Széplaki Károly
Nemcsak megtisztelő, ha-

alatt és után taníttatta három

nem egyben hálás feladat hárul most

gyermekét, Katalint, Rózsikát és

rám, hiszen nagy örömre ad okot

Károlyt, megérezvén az eljövendő

Széplaki Károly volt iskolaigazgatóm,

új korszak szellemét, hogy mindent

kollégám, a mindenki által szeretett

elvehetnek egy embertől, földön-

Karcsi bácsi díjazása.

futová, nincstelenné tehetik, de

Iskolánk volt tanára, igaz-

a felhalmozott tudás, a szellemi

gatója és Uzon község valamikori

bázis megmarad.

kultúrigazgatója 1927. október 23-

Széplaki

Károly

miután

án született Uzonban mint Széplaki

kitűnő bizonyitvánnyal elvégezte

Károly és Tana Rozália harmadik

Kolozsváron

gyermeke. Iskoláit Uzonban, Sep-

mányait, sokáig nem jöhetett haza

siszentgyörgyön és Kolozsváron vé-

szülőfalujába, mert a cséplőgépes

gezte. Vallomása szerint értékrend-

kulákfiú

jének kialakításában fontos szerepet

Végre a 70-es évek elején, amikor

játszottak a nagyszülei, a szülei,

enyhülni látszott a politikai elnyo-

tanárai és barátai, a hitet és a

más, és amikor a székelység egy

szeretetet pedig a jó Istentől kap-

kis lélegzetvételhez jutott, haza-

ta. Édesapja, néhai Széplaki Károly

kerülhetett szeretett szülőfalujába,

bácsi Uzon ezermestere volt, de a

Uzonba. Tudása,

szülői szigor és a nevetés példaké-

barátai segíthették volna elhe-

peként is fennmaradt jó híre. Nagyon

lyezkedését egy előkelőbb városi

nehéz időszakban, a II. világháború

iskola vagy középiskola magyar ka-

egyetemi

ellenségnek

tanul-

számított.

felkészültsége,

89

90

tedráján, „de Széplaki tanár úr megelégedett

olvasó találkozókat, műkedvelő színjátszók

az őt elindító falusi iskolával, az uzoni I – VIII.

versenyét, stb. Igazgatóként pontosság, be-

osztályos régi scholával.”

csületesség és következetesség jellemezte.

„Az igazi sikert és hatékonyságot, a

A munkát megkövetelte, de a legkisebb

szeretetet az ifjúság érzi és értékeli a legjob-

elvégzett feladatot is méltányosan megdi-

ban és a leghitelesebben. Senki sem juthat

csérte. A kommunista éra legvadabb éveiben

el személyes kalauz nélkül a tiszta gondolat,

is kiállt kollégái, iskolája, nemzete mellett,

az igazi szépség, a művészet kínálta szel-

féltve óvott a durva erőszak vadhajtásai el-

lemi gazdagság tartományaiba” – vallotta

len. Frappáns humorával, vicces, tréfálkozó,

Goethe. Jellemét tekintve kiemelem egyenes,

hangulatos stílusával szüneteinket vidám

nyílt, határozott természetét, aki vélemé-

percekké varázsolta. Tanárként és emberként

nyét sohasem rejtette véka alá, hanem

is példaértékű életvitelt gyakorolt.

bátran képviselte. Munkáját olyan szeretettel

Ajánlom őszinte tisztelettel és sze-

és szenvedéllyel végezte, hogy szégyen lett

retettel eddigi életpályáját, tanári és emberi

vona az ő irányítása alatt ne dolgozni.

értékeit a méltatásra, elismerésre hivatott

Mint

kultúrház-igazgató

felele-

címre, és kívánom, hogy adjon a jó Isten neki

venítette a valamikori uzoni farsangolást

egészséget, erőt hátralevő nyugdíjas évei-

húshagyó kedden, nyugdíjas bálokat szer-

ben!

vezett odaillő műsorral, szabadegyetemi
előadásokat rangos meghívottakkal, író-
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