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FERENCZ
ÁRPÁD

Ferencz Árpád 1937-ben született Székelylengyelfalván. A Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakának elvégzése, illetve három év tanári pályakezdés után 1961-ben Segesvárra került, ahol 45 évet tanított. Ezt a változatos, odaadó, kitartó, szívvel-lélekkel végzett munkát nagyon nehéz röviden
értékelni úgy, hogy közben a sorok és szavak mögül elővillanjon az EMBER,
aki részt vett a segesvári magyar gimnázium intézményének kiépítésében, bővítésében, fenntartásában.

1961-ben már csatlakozott azon maroknyi tanári csapathoz, amellyel együtt megvalósította a szórványmagyarság álmát: magyar líceumi oktatást Segesváron. Nem volt ez
egyszerű feladat. Egyrészt a szülőket kellett meggyőzni a magyar tagozat szükségességéről, másrészt teljesíteni kellett a fennmaradás két alapvető feltételét: az egyre csökkenő
gyermeklétszám mellett biztosítani a tanulók létszámának állandóságát, másrészt színvonalas, versenyképes oktatást biztosítani, amely garancia az itt végzett tanulók számára a
továbbtanulás, a jövőépítés szempontjából. Mindkét feltétel teljesítésében Ferencz Árpád
tanár úrnak nagy feladata volt. A segesvári iskola diákjainak felét jó képességű vidéki
diákok képzeték egy nagyon nehéz toborzó tevékenység eredményeként. Ezen diákoknak
bentlakást biztosítottak, és ösztöndíjjal támogatták őket. Az iskolai tevékenységeken túl
a segesvári líceum magyar tagozatán az akkori kis tanári csapat szinte minden nap kreativitásáról tett tanúbizonyságot a tagozat megmentése érdekében.

Ferencz Árpád fizikát tanított, de a fizika mellett osztályfőnökként szabadidős programokat kezdeményezett az osztályaival, a tanulók szüleivel, az osztály pedagógusaival. Így
osztályszintű és iskolai műsorok, kirándulások, szülői bálok születtek, amelyek alkalmasak voltak barátságok kiépítésére.

Ferencz Árpád keménykezű, szigorú tanár volt. Mi, a tanítványai, mindig féltünk a fizika
óráktól, de ez a félelem csak addig dominálta érzelmeinket, amíg sikerült igazán megismerni a tanár urat. Én általa szerettem meg a fizikát, általa választottam, mint továbbtanu-
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lási fő tanegységet, az érettségi után. Nem csalódtam a választásomban. Fizikatanárként,
osztályfőnökként, aligazgatóként azon dolgozott, hogy diákjaiban elültesse a legnemesebb
emberi tulajdonságokat. Nem mindig értettük meg „üzeneteit”, de utólag sok minden
letisztult bennünk. Gyökerek és szárnyak. Szárnyakat ez az iskola adott nekünk.

Köszönet érte a teljes tanári karnak, köztük Ferencz Árpádnak, aki ars poétikáját így
fogalmazta: „Az erdélyi magyarság szolgája voltam, azt tettem, amit hivatásom és tehetségem
szerint tennem kellett”.
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