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GAZDA
JÓZSEF

Gazda József 1936. április 8-án született Kézdivásárhelyen. A középiskolát
Sepsiszentgyörgyön, a Székely Mikó Kollégiumban végezte, majd a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári
oklevelet. Előbb Székelykocsárdon, majd a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, 1964-től pedig a kovásznai líceumban tanított nyugdíjba vonulásáig,
1998-ig.

Tanári hivatásában, rendkívül termékeny pedagógusi pályája során legfontosabb feladatának tekintette a magyar ifjúság nemzeti identitástudatának erősítését, a magyarság
sorsa iránti felelősségtudat felébresztését, a közösségért való cselekvésre buzdítást. Ennek
szellemében tanította a magyar nyelvet és irodalmat, valamint nevelte a rábízott ifjakat,
személyes példát mutatva helytállásból, áldozatvállalásból: „A munka, a feladat adva volt, s
a munka, a feladat – mint mindig – találta meg, kellett, hogy megtalálja az emberét. Nem az
ember választotta hát a munkát…”– hangsúlyozza a tanár úr. 1972-ben diákszínjátszó csoportot alapított, és tanítványaival együtt járta Erdély falvait a legmostohább időkben is.
1973-ban Kocziány Lászlóval együtt tankönyvet írt a romániai magyar diákok számára,
lejegyezte és könyvek formájában közkinccsé tette az itthon és szerte a nagyvilágban élő
magyaroktól gyűjtött több ezer órányi hanganyagot: Így tudom, így mondom (1980); Hát
én hogyne siratnám (1993); Mindennek mestere (1994); Jaj, mik történtek, jaj, mik is történtek
(1997). A 90-es évek elejétől segítőivel, munkatársaival együtt évről évre megteremtette
a feltételeit annak, hogy a nagy tudós, Kőrösi Csoma Sándor emlékét felidézzük, ápoljuk,
őrizzük a Csoma-napok megszervezése által. 1992-től szerkesztője, társszerkesztője mind
a mai napig a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület évkönyveinek, és mindegyikben szerzőként is szerepel.

A „jól megérdemelt” nyugdíjasévek Gazda József számára további közösségi szolgálatot,
szellemi alkotómunkát, újabb és újabb feladatokat jelentettek, ő pedig csodálatra méltó
lelkesedéssel, munkakedvvel és páratlan kitartással folytatta írói, művelődésszervezői,
szociográfusi munkáját „pénz és taps nélkül”, akárcsak a nagy előd, Kőrösi Csoma Sán-
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dor. Sorra jelentek meg szociográfiái: Az Istennel még magyarul beszélgetünk (2002); A tűz
októbere (2006); A harmadik ág (2011), majd A hajótörött (2016) című regénye, a Vezényelt
történelem (2017), A Golgota útján (2017), a Bujdosók (2019) című esszéregénye, valamint
a Bocz Borbála (2015), Boros Lajos (2016), Porzsolt Borbála (2020), Zolcsák Sándor (2020)
művészetét bemutató monográfiák.

Munkája elismeréseként számos díjban, elismerésben részesült az évek során, melyek
közül megemlítjük a Bethlen Gábor-díjat (1994), a Székelyföld folyóirat díját (2000), a
Sütő András Nyelvőrzésdíját (2010), a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét
(2011), a Tamási Áron-díjat (2013), a Háromszék kultúrájáértdíjat (2014), a Magyar
Örökségdíjat (2014), a Magyar Művészetértdíjat (2016), a Csutak Vilmos-díjat (2016), a
Kós Károly-díjat (2020).

Életművének méltatói találóan nevezték Gazda Józsefet szellemi ezermesternek (Ferencz
Csaba), sugárzó lámpásnak (Szakolczay Lajos) vagy a szellem organizátorának (Borcsa
János), ugyanis amit az elmúlt hosszú évtizedek során a nemzet asztalára letett, felbecsülhetetlen érték a magyarság számára.
Mindezekért hálás köszönetünket fejezzük ki, és szeretettel gratulálunk az RMPSZ
Ezüstgyopár díjához!
molnár juliánna

