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„Mesterségem, te
gyönyörű,
ki elhiheted, fontos élnem.
Erkölcs és rémület között
egyszerre fényben
és vaksötétben.”
(Nemes Nagy
Ágnes)

Igen, László János – a

tanult a Tanárképző Főiskolán Ma-

2007–2008-as tanév végén –

rosvásárhelyt, majd a Babeş-Bolyai

nyugalmazott

Tudományegyetemen

magyar

irodalom

szerzett

tanár „mesterségét” gyönyörű hi-

magyartanári diplomát, ahol néprajzi

vatásnak érezte. Rendkívül gazdag

témából diplomázott. Szülőfalujában

és sokoldalú pedagógusi munkáját

kezdte tanári munkáját, majd Ha-

szolgálatnak tekintette. A magyar

vadon a községközpontban taní-

nyelvet, irodalmat a legnagyobb

tott 1985-ig. Ettől az évtől kezdve

felelősségérzettel tanította. Kosz-

a nyárádszeredai Bocskai István

tolányi nagy igazságát vallotta: „Azt

Iskolaközpontban tanított nyugdí-

a lelket és nyelvet, melyet rövid

jazásáig.

időre örökbe kaptunk, új szellem-

Rendkívül

gazdag

és

mel fényezve, csorbítatlanul kell

sokoldalú tevékenységének hátteré-

adnunk utódainknak – áldjon vagy

ben egy munkáját segítő, értékelő

verjen sors keze – ez a mi külde-

kiegyensúlyozott család, pedagó-

tésünk. Kissé lehajtani a fejet. De a

gus feleség és három gyermek volt.

szívet, azt föl, föl barátom!” Igen, e

A család és hivatás harmóniája

hitvallás szerint élt, tanított, nevelt

példaértékű volt.

László János.
1944.

László János küldetésnek
november

11-én

tekintette a pedagógusi hivatást.

született Gegesben. Szovátán az

Tanítványaitól

igényes,

cselekvő,

Ady Endre Középiskolában érettsé-

aktív munkát követelt. Az iskolai

gizett. Magyar-történelem szakon

és iskolán kívüli munkája a tudás-

gyarapítás, az anyanyelv művelése, a jellem-

országos díjakat nyert. Felnőttekkel, gyerme-

és egyéniségfejlesztés volt. Művészi szintű

kekkel tánccsoportot, irodalmi műsorokat,

versbemutatóival, kreatív verselemzésekkel,

színdarabokat

sok-sok verstanulással versszerető, vers-

jzi versenyeket szervezett. A tartalmas

mondó diáknemzedéket nevelt. Következetes

tevékenységekből áradt a bölcsesség, a jó-

szigora nagymértékben hozzájárult ahhoz,

modor és a tapasztalat.

hogy tanulóiban felébressze az olvasás iránti

tanított,

Rendkívüli

irodalmi,

szakmai

népra-

jártassága

éhséget, megmutathassa annak szépségét.

sokoldalú, gazdag társadalmi-tudományos

Fellépésében volt valami, ami eleve tekin-

munkát eredményezett: a Kríza János Népra-

télyt parancsolt. Mindezek mellett közvetlen,

jzi Társaság, a Kós Károly Alapítvány alapító

barátságos és együttérző maradt mindenki-

tagja, aki az Erdélyi Szépmíves Céh újrain-

vel. Sugárzott róla, hogy szolgálatnak tekinti

dításánál is jelen volt. A Bocskai Alapítvány

a tanári munkát. Nem egy tanítványának az

alapító tagjaként és elnökeként is igényes

ő példája határozta meg a pályaválasztását.

munkát végzett. Tanári pályáján megszerezte

Személyes példájából emberséget, tisztes-

a lehetséges legnagyobb fokozatot.

séget, józan ítélőképességet tanulhattak.

Gazdag néprajzi gyűjtő munkát vég-

Gazdag iskolán kívüli, irodalom-

zett. A Változó népi kultúra Havadon című

köri tevékenységeiben a tanulók önálló

néprajzi kiadvány társszerzője. Nyárádszent-

gondolkodásának fejlesztése, az anyanyelv

simonban a Milvus felkérésére feleségével

művelése, az előadó kézség fejlesztése, a

összegyűjtötték a szükséges anyagot, és

művészetek iránti érzékenység kialakítása,

berendeztek egy tájházat. A Havadi Pol-

a közönség nevelése együttesen jellemezte

gármesteri Hivatal lapjának, a Kolompszónak

példaértékű munkáját. Irodalmi műsoraival

elindítója és főszerkesztője volt.
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László

János

tanár ma nyugdí-

László Jánosnak nyugdíjas éveire

jas, megérkezett a nagyon megérdemelt

jó egészséget, alkotókedvet és sok örömet

„pihenés” ideje. Viszont az örök tervező,

kívánunk szép családjában!

alkotó ember nem ismeri a pihenést, a kül-

„Őrizd hát hűséggel az egymásba

detéses emberektől megszokható módon

kapaszkodó kezek jövendőjét!” (Wass Albert:

mindhalálig tervez, alkot, dolgozik. Újabb és

Örökösök)

újabb feladatok várják. Havadon megalapította a Vadburustyán Hagyományőrző Egyletet,

Kiss Hajnal

amelynek több nyilvános kulturális fellépése

nyug. magyartanárnő

volt. Tervei között szerepel, hogy Gegesben
egy iskolamúzeumot hozzon létre. Ki tudja,
mennyi titkos álma van még!

