FARKAS
ISTVÁN

M

ikor Farkas István pedagógustársam méltatásán
kezdtem el gondolkodni, kissé megrebbentem, hogy
képes-e pár bekezdés, megszabott keret összegezni
emberi és szakmai sokoldalúságát, szerteágazó feladatait és
munkáját. Én sohasem láttam őt pihenni, csak munkája közben
válthattunk pár könnyedebb szót, ugyanis addig nem hagyta
abba, amíg meg nem oldotta annak minden apró részletét.
Igyekeztem magamban visszaforgatni az évek lapjait, és az
együtt megoldott szakmai feladatok mellett emlékeim közt tájak,
vidékek, hegyek, fák, füvek, bokrok, patakok képei jelentek meg.
Mindez a közös kirándulások élményeit idézte fel bennem. A
háromszéki óvónők rendszeres gyakorisággal járták be vele a
környék legszebb és legjelentősebb tájait. Sokat köszönhetnek a
Pro Natura hívei az ő szaktudásának, túravezetései által természetbaráttá váltunk mindannyian. Mindamellett, hogy István
társaságában közelebb kerültünk fűhöz, fához, virághoz, ennek
szakmai hozadéka az óvodai oktatásba visszafordított természetszerető mentalitás lett.
Szilágyi Domokos verse mintha neki íródott volna:
„Hegyek, fák, füvek, ágak, harag-zöld, azúr menny, szívem rokonai
ti élesztitek újjá, ti, gazdag szívűek, ha haldoklik is, a reményt,
tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet,
tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek.
Hegyek, fák, füvek, ágak, harag-zöld, azúr menny, szívem rokonai,
titeket hívtalak-hívlak-idézlek vidítani, segíteni,
karcsú sziklák, szép fejűek, felhő-lépők, bátorítók,
(…) sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű
akaratot –
simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok,
ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s – tanácstalannak – tanácsot ad,
(…) ki hű hozzám, hogy hű maradjak és józan és fegyelmezett –
köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok, fák, füvek.”
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Farkas István 1949-ben született Sepsiszentgyörgyön, érettségi
bizonyítványt a Székely Mikó Kollégiumban, földrajz–történelem szakos tanári oklevelet pedig 1973-ban Marosvásárhelyen
szerzett. Pedagóguspályája kezdetén Szárazajtán és Sepsibükszádon tanított, ahol a település kulturális életében is meghatározó
szerepet töltött be. Majd Sepsiszentgyörgyön nyolc éven át az
akkori idők tanulóit összefogó megyei szervezet módszertanosaként tevékenykedett, és elmondása szerint az emlékeiben nagyon
sok eredményes rendezvény elevenen él a mai napig. A rendszerváltás friss lendületében, 1990-től öt éven át a Tanítók Háza
igazgatójaként sok értékes újítást vezetett be, képzéseket indított,
szakszerű irányításával megalapozta a környezetvédelmi mozgalmat. Vezetői szaktudását megyei szakfelügyelőként kamatoztatta, pályájának utóbbi, közel 20 évét a Kovászna Megyei
Tanfelügyelőségen töltötte.
„Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! – azaz figyelj a Földre és cselekedj, ahol vagy.” Ezzel a gondolattal jellemezhetnénk
Farkas István munkához való viszonyát. Hivatásként élte meg
feladatait, lélekkel és nagyfokú kötelességtudattal, pontossággal,
fegyelemmel és időt nem kímélő odaadással végezte a rábízott
munkát. Szerencsére a fegyelmezett szakember a szabadidőben
derűs, ötletadó, humoros, találékony és kezdeményező, játszó
felnőtt is tudott lenni, kedves, közvetlen kolléga.
Kedves István, kedves Pista, nyugdíjasként tudjuk, hogy nem
könnyűek a mindennapok. De fohászkodunk a Fennvalóhoz:
nem csodákért, nem látomásokért, hanem a hétköznapok meg
éléséhez kérve az erőt. Őrizze meg személyisége derűs jegyeit,
töltekezzen ifjúsága emlékeiből és mindabból, amit a természet
adhat továbbra is. Kívánjuk, hogy adja meg az Úr mindazt,
amire szüksége van. Köszönjük, hogy ismerhettük, és hálával
gondolunk az együtt töltött időkre: a hegyek, fák, füvek és erdők,
sziklák és lombok emlékére.
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