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Építeni kétféleképpen lehet. Egyrészt téglát téglára rakva, malterral összekötve,
hogy bizton álljanak a falak, másrészt lélekben. Mindkét esetben komoly, szilárd
alapra van szükség, hogy amit felépítünk, ne bizonyuljon ingatag kártyavárnak, hanem dacolva az idők viharaival, büszkén hirdesse az építő nevét, emlékét. Mandel
Lászlóról elmondhatjuk, hogy Ő is egész életében épített, kétféleképpen is. Ha kellett, iskolát, kultúrotthont – ha kellett közösséget. Egész életére jellemző az építés.
Konok kitartással, mint Mózes, nem engedve a kicsinyhitűek kérésének, meg nem
torpanva az ezernyi akadály előtt, nem hagyva magát eltántorítani a céltól.
1940-ben született Brassóban, és még kisgyerek, amikor a család különböző okokból Csíkszeredába költözik. 1964–1967 között elvégzi a Pedagógiai Főiskolát Marosvásárhelyen, majd az akkor kötelező katonai szolgálat után 1968. február 1-jétől
megkezdi tanári pályáját. Mint a régi, kommunista világban mindenki, Ő is sok helyen megfordult, amíg végül hazakerült Csíkszeredába.
Arad megyében Vadász falu általános iskolájában minden reálnak nevezhető tantárggyal kezdte a tanítást. 1969–1972 között már a bánáti megye másik két falujában, Kisiratoson és Zimándközben dolgozik.
Családot alapít, ott születnek meg ﬁai, Zoltán és Zsolt. A nehéz évek után sikerül
közelebb kerülni a szülőkhöz, visszakerül Hargita megyébe. 1972–1980 között már
a csíkszentmihályi általános iskola tanára. Itthon születik meg harmadik gyereke,
Kinga. A család gyarapodása azonban nem akadályozza meg abban, hogy egyre
több közösségépítő tevékenységbe fogjon. Nemcsak óráin, az iskolán kívüli tevé-
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kenységeken is az értékek építése, megőrzése a célja. Talán ekkortól mondhatjuk
azt, hogy Mandel László megkezdte az építést: a kultúrotthon építésében segédkezett. És osztályaiban építette a közösséget, erősítette a magyarságtudatot, óvta
szellemi örökségünket. Gyerekek százai tudnának itt beszámolni arról, mit jelentettek számukra a közös foglalkozások, a kirándulások, a mulatságok.
1980-tól a csíksomlyói gyermekotthonban dolgozott, 1983-ig matematikatanárként,
ekkortól 1986-ig aligazgatója is az intézménynek. 1986-ban bekerül a csíkszeredai
9-es számú Általános Iskolába matematikatanárnak. Mintegy 7 évig szervezte Homoród- és Tusnádfürdőn a matematikatáborokat. Nem egyszer történt, hogy közel
2000 tanuló munkájának zökkenőmentes megszervezéséről, ellátásáról, utaztatásáról kellett gondoskodnia.
Aztán az 1989-es események után igazgatóhelyettes, majd 1990. február 1-jétől a
9-es és 12-es számú iskolákból egyesült új intézmény igazgatója lesz. A 42 év tanításból 21-et töltött Hargita megye legnagyobb létszámú iskolájában. Rendkívüli
körülmények között kellett az alapoktól kezdenie: két vegyes tannyelvű iskolából
vált ki a magyar tagozat, hogy a szabadság mámorától átitatva, a lelkesedéstől felbuzdulva önálló magyar tannyelvű iskolát alapítson. A két iskola közösségét kellett
eggyé formálni és ennek a 2060-as létszámú gyermeksereggel és több mint száz
tanerővel rendelkező új intézménynek az alapjait letenni. Nehéz időszak volt: a tanítás mellett az épülő iskolát felügyelni, ha kellett, maltert hordani, padokat cipelni,
taneszközöket beszerezni. Ehhez lelkes segítőkre is talált, de a felelősség, a döntés,
esetenként a kényelmetlen feladat vállalása az Ő gondja maradt. A kívülálló gyakran csak az eredményt vette tudomásul, hiszen a hosszas előkészületekről Mandel
László csak ritkán beszélt. Szűkszavúsága, kimértsége szerénységgel párosult, sosem beszélt eredményeiről, sikereiről. Közben a Nagy Imre Általános Iskola egyre
gyarapodott, szépült. Elkészült a tantermek után a sportterem, az udvar, a kert. Az
iskola köré hamarosan árnyat adó fák kerültek, és a főbejárat elé a zsögödi Nagy
Imre szobra. Hogy mindezek megvalósuljanak, nemcsak kitartó munkára, hanem
sok ötletre is szükség volt. És Mandel László nem fogyott ki a jó ötletekből. Így született meg az iskola himnusza és jelvénye is az Ő munkássága idején.
Külföldi kapcsolatainak, barátainak köszönhetően éveken át érkeztek a különböző
segélyek iskolánknak, amelyekből az iskola az anyagi alapokat egészíthette ki.

85

Az épület elkészülte még kevés egy tömeg közösséggé válásában, hiszen az még
csak holt anyag. Sokkal nagyobb feladat két iskola gyermekeinek és nagyszámú
tantestületének az egy csapattá kovácsolása. Talán ez volt a legnehezebb: a három
váltásban dolgozó tanerők jó része csak az évharmadzáró konferencián találkozott,
alig ismerte egymást, és ebből a tömegből kellett közösséget formálni. 20 év távlatából elmondhatjuk, hogy ez teljes mértékben sikerült. Állíthatjuk, hogy e vállalt
küldetését is kiválóan teljesítette Mandel László. Ebben sem fogyott ki az ötletekből.
Részese volt az Ötágú síp-mozgalom elindításának, amely magyarországi, szlovéniai, felvidéki, kárpátaljai és erdélyi magyar gyerekek és pedagógusok találkozásait
tette lehetővé a történelmi Magyarország különböző helyszínein. A VII. osztályos
éltanulóknak évente szervezett honismereti kirándulások megszervezése is az Ő
ötlete. 7 éven át szervezte a tavaszi vakációban a tanárokat, azok baráti körét egybefogó kirándulásokat Európába. És akkor még nem szóltunk a pedagógus napi kirándulásokról, iskolanapokról, ünnepekről, amelyeket előkészített, megszervezett.
Gondosan ápolta a testvériskolai kapcsolatokat.
Egész pedagógiai pályája a közösség építéséről, az emberi és nemzeti értékek
megőrzéséről szólt. Ahogy az idős szülőket (édesanyját, apósát), gyerekeit és immár öt unokáját összetartja és féltő gondoskodásával körülöleli, úgy igyekezett iskolájában összetartani kicsiket és nagyokat egyaránt. Szerteágazó munkáját az otthonról hozott ﬁgyelmesség, kitartás, odaadó szeretet és elkötelezettség jellemezte.
Ezeket az értékeket igyekezett átplántálni tanítványai és munkatársai szívébe. A
világ számos pontjáról történő megkeresés azt jelzi, hogy ez az igyekezete teljes
mértékben megvalósult.
Nyugállományba vonulásával sem távozott egészen szeretett iskolájából, hiszen a
Nagy Imre Egyesület alapító tagja és elnöke, így gyakran jár be hivatalos ügyintézésre. Az alapítvány feladatai által még szoros kapcsolatot tart fenn az iskolával,
annak pedagógusaival. Ehhez a munkájához kívánunk még sok erőt, kitartást és
lendületet!
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