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Sárkány Judit tanárnővel VII. osztályos koromban ismerkedtem meg, amikor ő
kísérte a Szeben megyei tanulókat Botoşani-ba a Magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyre. Az ott töltött hét igazi élmény volt számomra. Közös örömünk csak
akkor volt nagyobb, amikor kolleganőként üdvözölhettük egymást.
A tanárnő 1941-ben született a mezőségi Kispulyonban. Iskoláit Kolozsváron végezte, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban érettségizett, majd a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett magyartanári oklevelet.
1964-ben egy Dés melletti faluban, Árpástón kezdte tanári pályáját, ahol a tanítás
mellett két fő célja volt: a könyv, az olvasás megszerettetése és a falu ﬁataljainak
összefogása. Olvasóesteket rendezett, a ﬁataloknak pedig színjátszó kört szervezett.
A tanárnő az 1967–68-as tanévben került Medgyesre, az 1-es Számú Általános Iskola magyar tagozatára. Ez jelentette számára a nagy kihívást, ahogy ő nevezte, mikor élményeiről beszámolt. Ebben, az akkor még háromnyelvű dél-erdélyi városban
a magyarok lélekszáma volt a legkisebb. Ahhoz, hogy a magyar tagozat működjön, a
szülőket kellett meggyőzni az anyanyelven való tanulás fontosságáról. És ha ez több
esetben sikerült is, a tanulók között sokan voltak olyanok, akik csak az iskolában
beszélték a magyar nyelvet, ott is csak tanórákon, mert szünetben románul folyt a
társalgás. Az itt végzett kemény munkát a szórványban tanító pedagógusok érthetik
meg igazán. Sárkány Judit tanárnő ilyen körülmények között is komoly eredményeket ért el. Tanítványaival mindig jelen volt a tantárgyvetélkedők különböző szintjein. Számos volt tanítványa választotta élethivatásául a magyartanári pályát s még
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ennél is többen végezték el a tanítóképzőt. Részt vett a Medgyesen megrendezett
„magyar estéken”, ahol irodalmi előadásokat is tartott.
A tanítás mellett a tanárnő elvállalta az iskola könyvtárának vezetését, gondoskodott a magyar nyelvű jutalomkönyvek beszerzéséről, az iskolaünnepélyek magyar
irodalmi összeállításáról.
Szerteágazó tevékenysége mellett szakmai továbbképzése sem szorult háttérbe;
megszerezte a II. és az I. tanári fokozatokat. Tudományos módszertani dolgozatának témájául is a medgyesi nyelvhasználat szolgált; az idegen szavak használatáról
és a kétnyelvűségről írt.
Az 1989-es változások után részt vett az önálló medgyesi magyar iskola létrehozásában, majd oroszlánrésze volt az iskola névadó ünnepségének megszervezésében. (Mint tudjuk tanintézetünk megkapta a Báthory István Általános Iskola nevet.)
A tanárnő hagyományt is teremtett az önálló magyar iskolában. Nyugdíjazásáig
minden évben megszervezte a Petőﬁ Sándor-szavalóversenyt, amelyre meghívta
Szeben megye magyar iskoláinak V–VIII. osztályos tanulóit, és nemegyszer gazdagította a jutalmakat a saját könyvtárából hozott ifjúsági könyvekkel.
Nyugdíjba vonulása után a tanárnő Kolozsvárra költözött, de iskolánk minden jelentős eseményére, ünnepélyére Medgyesre utazik.
Én jó egészséget kívánok Sárkány Judit tanárnőnek és sok örömet unokái körében!
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