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NAGY
GÁBOR

Nagy Gábor 1951. november 27-én született Szárazajtán. Tanulmányait 1975ben fejezte be a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Tied vagyok, tied, hazám! E szív, e lélek; / Kit szeretnék, ha tégedet, Nem szeretnélek? – hangzott fel temérdek alkalommal Petőfi Sándor megzenésített Honfidala a Cantus Firmus
Vegyeskar előadásában, melyben 35 évig énekelt. A kommunista hatalom által betiltott
Székely János: Caligula helytartójának előadásai után, melyben Lucius szerepét alakította,
többször is elhangzott a híressé vált mondat: az elv a fontos, végbevinni a lehetetlent.
Nagy Gábor kémiatanár mindig teljes szívvel élt.

A Vargyas-szorosban táborozáskor, vagy kémiaórák félmondataiban kovalens kötéssel
rögzítette tanítványaiban nemcsak az egész periódusos rendszert, hanem a hazaszeretet
elektronpárjait is. Örökre és végérvényesen. Nem volt osztályában tanuló, aki ne tudott
volna elénekelni húsz népdalt, és ne tudta volna kívülről a periódusos rendszer főcsoportjait. Tanítványai közül 45 év alatt 16 kémiatanár és 37 orvostanhallgató került ki, számos
mérnök és szívének kedves tanítvány.

1975-ben kezdett tanítani falun, de 1978-tól már a saját alma materében foglalta el versenyvizsgával a katedrát. Összesen tíz évfolyamot vezetett a ballagásig a mai Mikes
Kelemen magyar tannyelvű líceumban és annak elődjében, a Vándorló iskola névvel felruházott leánygimnáziumban. 1990-ben kezdeményező szerepet vállalt az iskolák szétválasztásában.
Elkészítették akkori tanítványai segítségével Málik Józsefnek, a leánynevelő intézet első
alapító igazgatójának bronz arcmását, amelyhez annyi rezet gyűjtött, hogy Kossuth Lajos
mellszobrához a réz mennyiségének több mint felét abból biztosították.

Testvériskolai kapcsolatot alakított ki az anyaországi Pécel és Makó intézményeivel Gouda, Martigny iskoláival. Sepsiszentgyörgy Megyei Jogú Város Tanácsában két mandátumon át volt tanácstag.
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A 89-es események alkalmával alapítótagja és elnöke lett a Kovászna Megyei Tanügyi
Szabad Szakszervezetnek, ahol jelen pillanatban is elnöki minőségében a pedagógusok
érdekeit képviseli, segíti.

Alapító tagja volt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 1991. július 11-én,
Szovátán. Emlékezetes pillanat maradt más okokból is az esemény, mert másnap reggel
megcsonkítva találta járművének gumiabroncsait és ablakait.

Maradandó tettének az Emlékerdőt tartja a Gémváránál. Két év alatt, 1998–2000 között,
1848 facsemetét ültettek el akkori osztálya tanulóival. Emléktáblát helyeztek el Toma
Áron tiszteletére, melyet a mostani főorvos, egykori tanulója tervezett és festett.
Hitvallása egyben üzenet is a következő nemzedéknek:

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.
kazinczy ferenc

szabó margit

