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FARKAS
MIKLÓS

„Íme, a tanár! – mondhatnám a szakemberről, aki egy életen át oktatta a matematikát a segesvári magyar középiskolásoknak. De ha csak ezt mondanám,
akkor nagyon beskatulyáznám, mert ő több, mint nagyszerű tanár.

Íme, a nevelő! – pontosíthatnám a fenti kifejezést, hiszen ő nem csak tanított, hanem nevelt
is. Nevelt diákot, szülőt és munkatársat egyaránt. De ha csak ennyit jelentenék ki róla,
akkor ezzel még szinte semmit nem árulnék el, mert ő több, mint jeles tanár, ő több, mint
kiváló pedagógus.

Íme, az alkotó! – fűzhetném tovább a fenti gondolatsort arról a tanáremberről, aki már
a segesvári magyar középiskolai oktatásnak hajnalán bekapcsolódott annak szervezésébe,
színvonalának emelésébe. Ő az az egyéniség, aki egész életét és munkásságát szentelte az
anyanyelvű középiskolai oktatás megteremtésének, fenntartásának, megmaradásának,
szembeszegülve az előítéletekkel, megbirkózva a lehetetlennel. És ő az a jellem, aki legendás szervezőkészségével a segesvári magyarok művelődési életének élénkítésén fáradozik,
kiemelve a valódi értékeket a silány gyomvilágból.
De ha csak ennyi jutna eszembe róla, akkor még mindig csak a felületen tapogatóznék,
mert ő több mint kitűnő tanár, több mint hírneves oktató, több mint értékteremtő mester.
Ő az, aki képzettségével, sokoldalúságával, emberségességével, csúcsértelmiségi magatartásával nemzedékeknek mutatja a követendő utat. Fáklyaként csillog a sötétségben,
bevilágítva a követendő ösvényt diákoknak, oktatóknak, a segesvári magyar (és nem
magyar) értelmiségnek.

A kemény és kitartó munka, a rendszeresség, a fáradhatatlanság, a jellemszilárdság és
a felmutatott eredmények mögött azonban lennie kell még valaminek: egyenes gerincnek
és érző szívnek, test és lélek egészséges és elválaszthatatlan egységének. Mert ott van benne a mosoly és a keserűség, az érző ember hétköznapi élete. Felfedezzük benne az ünneplő,
művészeteket szerető lelket is, aki a földi zenén keresztül kapcsolódik leginkább a mennyei
dolgokhoz. Beleláthatunk a természetkedvelő emberbe is, aki túllát az emberi műveltség
korlátain, megtapasztalva a világ tökéletes szépségét, meghajolva a természet nagyszerű, de kemény törvényei előtt. A családszerető ember is ott magasodik előttünk, példát
szolgáltatva hűségből, szeretetből, és ezernyi fiatal nevelése során tanúsított türelemből.
Láthatjuk benne az esendő, de mindig felemelkedő embert, aki elutasítja a nyegleséget,
nem ismeri a rosszba való beletörődést. Mindezt hitéből fakadóan ismerhetjük meg abban

17

ezüstgyopár díjazottak | 2021

az emberben, aki nem csupán a szükségben tud imádkozni, és aki tud a bőségben hálát
adni. Mert íme, ő az ember: Farkas Miklós.” – jegyzi volt diákja, Veress Zsombor segesvári
gyógyszerész.

„Farkas Miklóst, mint tanárt a szakmai tudás, a pedagógiai érzékenység, az önmagára és
diákjaira kimért magas mérce és annak elérésére irányuló következetessége jellemezte.
És nem utolsó sorban a mindezekhez szükséges lépések pontos felismerése és megtétele.

Minden döntésében és elhatározásában van egy veleszületett tudatosság, az építkezés,
a cselekvés, a tenni akarás tudatossága. Ebbe épül bele az iskolaépítő, kultúramentő és
nemzetszolgáló énje, amiből semmilyen akadály meghátráltatni nem tudta.

Ő volt a megnemalkuvás példaképe a társadalom és a politika által kialakított hátrányos
helyzeteiben vagy az emberi sors néha elkerülhetetlen nehézségeivel szemben.
Ő volt az örökké bizakodó.

És Ő volt az, aki mindig segített, bátorított, magtorpant emberek után nyúlt, beszélgetve,
meghallgatva, mosolyogva. Hátát tartotta mindannyiunkért, diákjaiért, városáért, anyanyelvünkért, szülőföldünkért. Emberi kapcsolataiban élt, a közösségben gondolkodott.
Nagyon sokan hálásak vagyunk a sorsnak, hogy hosszabb vagy rövidebb utat megtehettünk vele.” – méltatja tanítványa, dr. Némethi András.

„Több, mint fél évszázadra tekint vissza ismeretségünk, barátságunk. Kedvenc tanárom
volt középiskolai éveim alatt, de sok más iskolatársamnak is. Miért is volt egy nehéz tantárgy – a matematika – oktatója sok diákjának kedvence? Soha nem bántott meg senkit, se
tanórán, se órán kívül, pedig nem minden tanuló mintadiák. Megjelenésével, barátságos
szavaival, humorával, és nem utolsó sorban szakmai ismeretével és pedagógiai erényeivel
sokunkkal megkedveltette ezt a nehéz tantárgyat. Órán kívül is sokat foglalkozott velünk:
felkészített tantárgyversenyekre, kulturális előadásokra, nyári szünetekben pedig több
napos táborokat, hegyi túrákat szervezett. Neki köszönhetően jutottam el háromszor
is a tantárgy-olimpiász országos szakaszára, kétszer dicséretben részesültem, ugyancsak diákjai közül országos szakaszon díjat nyert Varga Csaba, Némethi András, utóbbi
kétszer is szerepelt nemzetközi szakaszon, egyszer pedig díjazott volt. Én személyesen
kétszer voltam a Fogarasi-havasokban, kétszer a Retyezátban, egyszer a Hargitán olyan
többnapos túrákon, amiket Farkas Miklós szervezett. Tízéves középiskolai tanári tevékenységem során az ő mintáját követtem szinte mindenben, például diákjaimat elvittem a
Fogarasi-havasokba, a Radnai-havasokba, a Bihari-hegyekbe, a Hargitára, úgy szervezve
és vezetve le a túrákat, ahogy tőle tanultam.
Egyéb területen is együttműködtem Farkas Miklóssal: matematikaoktatás módszertana
területén folyóiratcikket, tankönyvet írtunk közösen, részt vettem a Segesváron általa
szervezett konferencián, a Gaudeamus Alapítvány létrehozásában és működtetésében is
mellette voltam.

Személyes, szubjektív értékelésemet alátámasztják azok az adatok, amiket az interneten is
megtalálhatunk róla. Közelgő nyolcvanadik születésnapja alkalmából egészséget kívánva
magam is gratulálok az Ezüstgyopár díjhoz, tartalmas és eredményes munkásságának
méltó elismerése e díj.” – emlékezik dr. Mezei Elemér pedagógus-tanítványa.

