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Rangos pedagógiai elis-

emberről, akinek mindenki „kalapot

merésben részesül Jánossy Sándor

emel”, és akit csak elismerő sza-

tanár úr, a dési Andrei Mureşanu

vakkal illetnek mindenhol.

Kollégium nyugalmazott oktatója,

Désen

született 1926-

a természettudományok tanára.

ban, és itt végezte elemi és gim-

Nagy öröm és megtiszteltetés

náziumi

számomra, hogy én írhatom a

református iskola tanulója. 1943–

laudációt a tanár úrról abból az al-

1944-ben már a kolozsvári ál-

kalomból, hogy a Romániai Magyar

lami tanítóképző I. éves hallgatója

Pedagógusok Szövetsége Ezüst-

volt, de a történelem vihara őt is

gyopár díjjal tünteti ki.

elsodorta, s mint levente részt

tanulmányait

mint

a

Méltán érdemli meg az

vett a világégésben az 1944-45-ös

elismerés szavait, aki olyan szer-

években. Életre szóló, megrendítő

teágazó, meghatározó és látható

eseményeket élt meg ez alatt az

módon és mindvégig fáradhatat-

idő alatt, amelyekre ma sem szí-

lan lendülettel és hittel tevékeny-

vesen emlékezik. (1944-ben a fel-

kedett és tevékenykedik ma is a

vidéki Posban faluban találkozott

természettudomány,

nevelés

édesapjával, aki szintén részt vett

és a magyarság ügyéért, mint

a háborúban. 1945-ben a nyi-la-

Jánossy Sándor. Tanárom volt, rég-

sok halálra ítélték, de egy szlovák

óta ismerem, és nehéz mégis

lány megszöktette, majd front-

összefoglalni a mondanivalót egy

áttörésig bujdostak édesapjával

igen gazdag életpályáról, egy olyan

együtt. Aztán nehéz orosz fogság

a

következett, de végül a szerencse és a hit

eszköz a természet, ezért számtalan kirán-

hazavezette Désre).

dulást szervezett. Ezeken kívül volt még

1945 őszén folytatta tanulmányait,

egy nagy szerelme: a Cibles-havas, és ezt a

és a tanítói diploma megszerzése után a

vonzalmat tanítványaiban is felébresztette.

Temes megyei Nagyzsám községbe nevezték

Hosszú évek során járta be a Cibles minden

ki igazgató-tanítónak, de hazatért Désre, és

talpalatnyi földjét, tanulmányozta növényvi-

1952-ig tanított. A Babeş-Bolyai Tudomány-

lágát, és ebből egy nagy tanulmány született:

egyetem biológia-földrajz szakán 1960-ban

A Cibles havas növényvilága, amely egyben I.

gimnáziumi tanári diplomát szerzett. Azóta

fokozati munkája is.

Désen folytatta tanári pályafutását: volt

Ebben a bajuszos, szemüveges, fehér

Dés rajon magyar iskoláinak tanfelügyelője,

hajú, nagyapa korban lévő férfiban együtt van

a magyar tagozat biológia-földrajz tanára,

a tudós, a pedagógus és az ismeretterjesztő,

majd az Andrei Mureşanu Líceumban taní-

aki tehetséggel és örömmel népszerűsíti a

tott a középiskola visszaállítása után, 1977-

maga és mások kutató munkájának eredmé-

től nyugdíjazásáig románul és magyarul.

nyeit cikkekben, tanulmányokban, a gyakor-

Tanári tevékenysége a lelkiismeretes

latban. Nagyon hosszú lenne ez a méltatás,

munka példája. A tanár teljesítményét a

ha időrendben minden megjelent munkáját

tanítványai által elért eredmények alapján

és tanulmányát itt felsorolnám, ezért csak

mérik, és ezt ő a négy évtizeden át mind-

a legfontosabbakat válogattam ki, valamint

végig szem előtt tartotta. Ezért volt annyi

azokat a kitüntetéseket sorolom fel, amelyek

ifjú életpályájának meghatározója. A tanár úr

munkáját megkoronázták.

a szakmájának és a természetnek a szerel-

Mivel 1947-ben méhész tanfolyamon

mese volt. Tudta, hogy a legjobb szemléltető

vett részt, és mint diplomás méhész le is
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vizsgázott, munkáinak egy részét ezen hálás
és szorgalmas állatkáknak szentelte. 1961–
1968-között

Dés és

Nevelő díjban részesíti.
Cikkei, munkái a Méhészet folyóirat-

környéke növény-

ban, a Szabadságban, a Szamosmentében,

zetének fenológiai megfigyelését végezte.

az Élet és Tudományban jelentek meg. U-

1971-ben a Magyarországi Madárvédelmi

gyanakkor számos előadást is tartott.

Egyesület tiszteletbeli tagjává választotta.

Igaz református keresztény ember,

1976-ban az Országos Méhészeti Egyesület

aki 20 éven keresztül vállalta a dési reformá-

kitüntetését vette át Kolozsváron. 1978-ban

tus templomkert gondozását, amelyben ma

jelent meg Dés és környéke természeti szép-

már hozzávetőleg 500 tő rózsa tanúskodik

ségei és értékei című tanulmánya. 1981-ben

a tanár bácsi munkájáról, és amelyekről ta-

Kolozsváron átvehette az Érdemes Tanár

nulmányt írt, sőt előadást tartott különböző

elnevezésű kitüntetést. 1982-ben látott

közösségekben. Az itt megfordulók méltán

napvilágot Dés időjárásának vizsgálati törté-

állítják, hogy ez Erdély legkivételesebb tem-

nete 1607–1982 között című tanulmánya.

plomkertje.

2000-ben a Szegedi Tudománegye-

Türelmes és béketűrő ember, aki

tem Történelemtudományi Tanszéke által

sosem emeli fel a hangját, és érdekes módon

meghirdetett Család és helytörténet című

sosem rohan, mindig ráér, ha hozzá fordulnak

pályázat nyertese lett a Patinás oktatási

tanácsért, hisz a mai napig igényt tartanak

múlt című munkájával, amely a dési isko-

szakmai véleményére. Bírálatait is szívesen

lahálózat ismertetése kezdetektől napjainkig.

fogadjuk, amelyek arról tanúskodnak, hogy

2000-ben a Romániai Magyar Pedagógusok

érdeklik a közügyek. Nem restell tollat ragadni

Szövetsége Kolozsváron a Kiváló Oktató-

akkor sem, ha jó ügyről, érdemes személyről

kell szólni.

életút emlékkövei című könyvét hamaro-

Remek társasági ember, szellemes,

san befejezi. Remélem, a mai kitüntetés is

és milyen jól mond vicceket! Mindig alkalmas

belekerül, hisz lehet ez életműdíj is. Nem ki-

pillanatban! És mindig metafora gyanánt!

adónak készítette ezt a vaskos hét fejezetből

Egymással szemben ülve beszélgettünk, míg élete munkáit sorban mutogatta: gyöngybetűvel írt megsárgult papírok

álló könyvet, hanem a drága unokái számára:
„hadd tegyenek vele, amit csak akarnak”.
Méltán

dicsekszünk

mindnyájan:

pontos rendszere, képekkel teletüzdelve,

Sanyi bátyánk a tanárunk volt, a nevelőnk

táblázatokkal kiegészítve. Azon kevesek közé

volt, a barátunk, kortársunk, honfitársunk.

tartozom, akinek megmutatta legutóbbi
munkáját, amely élete története. Az Egy

Kovrig Annamária
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