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Jó böngészést! 

 

K.L.I. 
 
 

 
 
 

Emlékeim középiskolai tanáraimról 

Margittán jártam középiskolába 1962 és 1966 között, az akkor néhány éve alakult Vegyes 
Középiskolába. Az iskola 1961-ben kapott új épületet. A tanárok nagy része fiatal volt, az is-
kola főleg a reál tárgyakból volt erős, sok végzett diák jutott be egyetemre: mérnöki szakok-
ra, matematikára, fizikára, de bölcsészkarra is. 

Minden tanáromra szívesen emlékszem vissza, mindenkitől tanultam valamit, és erre 
csak évekkel az iskola elvégzése után jöttem rá. Itt most csak néhányukról emlékezem meg.  

 

A matematikát Betuker János (1932–2015) tanította. Szigorú tanár volt, de sohase 
emelte fel a szavát, legfeljebb gunyoros megjegyzést tett alkalomadtán. Nekem a mate-
matika kedvenc tantárgyam volt (a fizikával és a magyar irodalommal együtt), nem kel-
lett sokat bíbelődnöm vele. Emlékszem, hogy kilencedik osztályban (az akkor a 
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második líceumi osztály volt, mert akkor még csak 11 osztályt 
jártunk) a bentlakó osztálytársak megkértek egyszer, hogy se-
gítsek nekik a házi feladat megoldásában. Arra nem mertem 
vállalkozni, hogy közösen megoldjuk, hisz az meglátszott vol-
na, hanem otthon készítettem több, ugyanolyan típusú felada-
tot (többnyire csak a számadatokban különböztek a feladottak-
tól), és azokat oldottuk meg közösen, majd ennek alapján 
mindenki saját maga megoldotta valamilyen módon a házi fel-
adatot. Amikor a deriváltakat tanultuk, Betuker tanár úr rög-
tönzést íratott, és aki nem írta meg legalább a 7-est, az újra kel-

lett írjon a következő órán. És ez addig tartott, amíg mindenki meg nem írta legalább a 
7-est. A deriválás olyan, hogy azt mindenki meg tudja tanulni – indokolta az eljárását. 
Más tanárokkal ellentétben, akik az évharmadi dolgozat kijavítását néha sokáig halogat-
ták, Betuker tanár úr mindig kijavította a következő órára, ami sokszor már másnap 
volt. Eddig soha nem gondoltam arra, hogy vajon ez tudtomon kívül rám ragadt, mert 
tanárként az írásbeli vizsga dolgozatait mindig még aznap kijavítom. Ki tudja? Már ta-
nársegéd voltam, amikor Virág Imre egyetemi tanárom, mikor megtudta, hogy Margit-
tán jártam iskolába, elmondta, hogy Betuker János évfolyamtársa volt az egyetemen, és 
annak ellenére, hogy  az évfolyam „legokosabb diákja volt” (szó szerint így mondta!), 
származása miatt kitették az egyetemről. Ezután helyettes tanárként dolgozott Bihar 
megyében, míg néhány év múlva megengedték, hogy levelező tagozaton befejezze 
tanulmányait, és ezután került Margittára. Tanári munkásságáért több kitüntetést kapott, 
a Wikipédiában is van róla szócikk. 

 
A fizikát Veres Zoltán (1938–2016) tanította, aki nagyon 

szigorú volt, sokan féltek tőle. Ha valaki megakadt felelés közben 
Nem tudod, fiam? felkiáltással nyúlt a belső zsebében lévő írótollhoz, 
és ilyenkor a felelő már teljesen elfelejtett mindent. Nem klasszikus 
órákat tartott. Néha egymás után több órán csak új leckét adott le, 
majd utána több órán keresztül feleltetett. De aki bukásra állt (elég 
sokan voltak), annak megengedte, hogy évharmad végén írásban 
feleljen ahányszor akart. A fizika laboratórium ilyenkor tele volt 
vizsgázó diákokkal. Aki egyszer megírta az 5-öst, azt átengedte, 
akárhány bukó jegye volt a naplóban. Amikor megtudta, hogy a 

húgom magyar szakra jelentkezett az egyetemre, és nem 
valamilyen reál szakra, évekig nem fogadta a köszönését. Aztán 
egy idő után megenyhült.  

