FARKAS
ERNŐ

Pedagógusi pályám egyik kiemelkedő élménye, hogy több éven keresztül olyan kollegáim lehettek a Maros Megyei Tanfelügyelőségen, mint Farkas Ernő vagy Donáth
Árpád tanár urak. Éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy én írhatok
laudációt Farkas Ernőről, a pedagógusról, a barátról, a tisztességes emberről abból az alkalomból, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Ezüstgyopárdíjjal tünteti ki.
Mit kapott Maros megye pedagógustársadalma Farkas Ernőtől? Példát a helytállásról, a kitartásról, a becsületességről, a munka megbecsüléséről, szerénységről,
értékeink féltéséről és emberszeretetről. Meghatározó egyénisége Maros megye
elitjének, habár önmagát sohasem sorolta volna közéjük.
Magyartanárként és szakfelügyelőként is igazi szolgálatot végzett. Taníthatott a legkisebb faluban vagy Marosvásárhely neves gimnáziumában, főiskoláján, óráit, előadásait ugyanolyan lelkesedés, szenvedély jellemezte. Szépirodalmi könyveket, szakkönyveket, újságokat, fénymásolt értékes cikkeket juttatott el a legkisebb faluba is.
Alázattal szolgálta az iskolát, a magyar közösséget. Sohasem tudott közömbös lenni, szárnyalt, háborgott, tiltakozott, néha morcos volt, néha elégedetlen a sorssal, a
közélettel. A látszólag zárkózott külső egy jóságos lelket, egy melegszívű, humoros
embert takar.
Tanári ethosza: az ismeretátadáson túl a nevelés, a következetesség, a humán szigor, az erkölcsösség, a munkába vetett hit és az ember tisztelete.

36

Pedagógusoknak és diákoknak egyaránt számtalan tematikus kirándulást szervezett abból a célból, hogy ismerjék meg Erdély igaz történelmét, szépségeit és nem
utolsósorban irodalmi hagyatékát. Előadásaival lenyűgözte hallgatóit, felejthetetlen
élményt nyújtott diákjainak, tanártársainak, vagy éppenséggel a Marosvásárhelyen
megforduló külföldi személyiségeknek. Tudományos konferenciákat szervezett a
magyar pedagógusok számára, amelyekre mindig jeles magyarországi előadókat
hívott. Sajnálattal veszem tudomásul, hogy az általa útnak indított szakmai találkozóknak, kirándulásoknak nincs folytatása, mégiscsak igaz, hogy vannak pótolhatatlan emberek.
Miért lelkesedett? – egy jól sikerült óráért, dolgozatért, feleletért, egy értékes irodalmi, illetve képzőművészeti alkotásért, az erdélyi tájért, és mindazért az anyagi és
szellemi értékért, amit elődeink ránk hagytak.
És mi zavarta? A közöny, az erkölcstelenség, a sznobizmus, a gátlástalanság, a
törtetés, a pénz hajszolása és a globalizáció.
Ott bábáskodott 1990-ben a Magyar Pedagógus Szövetség létrejötténél, melynek
sokáig elnökségi tagja volt, javaslatára vált rendszeressé a magyar iskolaigazgatók
szakmai találkozója. Ugyanakkor részt vett több közhasznú egyesület tevékenységében előadóként, szervezőként is.
A Maros megyei magyar pedagógusai ezzel a Ezüstgyopár-díjjal hajtanak fejet Farkas Ernő tanár úr előtt, és mondunk köszönetet mindazért, amit tőle kaphattunk.
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