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ANDRÁSI
GYÖRGY

Andrási György 1937. április 22-én született az Arad megyei Majláthfalván.
Szakmai életútja ehhez a településhez kapcsolódik, a szolgálat, amit felvállalt,
ezt a kis magyar közösséget gazdagította.

Iskoláit a szülőfalujában kezdi meg, majd Aradon, az egykori Magyar Vegyes Középiskolában folytatja, ahol az 1954–55-ös tanévben érettségizik. A következő tanévben már
Kolozsváron diák, biológiát tanul olyan körülmények között, amelyet az akkori rendszer
lehetővé tett. Félbeszakítja tanulmányait, mert eleget kell tennie a kétéves katonai szolgálatnak. Bár tanít már Majláthfalván, mégsem mond le a tanulásról, fejlődéséről sem.
A hatvanas évek közepén Székelyudvarhelyen tanul, és szerez tanítói diplomát. Iskolájában biológiát oktat, és számos más tantárgyat, ahogy az a kis iskolákban lenni szokott.
Majláthfalvi tevékenysége töretlenül bővül, 1955 óta folyamatosan dolgozik a közoktatás megtartásán, a kultúra és a közösség összetartásán. Tanít, nevel, szervez, irányít és
támogat, olyan kitartással és bizalommal, ahogy azt csak kevesen tudnak. A tanügyben
ledolgozott 46 esztendőből tíz arra is futja, hogy a majláthfalvi iskola igazgatója legyen,
egészen 2000-ig, amikor nyugállományba vonul. Kimagasló munkájának egyik legszebb
példája az 1970-ben elindított Majláthfalvi Vasárnapok rendezvény, amely kezdetben
országos szinten is egyedülálló esemény volt, és amelyet a Román Televízió magyar adása
közvetített. Azóta a „vasárnap” többnapos megmozdulássá duzzadt, és augusztus közepén
Majláthfalván találkozik és előadást tart a megye magyarlakta településeinek minden
értékes néptánc- és énekegyüttese. Az Andrási György-falunap koncepciója ismert és
elismert rendezvényelv.

A népi kultúra tiszteletére és megbecsülésére nem csak a gyermekeket tanította, hanem
egész közösségét. Segítségére jött, hogy a hatvanas évek közepén, több éven át néptanácsi
alelnök volt, aki az oktatás, sport és kultúra témakörével foglalkozott. Arra is kiterjedt
a figyelme, hogy több családot rávegyen arra, hogy Majláthfalván telepedjenek le, gyermekeiket ott járassák iskolába, hiszen az iskola fennmaradásában minden magyar gyermek
számított akkor is, ugyanúgy, ahogy ma.
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Idegenvezetőként is dolgozott, de főleg azért, hogy tanulóit kirándulásokra vihesse olyan
helyekre, ahová másként nem jutottak volna el.

Andrási György szerint „elszigetelt magyar településen kötelességünk kaput nyitni a világra,
hogy azon átlépve a gyermek megtapasztalhassa azt, amit másként nem lenne képes. Ez csak
akkor valósulhat meg, ha a tanár szívvel-lélekkel küzd az iskola megmaradásáért.”
Andrási György ma is Majláthfalván él, és nagy tisztelet övezi.
pellegrini miklós

