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†Máthé
Márta

A Hargita megyei Atyhán született 1930. május 12-én. 1–4. osztályos tanulmányait
Atyhán, az 5–12. osztályt Székelyudvarhelyen és Besztercén polgári leányiskolában végezte,
majd a székelyudvarhelyi tanítóképzőben szerzett oklevelet. 1954-ben a kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem matematika–fizika szakán diplomázott.
1954 szeptemberétől 1987-ig Szászrégenben a magyar középiskolában tanított, az intézmény későbbi neve 2-es Számú Ipari Líceum, jelenleg a Lucian Blaga Szakképző Líceum
nevet viseli. Ez idő alatt és nyugdíjazása után is elismert matematikatanár, generációk hosszú
sorát segítette a továbbtanulásban főiskolára és egyetemre. A magyar népi kultúra ápolása terén létrehozta az iskola népi együttesét, amellyel sok versenyen szerepelt országos szinten is, és
soha nem tért vissza oklevél nélkül. A népi együttessel többször is szerepelt a román tévé magyar adásában. Szászrégenben és környékén rendszeresen felléptek kulturális előadásokkal,
népi táncokat, népdalokat, színdarabokat adtak elő a diákok. A 90-es években a szászrégeni
katolikus egyház éves programban a csángó gyermekek oktatását segítette, amiben Máthé
Márta is részt vállalt. 2014-ben és 2015-ben a csíksomlyói Szent István Kollégium tanulóinak
kéthetes érettségi felkészítőt tartott matematikából. Az iskolai tánccsoport diákjait ingyen
konzultálta matematikából, ugyanezt tette a félárva gyermekekkel és a rászorulókkal.
Alázattal és elkötelezetten végezte munkáját a matematika és a magyar népi kultúra
ápolása terén is, cikkei jelentek meg a Népújságban, illetve a Szászrégen és vidéke helyi folyóiratban. Munkája eredményeképpen sok volt táncosa néptánccsoportot hozott létre, amelyek
eredményesen működnek ma is – ilyen a felfalusi Bíborka tánccsoport, a helyi líceumok
tánccsoportjai, a marosszentgyörgyi tánccsoport.
1996 decemberében az Ezeréves a magyar iskola díszoklevéllel jutalmazta az RMPSZ
országos elnöke. 2006. január 22-én vette át A magyar kultúra ápolásáért, a Németh Géza
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Egyesület által adományozott elismerést. 2014-ben a Szászrégeni Magyar Napok alkalmából életműdíjjal jutalmazták. Máthé Mártának az erdélyi magyar ifjúság jövője iránti
felelősséggel végzett munkája és sikeres táncpedagógiai tevékenysége elismeréseként 2015.
március 5-én Magyarország államelnöke, Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Petőfi Sándor Az apostol művének részletével vallotta:
„Munkára hát,
Föl a munkára lelkem!
Ne légyen egy nap, egy perc elveszítve,
Nagy a feladat, az
Idő röpül, s az
Élet rövid.”

szabó zoltán