 
A kémiát Radó Miklós tanította, aki nyugodt, kimért 

természetű volt. Nem emlékszem, hogy valaha valakivel 
konfliktusa támadt volna. Székelyföldváron született, de iskolába 
már Bihar megyében járt, az egyetem elvégzése után került 
Margittára, és 42 évig tanított ott kémiát. Nyugdíjazása után a 
lányához költöztek Magyarországra. 
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Szabó Béla románt tanított, és osztályfőnökünk volt. Igazi jó osztályfőnök volt, aki 
segített minden bajunkban. Jó humora volt, még azt is megengedte magának, hogy 
összekacsintson velünk, humorosan és kétértelműen reagálva az akkori kommunista idők 
politikai viszonyaira. Amikor egyszer tizedik osztályban elégedetlenkedtünk, mert egy 
húszsoros verset könyv nélkül meg kellett tanulnunk, azzal ütötte el a dolgot, hogy „minden 
osztályra két sor” nem sok. Minden ősszel két hétre mezőgazdasági munkára vittek 
bennünket, hol kukoricát törni, hol szőlőt szedni. Egy szőlőszedés után megüzente az 
osztályunkbeli fiúknak, hogy maradjunk le a többiektől. És akkor olyat tett, ami ma (és talán 
akkor is) megszeg minden pedagógiai elvet: bevitt bennünket egy pincébe, és mindenki 
megihatott egy pohár bort. Nekünk ez akkor nagyon imponált (ma sem szólnám meg érte), 
úgy éreztük, hogy ezzel a gesztussal felnőtt számba vett bennünket. 

 
Veszprémi Margit magyar irodalmat tanított, gondolom abban, hogy megszerettem az 

irodalmat, neki is volt szerepe. Nagyon nyugodt, jóindulatú tanár volt. Emlékszem egy olyan 
esetre, amikor órán levelet akartam küldeni a másik padsorban ülő osztálytársnőmnek, és 
amikor nyújtottam volna a velem egy vonalban ülőnek, hogy adja tovább, a tanárnő 
észrevette, és jóindulatúan rámszólt. De nem adtam fel, és később csak odaadtam a levelet, a 
tanárnő már csak azt látta, amikor a visszahúztam a kezem. Csak annyit mondott anyai 
dorgáló hangon, hogy „csak sikerült elküldened”. De nem vette el a levelet (ahogy más tanár 
talán megtette volna)!  

 
A testnevelést Kósa Gáspár tanította, akinek az anyja román volt, ezért néha furcsa 

szókapcsolatokkal élt. Például soha nem mondta, hogy Fiam, állj fel!, hanem csak mindig azt, 
hogy Fiam, állj kétlábra! 1964-ben éppen mezőgazdasági munkára jártunk, amikor volt a 
tokiói olimpia. Ha csak tehettük, hallgattuk a rádiót, és természetesen Magyarországnak 
drukkoltunk (szerzett is tíz aranyérmet). A labdarúgásban összekerült Magyarország és 
Románia. Mi a magyaroknak drukkoltunk, Kósa tanár úr a románoknak. Rendületlenül hitt a 
románok győzelmében, ami nem is volt elképzelhetetlen, hisz a románok az országos 
válogatottal vettek részt, míg Magyarország csak az olimpiai csapattal. De végülis ádáz csata 
után sikerült legyőzni a románokat tanárunk nagy szomorúságára. Meg kell mondanom, 
hogy hősiesen tűrte a viccelődésünket.  

 
A biológia tanára Buzetzky Antal volt. Szerette, ha megtanultuk a bonyolult képleteket 

és a latin kifejezéseket. Ma is emlékszem néhányra, ezek közül kedvencem a fejbiccentő 
izom latin neve: musculus sternocleidomastoideus (gyorsan le is ellenőrzöm, és látom, csak egy 
betűt tévedtem). Ha valaki reklamált jegy vagy egyéb miatt, mindig azt mondta „Spiru Haret 
12” (ez volt akkor, és talán részben ma is, a tanügy-minisztérium címe Bukarestben, ott 
lehetett reklamálni szerinte). Azt is többször mondta, hogy ne hanyagoljuk el a biológia 
tanulását, mert „a tanügyminiszter nagyon rugalmas, bármikor lehet érettségi tantárgy a 
biológia”. 

 Hogy egykori tanáraink, az iskola milyen nyomokat hagy bennünk, azt nem biztos, hogy 
mindig tudjuk, de sokszor rácsodálkozom olyan dolgokra (és ezek kellemes emlékek), 
amelyeket biztos tőlük kaptam. 

Kása Zoltán  


