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azinczy Jenő Temesváron született 1932-ben. Elemi
és gimnáziumi tanulmányait Désen végezte, majd a
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem földrajz–geológia szakán szerzett 1955-ben érdemdiplomát. 1955-ben
megszűnt a nagyszebeni magyar tannyelvű kereskedelmi
iskola, a magyar gyermekek a Református Elemi Iskolában, a
Teréziánum városnegyedben működő I–IV. osztályos állami
iskolában, valamint a 8-as Számú Általános Iskolában tanulhattak. Kazinczy Jenőt ekkor nevezték ki az utóbbi oktatási
intézménybe. A VII. osztály elvégzése után igény volt egy
magyar tannyelvű középiskola megalapítására. Az akkori
igazgató, Bartos József és a szülői bizottság felkereste kérésével az Oktatási Minisztériumot, és az 1956–1957-es tanévre
már engedélyezték az esti tagozatot. A szülők és pedagógusok kérésére 1957 őszén indult el a nappali tagozat a magyar
tannyelvű 6-os Számú Középiskola Hegy utcai épületében.
Az intézmény igazgatói tisztségére Kazinczy Jenőt nevezték
ki. A tantestületet és szülőket meglepetésként érte, hogy már
1959-től egy évre kiköltöztették a frissen alakult iskolát, és
az 5-ös Számú Középiskola tagozata lett a román és német
tagozatokkal együtt. 1960-tól, mivel szűknek bizonyult az
épület a három tagozat számára, a magyar líceumi osztályokat átköltöztették a 3-as Számú román tannyelvű Középiskolába, ahol Kazinczy Jenő aligazgatóként dolgozott tovább. Az
elemi és gimnáziumi osztályok helyben maradtak, és a 15-ös
Számú Általános Iskola keretében működtek tovább. Mivel a
3-as Számú Líceum épületét átvette az egyetem, a líceum új
épületbe költözött, Octavian Goga Elméleti Líceum néven.
1970-től a XI. és XII. osztályok különböző szakirányt kaptak, így a magyar tagozat kémia-biológia, majd ipari kémia
profilt kapott laboránsképzéssel.
Nyugdíjazásáig, 42 éven át oktatott, nevelt abban az intézményben, ahol pályafutása elindult, amelyből 35 évet aligaz-
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gatóként irányította az adminisztratív, gazdasági tevékenységet
és a gyakorlati műhelymunkát. A kolozsvári egyetemi évekből
magával hozott Bolyai-szellem: a becsületes, kitartó munka, a
nemzeti elkötelezettség, a román és szász nemzettársak megbecsülése jegyében munkálkodott.
Tanári és igazgatói tevékenységét lelkiismeretesen, hivatástudattal végezte. A tantestülettel azon dolgozott, hogy a szebeni magyar tagozat megerősödjön és fennmaradjon. Ennek érdekében
a Szeben környéki szórványlakosságot felkeresve (Bürkös, Bólya,
Fogaras, Kiskapus, Medgyes, Vízakna) toborozták a diákokat.
Később székelyföldi tanulóknak biztosították a továbbtanulás
lehetőségét és a román nyelv elsajátítását. A tagozat szakiránya,
valamint a kollégiumi elszállásolás lehetősége a székelyföldi
tanulók számára vonzónak bizonyult, így szívesen jöttek Nagyszebenbe. Mint szaktanár rendszeresen képezte magát, 10-es
érdemjeggyel tette le a másod- és első fokozati vizsgákat. Dr.
Tövissy József kolozsvári egyetemi professzor nagyra értékelte
tudományos dolgozatát, tanítási óráit és oktatási módszereit.
Szaktanári munkájáért többször kitüntették. 2003-ban a Nagyszebeni Magyar Művelődési Polgári Kör díszoklevélben részesítette kulturális és társadalmi munkájáért.
A nagyszebeni 3-as Számú Líceumban, majd az Octavian Goga
Főgimnáziumban töltött aligazgatói munkája őszinte együttműködésen alapult. A tantestülettel való kapcsolatában a kölcsönös
megbecsülés elve vezérelte. A tanulókkal megértő, jó viszonyt
alakított ki. A szülőket is sikerült bevonnia az oktató-nevelő
munka támogatásába, ebben a „szülők iskolája” program is nagy
segítséget jelentett.
1968–1989 között a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Szeben megyei elnöke volt, majd a helyi RMDSZ munkájában is részt vett
mint alelnök. Ebben a minőségében látogatta a vidéki magyar
iskolákat, és azok gondjait a lehetőségekhez mérten segített megoldani. Tudományos és kulturális előadásokat szervezett vidéken
a szebeni diákok színjátszó és tánccsoportja részvételével tanári
irányítás mellett.
Tanárként, közösségi emberként is azon cél vezérelte, hogy a
szülők bizalmát az iskola kiérdemelje. Alapos tudással és erkölcsi
tulajdonságokkal vértezte fel a tanulókat, hogy a munka mezején becsülettel és sikerrel tudják megállni helyüket, valamint
nemzeti értékeiket és hagyományaikat ápolják, továbbadják.
A tantestület komoly munkával, pótórák keretében készítette
fel a tanulókat a tantárgyolimpiákra. A földrajzolimpiák több
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tanulója is országos elismerésben részesült alapos tudásáért. A
középiskola elvégzése után többen felvételiztek egyetemekre,
tanári, orvosi, mérnöki, művészeti diplomát szereztek. Tanítványai kikerülve az életbe szülőföldjükön ugyanúgy, mint a világ
legkülönbözőbb pontjain (Amerikai Egyesült Államok, Svédország, Németország, Ausztria, Szaúd-Arábia stb.) megbecsült
szakembereknek bizonyulnak. Az egykori tanítványok a találkozókon elismerésüket fejezték ki a tárgyi tudás és erkölcsi nevelés
területén kapottakért.
Tudományos munkásságát a nagyszebeni Földrajzi Társaság
keretében fejtette ki, melyet az országos Román Földrajzi Társaság oklevéllel ismert el. A Megyei Turisztikai Hivatallal együttműködve sikeres belföldi és külföldi kirándulásokat szervezett
diákoknak, hogy megismerjék a hazai táj szépségeit és a külföldi
tájak természeti és történelmi nevezetességeit.
Kazinczy Jenő felesége, Hegedüs Róza Olga a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem földrajz–geológia karán végzett 1957-ben.
Férje után Nagyszebenbe nevezték ki, ahol a magyar tagozaton
tanári és osztályfőnöki munkáját felelősséggel végezve, formálta
az ifjúság szellemét. Több éven át vett részt a helyi rádió magyar
nyelvű adásainak szerkesztésében is. Nyugdíjba vonulása után a
szebeni magyarságot az RMDSZ-ben és az ökumenikus nőszövetségben szolgálta. Gyermekeik Zsolt (1963) és Enikő (1967)
a 15-ös Számú Általános Iskola és az Octavian Goga Líceum
magyar tagozatára jártak. Zsolt a középiskola és szaktanfolyamok elvégzése után az élelmiszeriparban helyezkedett el. Enikő
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kémia–fizika szakán szerzett
tanári diplomát, jelenleg Csurgón tanít a Csokonai Református
Gimnáziumban.
Kazinczy Jenő több nemzedék tanítása során felelősségteljes
munkát fejtett ki Románia és a világ földrajzának, a természet és
környezet törvényeinek megismertetésében, a népek kulturális
és történelmi értékeinek megbecsülésére, tiszteletére nevelte az
ifjúságot.
Több évtizedes, eredményes munkájáért méltán nyeri el az
Ezüstgyopár-díjat.

keresztes kálmán
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