Máthé István szentegyházi fizika–kémia szakos tanár több évtizedes munkájának méltatásában egy igen gazdag pályarajz tárul elénk: egy rendkívül
aktív ember sokoldalú és sokirányú pedagógusi, intézményvezetői, közéleti, hagyományokat teremtő és azokat őrző tevékenységét összegezzük.
Máthé István a néprajzi hagyományokban gazdag faluban, Vargyason született; édesapja közvélemény formáló, tekintélyes gazdaember volt, akinek
emiatt kellett elszenvednie az ötvenes években a hagyományos rendtartást
őrző falu lerombolására törekvő kommunista rendszer üldözését, a kitelepítést. A Vargyasi Általános Iskolában töltött évek után a baróti középiskolában érettségizik, ezt követően a Marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolán
szerez fizika–kémia szakos tanári diplomát. A főiskola elvégzése után, 1974
szeptemberében kezdi meg tanári munkáját a Hargita megyei Oklándi Általános Iskolában. Közben folytatja tanulmányait, és 1979-ben egyetemi diplomát szerez a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem fizika szakán.
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MÁTHÉ
ISTVÁN

1979. szeptember 1-jétől a Szentegyházi (akkori nevén vlahicai) Ipari Líceumba nyer áthelyezést, ahová aligazgatói kinevezést kap, és ahol azóta
is megszakítás nélkül végzi tevékenységét. 1982–1987 között az iskola igazgatói tisztségét tölti be, majd az 1989-es fordulatot követően, 1990 elejétől
2017 szeptemberéig ugyancsak ő vezeti a közben a háromszéki 48-as küzdelmek hőse, az ágyúöntő Gábor Áron nevét felvevő szakközépiskolát. Gyakorlatilag több mint három és fél évtizeden át vállalt vezető tisztséget az
iskolában, amelynek minden szeglete, egész léte magán viseli Máthé István
munkájának, tanári és intézményvezetői habitusának jegyeit.
Máthé István az a pedagógus és intézményvezető, aki szívvel-lélekkel,
minden idejével és energiájával az iskolát szolgálta. Tanévkezdéstől tanévkezdésig, a nap 24 órájában a szentegyházi Gábor Áron Szakközépiskoláért munkálkodott. Oroszlánrésze volt az iskola bővítésében, szépítésében.
Egyik kezdeményezője és elnöke volt a Gábor Áron Líceumi Alapítványnak,
amely által minden lehetőséget megragadva gazdagította az iskola modern
felszerelését, anyagi bázisát: korszerű gépekkel felszerelt tanműhelyek
(szabász-, autószerelő-, asztalos-, villamosságműhely), deszkaszárító,
taniroda, szolgálati lakás, gépkocsi – hogy csak a legnagyobb anyagi értékű
pályázati eredményeket említsük. Éveken át volt házigazdája a Bolyai Nyári
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Akadémia műszaki szaknyelv-továbbképzéseinek (de a Bolyai Nyári Akadémia induló rendezvénye is Máthé István iskolájához kötődik). Testvériskolai kapcsolatokat épített anyaországi és hazai középiskolákkal, kezdeményezte és szervezte a Gyulai Zoltán Fizika – ma már – Természettudományi
Körversenyt, és időt, fáradságot nem kímélve múzeumot, sportpályát és
új öltözőket épített a tornateremhez. Az ő kezdeményezésére jött létre és
gazdagodott évről évre az iskola fogadótermében a magyar történelem–
művészet–műveltség nagy személyiségei és eseményei előtt tisztelgő
(Bodó Levente alkotta) plakettgyűjtemény.
Közéleti szerepvállalásában – városi tanácsosként – hatékonyan tudta képviselni az iskola érdekeit, követte és segítette a Homoród menti gyermekek
sorsát, boldogulását. Pályázott számítógépekért, és szaktanárként a fizika
gyakorlati oktatásában használt szemléltető taneszközökért, ösztöndíjakért, a diákok önazonosság-tudatát erősíteni hivatott bútorfestő–fafa-ragó–
csergeszövő kör fenntartásáért, jutalomkönyvekért, népviseleti ruhákért
az iskolának és Székelyföldet bejáró kirándulásokért. Kezdemé-nyezései
értelmes és tartalmas célokat mutattak a közösségnek: ebben gondolkodva
végezte munkáját mindig szem előtt tartva a diákok és az al-kalmazottak
igényeit és érdekeit. Mindezeket nem azért tette, hogy majd
érdemfokozatot kapjon, hanem azért, mert ezt érezte feladatának, ehhez
rendelte az elképzeléseit és céljait, ezeket akarta és tudta megvalósítani.
Intézményvezetőként elért eredményeit kiegészítik azok az emberi értékei, amelyek jó vezetővé tették: szervezőkészsége emberséggel, kiegyensúlyozottsággal, empátiával, segítőkészséggel, határozottsággal és tisztánlátással társult. Racionálisan gondolkozott, de az empátiaérzéke sem
hagyta cserben. A Gábor Áron Szakközépiskola nem lenne ma az, ami, ha évtizedeken át nem lett volna olyan vezetője, amilyen Máthé István igazgató
személyében lehetett. Jó gazdaként egybefogta az iskolaépületeket, a tornatermet, a műhelyeket, a bentlakást, az udvart és a múzeumot. Mindezek
azt bizonyítják, hogy nem ült tétlenül a sok év alatt, hanem tervezett, vezetett, pályázott, szervezett, tanácsot adott, intézkedett, segített és jelen volt
mindig, amikor szükség volt rá.
A tanári pályán két gyermeke követte – még ha más szakosként is – a szülői
példát: fia a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense, kutató
biológus, lánya nyelvtanár.
Máthé István egész tanári, iskolaigazgatói munkájával a romániai magyar
közoktatás, azon belül a szentegyházi középiskolai oktatás megmaradá-
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sát, fejlődését szolgálta; lelkiismeretes következetességgel munkálkodott
anyanyelvű kulturális örökségünk megmaradásáért, nemzeti értékeink őrzéséért. Kiváló tisztelettel javasoljuk a romániai magyar nyelvű oktatás és
nevelés területén kifejtett pedagógusi tevékenységét, megvalósított életművét elismerő Ezüstgyopár-díjra.
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