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Lengyel Ferenc
1
 

 

Iskola épül 
(a kolozsvári Apáczai Líceum új szárnya) 

 

 

Ritka, erőt adó, örömteljes és biztató esemény helyszíne volt Kolozsvár 2017. július 

30-án. Ami a mai Magyarország határain kívüli, az elszakítottságban, a nemzetiségi sorsú 

iskolák sorsában nagyon ritka mozzanat, az valósult meg hosszas előkészítés – illetve 

történelmi léptékű szünet után – a kincses városban elhelyezték az Apáczai Líceum új 

szárnyának alapkövét – tette közzé a református egyházi újság híre
2
: 

 

Új szárnnyal bővül a valamikori Kolozsvári Református Leány-

gimnáziumnak, ma az Apáczai Csere János Elméleti Líceumnak helyet adó 

épület. Az Erdélyi Református Egyházkerület által visszaigényelt és visszakapott 

ingatlan bővítését, valamint a régi épület felújítását a közelmúltban kezdték el, 

az új szárny alapkövét július 30-án délelőtt helyezte el Kató Béla erdélyi 

református püspök és Vörös Alpár, az iskola igazgatója. 
 

 
 

                                                           
1
 A kolozsvári Apáczai Líceum egykori diákja 

2
 Az iskolagyarapodásról készült tudósítást változatlan formában és képanyaggal vesszük át az Őrszavakba: 

a példa és a példaadás nagyságának, fontosságának tudatában, annak felmutatásával. 
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Kató Béla püspök beszédében arra emlékeztetett, hogy száz évvel ezelőtt 

a Református Egyetemes Konvent felhívást intézett az illetékes egyház-

kerületekhez, hogy alapítsanak új egyházi intézményeket és iskolákat. Az Erdélyi 

Református Egyházkerület egy kolozsvári központú felsőbb leánynevelő intézet 

felállításával készült a reformáció nagy ünnepére, az első világháború kitörése 

miatt azonban csak 1926-ra készült ez az épület, amelynek alapkőletételére 

ugyanazon év május 30-án került sor. A püspök szerint a reformáció ötszázadik 

évfordulóján sem tűzhetünk ki más feladatot, mint intézményeink újbóli 

birtokbavételét, kijavítását, vagy újak építését. 
 

 
 

Vörös Alpár igazgató rövid beszédében arra hívta fel a figyelmet, 

hogy 91 éve ünnepelték utoljára Kolozsváron magyar tanintézmény alapkőle-

tételét, amikor elkezdték a Református Leánygimnázium építését. Ebben az épü-

letben azóta több ezer diák sajátította el a tudomány és az erkölcs alapköveit. 

A református egyház az iskola alapításakor 250 diák számára tervezte az épüle-

tet, azóta gyarapodott az intézmény is, de a diákság száma is jelentősen nőtt, 

így kinőtték az épületet, emiatt éveken keresztül két váltásban folyt az oktatás. 

A mostani felújítási és bővítési munkálatokkal ezt az áldatlan állapotot szünteti 

meg az egyház. Vörös Alpár elmondta, az új épületszárny nyolc tantermet, egy 

tágas dísztermet, könyvtárat, ebédlőt foglal magába, modern oktatási feltételeket 

biztosít majd az elemi osztályos diákok számára, a régi épület felújításával pedig 

ugyanezeket a feltételeket biztosítja a református egyház az összes apáczais 

diáknak. 

Az ünnepségen Kató Béla püspök és Vörös Alpár igazgató helyezték el 

azt az időkapszulát, amelybe belekerült a megújult és kibővített épület 

látványterve, az iskola rövid története, valamint a Kató Béla püspöknek az alap-

http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20170730/apaczai_tortenet-alapkohoz.docx
http://www.reformatus.ro/admin/data/file/20170730/apaczai-puspok-beszed.docx
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kőletételkor elmondott beszéde. Az alapkőre azt az igét írják fel, amelyet Sámuel 

próféta felírt, amikor megnyerte életének legnagyobb csatáját a filiszteusok ellen 

(1 Sám 7:12): Eben-Háézer, ami magyarul azt jelenti: Mindeddig megsegített 

bennünket az Úr.  

