Vida Zoltán
108

Nehéz

és

megtisztelő

Az 1989-es fordulat után

feladat egy olyan emberről írni, aki

a tanár úr is, mint sok más lelkes

elsősorban „észlény”, és akiben a

ember, oroszlánrészt vállalt a jo-

nemes érzelmek mindig iróniával

gaink visszaszerzéséért folytatott

(öniróniával) párosultak, párosul-

küzdelemben. A küzdelem fő célja

nak. Sziporkázó szelleme, rend-

az önálló magyar tannyelvű iskola

kívüli humora, finom iróniája min-

újraindítása volt. Politikusként és

dig elkápráztatott, kerestem és

a Máramaros megyei RMPSZ helyi

keresném társaságát, ha könnyen

szervezetének első elnökeként időt

elérhető lenne… Ezzel csak azt

és energiát nem kímélve harcolt e

szeretném jelezni, hogy mennyire

cél eléréséért. 1997-ben az álom

hiányzik. Számomra ő volt „az i-

valóra vált. Aligazgatóból a tanár úr

gazgató”!

lett az első tanár- és diákközösség

Személyesen

1991-ben

nélküli iskola igazgatója. Humo-

ismertem meg. Akkor a 4-es Szá-

rosnak tűnhet, de inkább felemelő,

mú Általános Iskola aligazgató-

hiszen a nagybányai magyarság

ja volt, én pedig magyar szakos

sorsát érintő, hosszú évekig meg-

tanfelügyelő. Már régebb is hal-

szüntetett magyar tannyelvű isko-

lottam róla: tanítványai dicsérték

la újraindításáról van szó, amelyet

pedagógiai érzékét, műveltségét,

papíron jóváhagytak, csak éppen

tudását. Mindig megnevettetett,

romban állt az épület, amelyet

a legkomolyabb dolgokról is kellő

kijelöltek. Elsősorban fáradhatat-

távolságtartással beszélt.

lan munkájának köszönhető, hogy

a következő év szeptemberében iskolánk
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megnyithatta kapuit mindannyiunk kimond-

első igazgatójaként sikerült felszítania a

hatatlan örömére.

parazsat, és olyan lángot teremtenie, amely

Így vall a tanár úr életének erről a

amellett, hogy a szellemet építette, közössé-

szakaszáról: „Isteni kegynek tartom, hogy

get teremtett, és elindított az új-régi hagyo-

aktívan részt vehettem a gimnázium újrain-

mányok megteremtésének útján.

dításában, a kezdeti nehézségek ellenére elért

Köszönöm a magam, a tanárok,

sikerekben. Egy iskola létrehozása, indítása

a diákok és a nagybányai magyar közösség

mindig felemelő élmény az érintett közösség

nevében! Erőt, egészséget kívánunk, és azt,

életében. Fényt gyújt, lángot éleszt, felszítja

hogy ahányszor hazajön, élvezze szeretetünk

a már-már hamvadó parazsat. Nekünk, a

lángjának melegét!

jelenben

munkálkodóknak,

kötelességünk

ezt a lángot úgy táplálni, hogy az ne csak vi-

Vlaicu Zsuzsa

lágítson, hanem melege udvarában a szellem

igazgatónő

épüljön.”
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