SZÁSZ
ÁRPÁD
Az élet önmagában nagy érték, ennél csupán a feladat nagyobb, amelyet nekünk szánt:
hogy hittel és szent elkötelezettséggel cselekedjük meg, amit kíván tőlünk.
ALBERT SCHWEITZER

Megtisztelő feladat egy olyan kollégát bemutatni, akinek több mint négy évtizedes
pályafutása nagyon gazdag eredményekben, teljesítményekben, emberi kapcsolatokban, és akit a fenti idézetben megfogalmazott értékek vezéreltek egész munkássága során.
Szász Árpád tanár úr az egyetemi tanulmányait Marosvásárhelyen és Kolozsváron
végezte, majd Gyergyóremetén kezdett el tanítani 1969-ben. Az itt eltöltött öt év
alatt olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek birtokában bátran vállalhatta a megmérettetést és sikeres versenyvizsga után a sepsiszentgyörgyi 2-es számú Ipari
Líceum matematikatanára lett. Ebben a neves intézményben (amely 1990-ben magyar tannyelvű iskolává alakult át és Mikes Kelemen nevét vette fel) tanított idei
nyugdíjba vonulásáig. A 42 év alatt diákok népes tábora az ő segítségével fedezte fel
a matematika szépségeit, tőle tanult emberséget, egyenes tartást, hivatástudatot.
Tanárként alaposan felkészült az óráira, gazdag ismeretanyagát mindig a tanulók
számára legérthetőbb formában adta át. Jó érzékkel fedezte fel diákjaiban a matematika iránti érdeklődést és igyekezett mindenkiből a legjobbat kihozni. Tanítványai
szerették, tisztelték, sokan példaképüknek tekintették, és nyomdokaiban haladva, matematikatanárok, számítástechnikai szakemberek, műszaki pályán dolgozó
mérnökök lettek, választott szakmájukban olyan elhivatottak lévén, ahogy azt tanáruktól látták.
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Szakmai téren állandóan képezte magát, nyitott volt minden újdonságra, ami munkájában segíthette. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 1984–1990 között
a Kovászna Megyei Tanfelügyelőségen szaktanfelügyelőként irányította nagy szakértelemmel a matematikatanárok tevékenységét, tanulmányi táborokat szervezett
a tehetséges diákok számára. Ugyanitt 1991 őszéig ő töltötte be a főtanfelügyelői
tisztséget. Ezek az évek voltak az átalakulás évei az élet minden területén, így nem
volt könnyű feladat helytállni és megmaradni a méltósággal járható, egyenes úton.
Szász Árpádnak sikerült.
De egyre inkább hiányzott az oktató-nevelő munka, annak minden örömével, nehézségével együtt, ezért visszatért a katedra mellé. Kollégák lettünk. Nagy szerencsének tartom, hogy 20 éven keresztül lehettem tanúja annak, hogyan kell egy nemes
szakmát hivatásként végezni, még akkor is, ha „nem es” ﬁzetik.
Első találkozásunk még azelőtt történt, hogy munkatársak lettünk. Pályakezdő tanárként 1985 telén részt vettem Kézdivásárhelyen az általa (szakfelügyelőként) szervezett matematikatáborban. Olyan csikorgó hideg volt, hogy még irhabundában is
vacogtunk, de Árpi olyan jó hangulatot varázsolt, hogy senki nem törődött a -34 fokkal, nem bánta sem diák, sem tanár, hogy délelőtt tanulni kell (még vakációban is!),
mert délután színes, szórakoztató programok vártak minket.
A Mikes Kelemen Líceum munkaközössége sokat nyert azzal, hogy Árpi a tagja lett.
Több éven keresztül irányította a matematika katedra munkáját, majd bekapcsolódott a megyei módszertani tevékenységbe.
Ő volt a lelke matematikaversenyeinknek, a nagy közkedveltségnek örvendő országos Bolyai-vetélkedők, -megemlékezések szervezője, irányítója megyénkben.
Osztályfőnökként is példaképnek tekinthető. A rá bízott „csemetékből” mélyen gyökerező, dús lombú „fákat” nevelt. Mindig tudta, mikor kell bátorítani őket, mikor
kell szigorúan bánni velük. Volt tanítványai ma is visszatérnek hozzá kisebb-nagyobb
gondjaikkal, vagy egyszerűen csak azért, mert jól esik elbeszélgetni vele. Árpi valóban sokoldalú, színes egyéniség. Otthonosan mozog az irodalomban, művészetekben, történelemben. Figyelemmel kísérte és kíséri most is a politikai élet alakulását,
és véleményét soha nem aszerint alakította ki, hogy éppen mi volt a népszerű.
Az idén nyugdíjba vonul, de bízom benne, hogy együttműködésünk ezzel nem szűnik
meg. A matek-kuckó, melynek az utóbbi években egyetlen férﬁtagja volt, visszavár-
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ja! Biztos vagyok benne, hogy önzetlen segítségére, tanácsaira ezután is számíthat
barát, kolléga, tanítvány egyaránt.
Egy kelta-ír köszöntővel szeretnék gratulálni az Ezüstgyopár-díj odaítélése alkalmából:
„Mindig legyen előtted út,
Fújjon a szél a hátad mögül,
Arcodat melegen süsse a Nap,
Földedet öntözze lágy eső,
És mindaddig, amíg nem találkozunk,
Hordozzon az Isten a tenyerén”.
Kedves Árpi, Isten éltessen sokáig jó egészségben!

VARGA CSILLA
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