 Kiss Gábor (2017): Elhelyezték az Apáczai líceum új szárnyának alapkövét, 

http://www.reformatus.ro/elhelyeztek-az-apaczai-liceum-uj-szarnyanak-alapkovet.html 
 

 

 

Mint testben a szem … 

(… úgy a városban az iskola) 

Tíz hónap múltán, 2018. jú-

nius 2-án beteljesült a várakozás, 

átadták az alapkő fölé épült új épü-

letszárnyat. Az egyházi iskola bőví-

tését istentisztelettel ünnepelték. 

A Farkas utcai templomi hálaadás 

után Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes köszöntőbeszédét hallgat-

ták az egybegyűltek arról, hogy 

a lényeglátó „kolozsvári magyarok 

kilátástalannak tűnő időben alapí-

tottak iskolát." És felépítették.  

A nagy egyházi újjászü-

letés, a reformáció 400. évfordu-

lójának tiszteletére, 1917-ben meg-

álmodott iskola az 500. évforduló 

évében, 2017-ben nagyot nyújtóz-

http://www.reformatus.ro/elhelyeztek-az-apaczai-liceum-uj-szarnyanak-alapkovet.html
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kodott, mélyet lélegzett, majd szélesebbre tárta kapuját az ifjúság előtt.  

Kató Béla püspök, szintén az iskola egykori diákjaként – az elkötelezett felnőtt hitével  

– emelte ki: az 1926-ban elkészült iskola ugyan létezett, de az építkezés csak most, az új 

épületrész felépítésével fejeződött be.  

Apáczai példás alakjára utalt Kelemen Hunor, arra, aki a 17. század derekán élőszóban 

és enciklopédiájában vitte Erdélybe kora tudását, s hittestvérei ellenében is mindhalálig 

hirdette a tudomány értékét. „Az anyanyelvű oktatásról pedig úgy gondolta, hogy enélkül nem 

lehet fejlődni a 17. században. Ez nincs másként a 21. században sem.”  

A kibővült iskola új szárnya alagsorból, földszintből, két emeletből és manzárdból áll. 

Benne a nyolc tanterem az elemisták számára, de itt kap helyet a könyvtár, az olvasóterem és 

egy ebédlő. Itt alakítanak majd ki új dísztermet is – részletezte Vörös Alpár igazgató.  

 
(a https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-felavattak-az-apaczai-

csere-janos-gimnazium-kibovitett-felujitott-epuletet alapján) 

 
 

Lecsengőben a 21. század 

második évtizede. És Erdélyben 

van iskola, amely példakép lehet 

sok szórványintézet számára. 

A nehezebb sorsú világban is, 

a jobb módúban is. Még 

a nyugati hétvégi szórvány-

iskolák számára is példa lehet: 

jóakarattal, új magyarországi és 

helyi szemlélettel, egymás támo-

gatásával, egyet akarással – a „ne 

hagyjátok” Reményik-adta jel-

szavától a gyakorlatiasság győzelméig – lehet és kell is építkeznünk. 

 

Kányádi Sándor  

Apáczai 

háttal áll arcát nem láthatjuk nem volt ideje megfordulni  

hogy szoborba képbe örökíthessük villanófény s fotósok  

ha lettek volna akik magyarázás közben vagy amint oly- 

kor bátorítóan visszapillant az utána menőkre de hiába 

mosolya amúgyis nyugalomra intette volna a buzgólko- 

dókat megyünk hát mögötte amerre elöljárói tekintetének 

fénykévéi mutatják az irányt s az ösvényt lábunk előtt 

követjük mint diákjai annakidején gyulafehérvárról 

kolozsvárra jövet egyetlen batyunk botunk fegyverünk  

az anyanyelv  

(http://mek.oszk.hu/02600/02673/html/vers0602.htm#45) 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-felavattak-az-apaczai-csere-janos-gimnazium-kibovitett-felujitott-epuletet
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kolozsvaron-felavattak-az-apaczai-csere-janos-gimnazium-kibovitett-felujitott-epuletet
http://mek.oszk.hu/02600/02673/html/vers0602.htm#45

