségesen viszonyultak hozzánk a más me-
gyékből érkező érettségiztető bizottsági 
elnökök. Az egyik román hölgy, aki a Zsil 
völgyéből jött, és akit látásból ismertem, 
feljelentett a tanfelügyelőségen, hogy az 
osztályokban kitettem Magyarország cí-
merét. A vizsga napján a szó szoros értel-
mében ránk tört a főtanfelügyelő, hogy 
ellenőrizze, hol vannak a falon a címerek. 

Kiderült, a román tanárnő a református 
egyház címerét keverte össze a magyar cí-
merrel. Ezek a megfélemlítési akciók szin-
te napirenden voltak, mindenben keresték 
a fogást rajtunk. Szerencsére a 16-os iskola 
román igazgatónője igen rendes pedagó-
gus volt, aki partnernek bizonyult a kollé-
giumi osztályok működtetésében.
 
– A kóruson kívül mit tartott szívügyének a 
kollégiumi igazgatói munkájában?
– Diákkoromban azt tanultam a kolozsvári 
zenelíceumban, majd később a zenekon-
zervatóriumban, hogy az oktatás alapja 
a tisztelet, a rend, a fegyelem és a pontos 
munka, amelyek együttesen meghozzák 
gyümölcsüket. Ebben a szellemben pró-
báltam vezetni a református kollégiumot. 
Hála Istennek, mindig voltak jó kollégák, 
és az idősebbektől sok jó tanácsot kap-
tam. Később kissé felhígult a tanári kar: a 
fi atal kollégák közül nem mindenki látja 
a gondokat, vagy nem szólítja meg a gye-
rekeket, amikor erre szükség lenne. Ezzel 
együtt a Kolozsvári Református Kollégium 
az a magyar iskola Kolozsváron, ahol az 

egyetemi hallgatók mindig gond nélkül 
megtarthatják a próbatanítást. Ezért is va-
gyunk közkedveltek a tanárképző szakos 
egyetemisták körében. A diákok részéről 
megvan a tisztelet a tanárok irányába, ami 
mai világunkban nem kis erény egy iskola 
számára.

– Volt diákjai közül akad, aki azt mondta, 
haragudtak az igazgatóra a túlzottnak vélt 
szigorúságáért, de ma már igazat adnak 
neki. Hogyan vélekedik erről?
– Az az elvem, hogy egy pedagógus le-
gyen következetes: ha a diák látja, hogy 
a tanár hű marad az elképzeléseihez, ak-
kor ő is elfogadja ezeket. Emlékszem, az 
elején kilencedikben kötelezővé tettem a 
bérletvásárlást a Kolozsvári Állami Magyar 
Opera előadásaira. Sok szülő felhördült, 
de a diákok egy része sem örült. Erre azt 
válaszoltam, Kolozsvár ritka város, ahol 
két opera működik, ezért használják ki a 
lehetőséget. Ahogy elkerülnek innen, le-
het, hogy soha nem fognak többé operába 
járni. Ez fontos volt a zenei nevelés miatt 
is, hiszen sokat tanultunk olyan zeneelmé-
leti anyagokat, amelyek gyakorlati megta-
pasztalására ideális helynek bizonyult egy 
operaház. Egy-két év alatt a diákok úgy 
megkedvelték az opera-előadásokat, hogy 
a következő tanévben már ők jöttek érdek-
lődni, nehogy lemaradjanak a bérletekről. 
Amikor a tizenkettedikeseket nem enged-
tem előadásokra, hogy legyen idejük ké-
szülni az érettségire, meg voltak sértődve. 
A gyerekek mindig útközben tapasztalják 
meg, ha a pedagógus jó döntéseket hoz az 
érdekükben.
 
– Amikor elindították a szakiskolai okta-
tást, a református kollégiumot elismert, jól 
teljesítő magyar középiskolaként tartották 
számon. Igazgatóként nem félt attól, hogy a 
szakmunkástanuló-képzés rossz hírét kelti 
iskolájuknak?
– Már az elején sokan fi gyelmeztettek: ha 
vállaljuk a szakoktatást, előbb-utóbb mi 
is szakiskolává válunk. Elmagyaráztam: 
ugyanazokat az elveket és tanítási mód-
szereket kell alkalmazni a szakiskolában 
is, mint a líceumban. Itt is nehéz volt az in-
dulás, de sikertörténet lett belőle. Szeren-
csénk volt, hogy az elején hozzájutottunk 
egy szociológiai felméréshez, amely kimu-

