PAPP
ZOLTÁN

A tanári munka nem azonos a módszeres ismeretközléssel, még akkor sem, ha
rendszeresség, szigor és következetesség jár vele. A jó tanár a lehetőségeket mutatja tanítványainak, a könyvtár és kutatás irányába tereli az érdeklődést, önálló
véleményalkotásra és munkára ösztönöz, ugyanakkor tudásban, magatartásban,
anyanyelvhez, hagyományokhoz való ragaszkodásban és gondolkodásban
a tevékeny, művelt ember mintaképe. Csak az ilyen tanár tud jelenlétével
és munkájával szellemi forrongást kiváltani.
németh lászló

I

lyen tanárnak ismertem meg 1977-ben, VII. osztályos
koromban Papp Zoltán tanár urat, akiről a mai napig is
elismeréssel vélekedem, éppen ezért nagy megtiszteltetés
számomra, hogy én írhatom a laudációját.
Pedagógusi pályafutását 1962-ben, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem elvégzése után kezdte az Angyalosi
Általános Iskolában, biológia és földrajz szakos tanárként,
ahol kultúrigazgatóként aktívan részt vett a falu közművelődési életében. 1968-tól egészen 1999-ig, nyugdíjazásáig a
kovásznai líceum tanára volt. Ez alatt a 37 év alatt több generáció nőtt fel a tanár úr keze alatt, lehet, hogy Kovásznán
nincs is olyan magyar család, amelynek legalább egy tagját
ne tanította volna. Hosszú éveken keresztül ő volt a biológiaés földrajzkatedra vezetője, a körzet módszertani felelőse,
aki már 1979 óta rendelkezik I-es fokozati vizsgával. Tanári
munkáján kívül volt ideje, szakszervezeti bizottsági tagként,
a közösségért is dolgozni.
Tanítványai számos körzeti, megyei és országos versenyen
eredményesen szerepeltek, sokan közülük orvosi, tanári
illetve biológusi, mérnöki diplomával büszkélkedhetnek,
és ma is hálásan emlékeznek a tanár úrra. Több mint 30 év
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távlatából kellemes mosollyal az arcomon emlékszem vissza az
általa tartott biológia-, illetve földrajzórákra. Volt egy sajátos
módszere, amellyel sikerült mindenkinek az érdeklődését felkeltenie az új lecke iránt, elérte azt, hogy mindenki aktívan részt
vegyen az órán. Ha valaki rendetlenkedett, azt enyhe iróniával,
nem sértő módon, hamar lecsillapította. Közvetlen embernek
ismertem meg, akitől nem féltünk kérdezni. Tudtuk, hogy
mindig bizalommal fordulhatunk hozzá, még diákcsínyekről is
meséltünk neki, amelyeket más tanároknak nem mertünk volna
elmondani. Első benyomásra nem tűnt szigorú tanárnak, de a jó
jegyre nagyon rá kellett dolgozni. Színvonalas órákat tartott, sok
új ismeret iránt keltette fel érdeklődésünket, órái után sokszor a
könyvtárban töltöttük a szüneteket, lexikonokba, enciklopédiákba temetkezve.
Fiatal pedagógusként számos kirándulást, gyalogtúrát szervezett, tengerparti táborokat vezetett, amelyek nem kevés felelősségvállalást igényeltek, és mindezt nem saját érdekében tette, hanem hogy sok-sok diák jól érezhesse magát, és olyan gyermekek
is nyaralhassanak, akiknek erre másként nem lett volna lehetőségük. Önzetlenül szerette tanítványait és a munkáját, nemcsak
tanított, hanem nevelt, és amikor tehette, szórakoztatott is.
Papp Zoltán tanár úr különleges egyéniség, nem csupán egy
pedagógus a sok közül, hanem olyan személyiség, aki élete nagy
részét hivatásának szentelte. Az Ezüstgyopár-díjat becsülettel
kiérdemelte. Egyike volt azoknak a pedagógusoknak, aki felkeltette tanítványai kíváncsiságát új ismeretek iránt, aki arra késztette őket, hogy fejlesszék általános műveltségüket. Antoine de
Saint-Exupéryt idézve: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd,
hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz, és szó nélkül kiosztod közöttük
a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd
fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.”
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