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KASSAI
ISTVÁN

A pedagógus nem lesz, hanem születik – vallják sokan, és a köztudatban még
ma is uralkodó az a nézet, hogy a jó tanár születésétől fogva rendelkezik a pedagógusi tevékenységhez szükséges képességekkel, és ha valaki „nem született
pedagógusnak”, abból soha nem lesz jó tanár. Németh László szerint: „Az, hogy
az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó 10 évvel az iskola elvégzése után
derül ki.” „Nem attól lesz valaki jó tanár, hogy hogyan szerezte meg a diplomáját,
hány diplomája van, vagy milyen nagyszerű pedagógiai módszereket használ, hanem
leginkább attól, hogy hogyan tud a gyermekekkel kapcsolatot teremteni” – vallja a
finn Jukka Sinnemaki oktatási szakember.

Kassai István tanárról elmondhatjuk, hogy pedagógusi munkáját a gyermekekkel való
megfelelő kapcsolatteremtés megtalálása jellemezte. Földrajztanárként nemcsak a tananyag megtanítása, hanem a kirándulások szervezése is tanítványainak lelkes tanítását
jelentette. A természetjárás szeretetét örökölte, hiszen az egész családja szenvedélyes
természetjáró volt. Vonzották Torda környékének földrajzi-geológiai kuriózumai is, így
nem csoda, hogy tucatnyi tanítványára volt olyan hatással, hogy az egyetemen a földrajz-geológia szakot választották. Hivatástudatát bizonyítja, hogy három gyermekének
egyike szintén pedagógus.

Egyik tanítványa vallomása így szól: „Ő volt tanáraim közül az egyetlen, aki pedagóguspályára biztatott, sőt szüleimmel is megérttette, hogy nekem ott a helyem.”

1942. február 9-én született Kolozsváron. Ötéves volt, amikor Tordára költöztek. Azóta is
itt él, itt járt iskolába, majd az érettségi után a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
földrajz-természetrajz szakán szerzett tanári képesítést. Pályaválasztásában döntő szerepe
volt a családi természetjárás hagyományának. 1964-ben Várfalvára kapott kinevezést, ahol
24 évet tanított, és tíz évig az iskola igazgatói teendőit is ellátta. Igazgatóként a frissen
felépített új iskolaépület felszerelésének cseppet sem könnyű feladata várt rá. Az igencsak
szűkös pénzügyi keretek között nagy ötletességgel oldotta meg, és biztosította az iskola
működéséhez szükséges feltételeket.

1988-ban Tordára került, ahol előbb az egyik román nyelvű általános iskolában, majd
1991-től a helyi elméleti líceum magyar osztályaiban tanított földrajzot. Ugyancsak 1991től a környező falvak földrajztanárainak módszertani körét vezette, és több vizsgára
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készülő tanár szakellenőrzését végezte. Mindig szívén viselte az anyanyelvi oktatás ügyét,
1982-ben 32 aláírást gyűjtött a szülőktől, hogy az Oprişani negyedben magyar 5. osztály
indulhasson. 2004-ben nyugdíjazták, de ez Kassai tanár úr számára nem valaminek a
végét, hanem egy új kezdetet jelentett. Felfedezte az éneklés örömét, aktív tagja a Tordai
Magyar Dalkörnek és a Tordaszentmihályi Vegyes Karnak is. Emellett bekapcsolódott
a tordai amatőr színjátszásba is, és példájának köszönhetően színjátszó csoport alakult,
amellyel felléptek a Tordai Magyar Napokon, vidéki kiszállásokon szerepeltek Aranyosgyéresen, Nagyváradon, Maros megyében.
Ilyen gazdag életpálya láttán azt kívánjuk, adjon Isten neki hosszú életet jó egészségben,
megújuló energiával!
bálint mátyás

