KISS
SÁNDOR

Több évtized telt el, amióta Kiss Sándor, mint frissen végzett történelem szakos
tanár elhagyta az egyetem padjait azért, hogy itt, a Kárpát-medencében, a nekünk
otthont adó földön a kultúra továbbörökítésén fáradozzon, oktasson és neveljen.
Tanítani sohasem volt könnyű, ennek ellenére vállalta a magyar pedagógusok sorsát az 1960-as évek elején, amikor az alkudni és megalkudni magatartást csak egy
hajszál választotta el egymástól, amikor az elveinkhez, önmagunkhoz való hűség,
néphez, kultúrához való ragaszkodás nem volt veszélytelen vállalás. Harc volt ez a
megélhetés és megéltetés között, de győzelmes küzdelem.
Sárközújlakon hat évig, Kisfenesen kilenc évig tanított. Több mint két évtizedet a
Györgyfalvi Általános Iskolában dolgozott, ahol 1988-tól nyugdíjazásáig az iskola
igazgatója is volt. Szolgálati idejéből harmincnégy évig volt ingázó tanár, de sem a
hideg, a havazás, az autóbusz számára járhatatlan út nem akadályozta meg, hogy
eljusson munkahelyére.
A györgyfalvi iskola az Ő személyében olyan vezetőt nyert, aki teljes mélységében
értette, hogyan kell egy tanintézményt igazgatni, az iskola életét megszervezni, irányítani a tantestület pedagógiai munkáját. Ez olyan iskolavezetést jelentett, amely
az intézmény sajátos viszonyai közepette friss szemmel, színvonalas pedagógiai
képzettséggel párosuló intuícióval látja meg a kínálkozó lehetőségeket, amely a
maga lendületével képes előrevinni környezetét is. Hivatástudatával, munkaszeretetével, igényességével, közéleti tevékenységével az igazi pedagógus megfor-
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málására törekedett. Kiegyensúlyozott személyiség, akinek pedagógiai és emberi
vonásai harmonikus egységbe olvadnak össze, önmagát nevelve akart másokat is
nevelni. Nemcsak pedagógusi következetességgel és szigorral, hanem személyes
példaadással is. Falun mindig nagyra becsülték azt az értelmiségit, aki a ﬁzikai
munkát sem veti meg. Kiss Sándor igazgató urat gyakran láthatták Györgyfalván az
erdőre menni a szülőkkel együtt, hogy elhozzák az iskola számára a télire való tűzifát, láthatták fát vágni, zárat javítani, bútort rakodni, amikor megérkezett a holland
adomány, vagy dolgozni ősszel az iskolakertben.
A györgyfalvi iskola a „szíve csücske”. Tekintete ﬁatalos, határozott, magabiztos,
életerős ma is. Diákok nemzedékei nőttek fel e szempár féltő-védő, cselekvésre
késztető, személyiséget formáló tekintete alatt. Ezért megbecsült és tisztelt személyiség közösségünkben a mai napig is, ahová nyugdíjba vonulása után, meghívásunkra mindig nagy szeretettel látogat el.
Pedagógusi pályája azonban nem ért véget a györgyfalvi iskolában. Maga sem gondolta volna, hogy milyen érdekes fordulattal folytatódik.
Kiss Sándor nyugdíjasként ment Bukarestbe, de aktív szellemét, tenni akarását
nem elégítette ki pusztán a családi kör melege. Ezért csatlakozott 2005-ben a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum pedagógusközösségéhez, tovább folytatva történelemtanári pályafutását. Mind a tantestület, mind a diákság és a szülői közösség
méltán könyvelte el nyereségként Kiss Sándor tanár úr tevékenységét.
Kiváló felkészültsége és több évtizedes tapasztalata mellett a könnyedebb, színesebb (és sokszor felszínesebb) bukaresti közegbe hozta a maga komoly, precíz,
rigurózus és egyenes gerincű erdélyiségét.
Egész lényét és minden megnyilvánulását igényesség jellemezte. Tudott tiszteletet
parancsolni és tekintélyt tartani s mindez nemhogy eltávolított volna, de közelebb
hozott hozzá kollégát és diákot egyaránt, hisz minden gesztusán átsugárzott mély
és bölcs humánuma, meleg humora.
Nem elégedett meg a tanórákon kifejtett munkával. Többre törekedett ő maga, és
többre ösztönözte a tanítványait is. Számos bukaresti és országos projektben vettek részt az általa felkészített csoportok, a hivatalos tananyag mellett jobban megismerve ezáltal a hazai nemzetiségek sokszínű kultúráját, hányatott történelmét,
egymásrautaltságát, egymás megismerésének és tiszteletének szükséges voltát.
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Kiss Sándor számára is kihívás és új élethelyzet volt Erdély szívéből Bukarestbe
csöppenni, megtapasztalni egy, a szórvány körülmények között a saját fennmaradásáért, a magyar nyelv és kultúra megtartásáért, továbbadásáért küzdő közösség
mindennapjait. Azonnal ráérzett az ismeretterjesztés szükségességére és lehetőségére, számos ilyen jellegű előadást tartva a tanuló ifjúságnak, elsősorban nemzeti ünnepeink alkalmával.
Gazdag vezetői tapasztalatait is szívesen osztotta meg iskolánk igazgatójával, a
gyakran felmerülő adminisztratív problémák optimális megoldását keresve.
Hamar eltelt az a négy tanév, amelyben Kis Sándor a bukaresti Ady Endre Elméleti
Líceum történelemtanára volt, de a kölcsönös tisztelet és barátság Kolozsvárra történő hazaköltözése után is megmaradt. Legjobb bizonyság erre az, hogy valahányszor Bukarestbe jön, felkeresi iskolánkat, amely az ő iskolájává is vált. Jövetelének
híre valahogy napokkal előbb kiszivárog és az adott időpontban kollégák és diákok
egyre gyakrabban néznek a bejárati ajtó felé: jön Sanyi bácsi!
Váci Mihály gondolataival szólunk Hozzá:
„Osztani magad: - hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: - hogy magasodjál;
hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.”
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