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A sokak által ismert, sze-

mezőgazdaságtant, kézimunkát és

retett és megbecsült Nagy János

műhelygyakorlatot. Irányítása alatt

tanító bácsi 1928. december 12-én

az iskolában műhelyt létesített,

született Marosludason, kilenctagú

ahol gyalupadot, esztergapadot és

család harmadik gyermekeként.

sok más hasznos használati esz-

Elemi iskoláit szülőfalujában és

közt készítettek a gyermekekkel,

Radnóton végezte, majd sikeresen

sokszor délután is szívesen dol-

felvételizett a nagyenyedi Bethlen

gozva, fizetés nélkül. Gyakorlatias

Gábor Református Tanítóképzőbe.

ezermester volt, mindent szívesen

Tanítói hivatását Hariban kezdte,

elvégzett: az iskola javításától a

majd Jedden és Koronkán tanított.

kert megmunkálásáig. Az iskola

1957-ben sikerült Igazfalván, fele-

kertjét a gyerekekkel művelték a

sége szülőfalujában helyet kapnia,

gyakorlati órákon, megismertetve

ahol 32 évet töltött fáradhatat-

és megkedveltetve a tanulókkal

lan oktató, nevelő, népművelő

ezt a falusi ember számára oly

munkában. 1957-től másfél évig

fontos tevékenységet.

az iskola igazgatójaként is te-

sok kirándulást szervezett a ta-

vékenykedett. Felesége, akivel a

nulók számára, amelyeknek során

tanítóképzőben ismerkedett meg,

a legszebb, legérdekesebb tájakkal

szintén pedagógus volt.

ismertette meg a gyerekeket.

Nagyon

Nagy János tanító bácsi

Az időközben I. fokozatot

az iskola felső tagozatán is taní-

szerzett tanár a falu sportelnöke

tott biológiát, éneket és zenét,

volt, ő maga is rúgta a labdát.

Részt vett a kuglipálya építésében, a (kugli)

tanítottak bábszínházi darabokat. Tartal-

bábokat ő maga esztergálta. Igazfalván a

mas előadásaikkal bejárták a környéket, és

kultúrház igazgatói tisztségét is betöltötte

bemutatták előadásaikat Aradon, Temes-

10 éven át. Nagyon aktívan részt vállalt a

váron, Zsombolyán, Brassóban, Konstancán,

falu művelődési életében: dalárdát és gyer-

Mamáján is. Bábszínházi előadásaikkal orszá-

mekkórust vezetett, színdarabokat, nép-

gos versenyeken is részt vettek.

táncot és hangszeres zenét tanított be. Az

1970-ben, a Megéneklünk Románia

ünnepségeken az énekesek és táncosok ze-

fesztivál keretében a falusi művelődési házak

nei kíséretét ő biztosította. A gyermekeket

versenyén a Craiova-i döntőben a magyar

megtanította hangszeren játszani, hegedülni,

nyelvű bábelőadásukkal a felnőtt csoport-

akkordeonozni és furulyázni. Tanítóskodása

tal 160 csoport közül aranyérmet nyertek.

alatt 92 gyermeket tanított meg hangsze-

Az iskolásokkal Aradon nyertek aranyérmet,

ren játszani. Irányítása alatt három zenekar

majd Piatra Neamţ-on III. helyezést.

alakult, tanítványai közül még ma is többen
zenélnek.

1989-ben

nyugdíjba

vonult,

de

továbbra is aktívan részt vesz minden kul-

Feleségével együtt húsz éven át

turális tevékenységben, segítve a települések

bábszínházat szerveztek. A bábok elkészíté-

közötti testvérkapcsolatok alakulását itthon,

sében a fém- és famunkát a tanító bácsi, a

Magyarországon és Szerbiában is. Mindeköz-

festést, öltöztetést a tanító néni vállalta. Ő

ben máig megőrizte derűs kedélyét, szellemi

maga is szerepelt, részt vállalt a szervezés-

frissességét és humorát, jókedvre hangolva a

ben és a betanításban a felesége mellett, aki

közösséget is.

oktató, ügyelő és súgó is volt egy személy-

Megírta a falu monográfiáját Igazfal-

ben. Felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt

va története címmel, amely 2003-ban jelent
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meg a testvértelepülés, Vésztő város segít-

gál azonban, hogy gyakorlatiasságát, kézü-

ségével.

gyességét leánya és unokája is örökölte.
Érdemei elismeréseként Igazfalva

Díszpolgára címmel tüntették ki 2005-ben.

Színes,

gazdag

életpályája,

sokoldalú oktatói és népművelő tevékeny-

Nemrég fejezte be élettörténeté-

sége, felelősségteljes tanítói munkája elis-

nek megírását Emlékezem címmel, amelynek

meréseként méltó jutalom az Ezüstgyopár

megjelenését türelmetlenül várja az öregedő

díj, melyre tiszta szívből javasoljuk.

tanító bácsi.
„Kár, hogy megöregedtem. Most már
jobban ráérnék több mindenre” – mondja kedélyesen, derűsen Nagy János. Örömére szol-
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