SZÉKELY
GYULA

Török László szerint: „a jó nevelő szelíd, s egyszersmind szigorú is, meleg szívű és
kemény hangú is.”
Székely Gyula tanító bácsira mindez ráillik, jó nevelő, igazi pedagógus volt. Tanító
bácsit írtam, mert Gyuszi bácsi végzettsége szerint tanító, habár tanítóként keveset
munkálkodott. Pályafutása nagy részében tanárként működött, méghozzá olyan,
látszólag egymástól különböző tantárgyakat tanított, mint az orosz nyelv, a testnevelés és a zene.
1926. február 4-én született Felenyeden. A két világháború közötti időszak, amelyben született és amelyben ifjúvá nevelkedett, cseppet sem volt könnyű. Pályája éppen ezért kalandosan, nehézségekkel, akadályokkal tele, megszakításokkal indult,
de a kitartás, akaraterő, hivatástudat, amely mindvégig jellemezte, végül is meghozta gyümölcsét. Ha később is, ha más módon is, mint eleinte tervezte, de elvégezte a tanítóképzőt, pedagógus lett.
Tanulmányait a mai napig is sajátos szellemiséggel rendelkező nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban kezdte. 1939-ben iratkozott be a kollégium keretén belül
működő tanítóképzőbe. Az első tanév elvégzése után azonban az akkori politikai
viszonyok miatt családjával Kolozsvárra költöznek. 1940-től 1944-ig Kolozsváron
jár iskolába, itt végzi el a gimnáziumot. 1944. szeptemberében minden 18. életévét
betöltött diákot kényszermunkára vittek. Kolozsvár környékén dolgoztak, miközben
egyre közeledett az orosz hadsereg. Így került társaival együtt 1945-ben orosz fogságba, és deportálták őket Szibériába, kényszermunkára.
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1948. júniusában, 3 év kényszermunka után került vissza szülőföldjére, de szabadságának nem sokat örvendhetett, hiszen még ez év októberében katonai behívója érkezett. Két évig volt katona, 1950-ben szerelt le, ekkor tért vissza újra szülőföldjére.
Úgy döntött, hogy régi vágyáról nem mond le, és 1951-ben újból beiratkozott a
nagyenyedi tanítóképzőbe, ahol az első évet magánúton végezte el. Mivel 1952-ben
Nagyenyeden megszüntették ezt a képzést, Kolozsvárra iratkozott át, és itt fejezte
be a tanítóképzőt 1955-ben.
Közben már segédtanítóként tanított Magyarlapádon 1951-től 1953-ig, illetve
Enyedszentkirályon, az itteni árvaházban, az 1953–54-es tanévben. 1954-ben került
Székelykocsárdra, ahol tanítóként keveset tevékenykedett, pályája nagy részében,
32 évig a székelykocsárdi iskola felső tagozatán tanárként tanít. Feleségével, Ági
nénivel, aki szintén tanító néni volt , a falu példás pedagógus-házaspárjaként tevékenykedtek.
Gyuszi bácsi, habár egyik általa tanított tantárgynak sem volt szakképzett tanára,
hivatását komolyan véve, igazi nyelvszakos tanár, igazi testneveléstanár és igazi zenetanár volt. Az ő diákjai megállták a helyüket, bárhova is kerültek tovább iskolába. A falu népe ma is emlegeti, olyan tornabemutatókat, amilyeneket Gyuszi bácsi
rendezett évzárókon azóta sem láttak Székelykocsárdon. Összekötötte a sportot a
zenével. A tornabemutatókon a diákok zenére mozogtak, ő saját maga hegedült a
sportpálya szélén.
Seneca mondja: „az emberek, miközben tanítanak, maguk is tanulnak.” Gyuszi
bácsi is tanult, folyamatosan képezte magát. Önszorgalomból tanulta meg a karvezetést, a gyerekkórus, férﬁkórus, vegyes kórus vezetésének fortélyait. A gyerekkórussal, amit az iskolában működtetett, számtalan versenyen is részt vett. Ezenkívül az ő nevéhez fűződik a falu férﬁkórusának újraindítása. A dalárda, amely a
háborús időkben megszűnt működni, így alakult meg újra 1969-ben. 1971. októberében avatták fel az 50 tagúvá növekedett férﬁkórus zászlaját ünnepélyes keretek között. A kórus ekkor élte virágkorát. Számtalan fellépésük volt Nagyenyeden,
Marosújváron, Felvincen, Nagylakon, Gyulafehérváron, illetve Székelykocsárdon is
felléptek más közösségek kórusaival.
Ebben az időben többször ellátogatott Székelykocsárdra Herédi Gusztáv újságíró,
aki a kolozsvári Krónikában jelentetett meg cikkeket az itteni kulturális életről.
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Birtalan József zeneszerző pedig kórusművekkel, anyaggal, szakmai utasításokkal
látta el személyesen a karvezetőt.
1989-ben, a forradalom után már nyugdíjasként alakítja meg a vegyes kórust,
amellyel többször részt vettek a tordaszentlászlói, valamint a nyárádmenti kórustalálkozókon. Ez a kórus inkább egyházi jelleget öltött, ünnepekkor a templomban is
felléptek, illetve temetéseken is énekeltek.
Az éneklés, a zene, a kórus egy összetartó erő egy faluközösségben. Sajnos 1996ban egészségi állapota megromlása miatt Gyuszi bácsi már nem tudta vállalni a
karvezetést, és így a kórus megszűnt működni. De a hosszú szünet után, az idei
évben sikerült megalakítani egy női kórust, és most Gyuszi bácsi örömmel nyújt
segítséget művekkel, tanácsokkal, tapasztalattal a ﬁatal kolléganőnek, aki a kórust
vezeti.
Székely Gyulának a falu kulturális életében folytatott tevékenységét az 2009-ben
megszervezett székelykocsárdi falunapok keretében egy oklevéllel díjazták a szervezők a helyi és a megyei RMDSZ nevében.
Úgy véljük, hogy hosszas és gazdag tevékenysége méltóvá teszi Székely Gyula tanító bácsit, karnagyot egy magasabb kitüntetésre is, mint amilyen az Ezüstgyopár-díj.
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