tatta, hogy a nyolcadikot végzett diákok 
körében a legkedveltebb a fodrász, a sza-
kács, az elektronista és a víz-gáz szerelő 
szak. Ezeket hirdettük meg, és akkora volt 
az érdeklődés, hogy az eredetileg jóváha-
gyott két osztály helyett háromosztály-
nyi gyerek iratkozott be. Jött a huzavona, 
mert nem akarták engedélyezni, de végül 
mind a három osztály elindulhatott. En-
gem megrémített a román szakiskolákban 
tapasztalt oktatás színvonala és a gyakor-
lati képzés hiánya, ezért azt mondtam, ne-
künk mást kell nyújtanunk. Jó érzés, hogy 
ezt a törekvésünket ma már Bukarestben 
is elismerik. Részt vettünk egy szakmai 
konferencián, amit az oktatási miniszté-
rium szervezett: a résztvevők előadásai-
ból kiderült, igazából az erdélyi szász és 
magyar szakiskolai kezdeményezések az 
életképes, pozitív példák Romániában. 
A nagyszebeni, brassói, kolozsvári vagy 
nagykárolyi szakiskolai oktatás ma már 
olyan mércét jelent a romániai szakmun-
kásképzésben, amihez az egész rendszert 
fel szeretnék zárkóztatni.
  
– Mennyire lát jövőt a romániai szakmun-
kásképzésben?
– Szakmunkásokra óriási igény van. 
Ugyanakkor sok diák számára ez nagy ki-
törési lehetőség. Végre van valami, amit 
ők is szívesen tesznek, ahol bizonyítani 

tudnak, mert nyolcadikig sokuk csak azt 
hallotta, hogy buta, nem tanul, üljön az 
utolsó padba. Ezekkel a gyerekekkel cso-
dát lehet művelni, többségükből kiváló 
szakember, szakmunkás lesz. Ezt a fajta 
képzést mindenképpen meg kell erősíteni!
 
– A napokban kérte nyugdíjazását. Meny-
nyire nehéz megválnia attól az iskolától, 
amelynek utóbbi három évtizedes történe-
tén mindenhol meglátszik a keze nyoma?
– Már nem bírom a megnövekedett admi-
nisztrációs terheket, amit az utóbbi évek-
ben rákényszerítettek az iskolaigazgatókra. 
Kimutatás kimutatás hátán, az igazgatónak 
egész nap számítógép előtt kell ülnie, hogy 
papírhalmazt gyártson a tanfelügyelőségek 
és a szakminisztérium számára. Mindig azt 
vallottam, hogy az igazgató feladata ott 
lenni a tanulók és a tanárkollégák körében. 
Ez gyökeresen megváltozott. Egészségileg 
már nem bírom, pihenésre van szüksé-
gem. Ugyanakkor nagyon elszomorított az 
elmúlt másfél esztendő alakulása, amikor 
gyakorlatilag nem próbálhattunk a kórus-
sal. Néha az udvaron végigkínoztunk egy-
egy próbát, a ballagáson mégis gyönyö-
rűen énekeltek a diákok. Meg is jegyezte 
egyik kollégám: ez kész csoda, hogy próba 
nélkül is így énekelnek. Ezért fontosak az 
alapok, amit közösen tettünk le, és amire 
büszkék vagyunk.

Ünnepélyes búcsúztatás a kolozsvári Farkas utcai templomban

A Farkas utcai református templomban búcsúztatták csütörtök délután dr. Szé-
kely Árpádot, a Kolozsvári Református Kollégium igazgatóját nyugdíjba vonulása 
alkalmából kollégái, tanulói és egykori diákjai, akik a világ különböző részeiből is 
hazatértek a meghitt, családias hangulatú ünnepségre. Az igazgatót Nagy Magdol-
na igazgatóhelyettes, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere, Török Zoltán főtan-
felügyelő-helyettes, Gede Csongor lelkipásztor, a Kolozsvári Református Kollégium 
Egyesület elnöke és Sitta von Eckardstein németországi bárónő köszöntötte, aki 
évtizedek óta szervez gyűjtést az iskola számára. Áhítatában Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke szólt a kollégiumban elvégzett munkáról, amely 
Erdély többi református kollégiuma számára is példamutató. A kollégiumban vég-
zett, majd zenei pályára lépett előadók örvendeztették meg a hallgatóságot áriák-
kal, operarészletekkel. Fellépett Nagy Zoltán, Pataki Adorján, Várvári Gabriella, Bíró 
Anna, Peti Tamás Ottó, Kálló Zsuzsanna, Szilágyi János, Lőrincz Norbert, Kis-Lukács 
Bernadett, Maneszes Márton és Rigmányi István. Verset szavalt Varga Balázs és 
Fekete Róbert színművész, valamint Szilágyi Ákos, a kollégium tizenkettedikes 
tanulója. Rácz Melinda, a kollégium magyar nyelv és irodalom szakos tanárnője kö-
szönte meg a tanári közösség nevében az együtt töltött éveket, majd az öregdiákok 
és a jelenlegi diákok kórusa tisztelgett az igazgató munkássága előtt.




