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mány fogalmát megragadni, illetve egy eredeti gondolatot fogalmaz meg azzal kapcso-
latban, hogyan kellene a matematikai logika alapján a jogrendet optimálissá tenni. A 
dolgozatát 2012-ben én olvastam fel a Marosvásárhelyen megrendezett Körmöczi János 
Fizikusnapok alkalmával, ahová már nem tudott eljönni. 

Munkáját alaposság jellemezte, szigorú elemző volt, nem hallgatta el a véleményét, a 
vitákban mindig konstruktív módon vett részt. Az EMT tudományos életét aktívan kö-
vette, a FIRKA főszerkesztőjeként mindvégig a lap minőségének az emelésén fárado-
zott. Az utolsó időszakban sokszor meglátogattam a lakásán, amikor valamilyen új ötlet-
tel hozakodott elő, és velem is meg akarta azt osztani, vagy ha valamilyen új feladattal 
akart megbízni. Szeretett viccelődni. Egyszer rólam egy konferencia szünetében azt 
mondta, hogy ha meg akar találni, elég, ha csak egy női társaság után néz, mert annak a 
körében biztosan én is ott leszek. 

Puskás Feri bácsi 2017-ben halt meg, 87 évet élt. Gábos Zoli bácsi 93 évet élt, a te-
metése 2018-ban volt. Mindketten készségesen segítettek a pályámon, és amikor csak 
tehették tanácsokkal, ötletekkel láttak el, irányították az előrehaladásomat. Sok hálával 
gondolok mindkettejükre, emléküket kegyelettel őrzöm. 

Kovács Zoltán 
 

Volt egyszer egy tanár 

Emlékezés Sütő György, szamosújvári matematikatanárra 

 
Ennek az írásnak az apropója Sütő György matemati-

katanár eltávozásának 25. évfordulója. Vannak emberek, 
akiknek meghatározó szerepük van abban a közösségben, 
amelyben élnek, és meghatározó hatásuk, befolyásuk van 
arra a közösségre, ahol élnek és dolgoznak. 

Az igazi tanáregyéniségek egyre ritkábbak, az olyan ta-
nárok, akikre fel lehet nézni tudásuk, pedagógiai érzékük, 
az oktatás, nevelés terén elért eredményeik miatt. Az 
olyan tanárok, akik oktatóik és egyben társaik is a tanítvá-
nyaiknak. 

A matematika nem tartozik a közkedvelt tantárgyak 
közé, mégis elérhető az, hogy olyanokkal is meg lehet sze-
rettetni e tárgyat, akiknek kevésbé van tehetségük hozzá. 
Ezt tette Sütő György Szamosújváron a Petru Major Líceumban. 

Egy igazi tanár közösségformáló ereje talán az egyik legfontosabb erénye. Ez volt a 
titka annak, hogy azok az osztályok, ahol Sütő György volt az osztályfőnök, mindig na-
gyon összetartó közösségekké kovácsolódtak. 

A Sütő Gyuszival kapcsolatos emlékeimet négy különböző periódusra oszthatom. 
Az első periódus még kisgyermek koromra tehető, amikor úgy emlékszem Sütő 

Gyuszira, mint egy tanárra, aki apám tanítványa volt, és akivel gyakran találkoztunk a 
városban, amikor sokat beszélgettek, ameddig én mellettük ácsorogtam. 
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Majd következtek a középiskolás éveim, amikor én lettem Sütő Gyuszi tanítványa a 
szamosújvári Petru Maior Líceumban. Ekkor kezdtem el mind jobban megkedvelni a 
reál tantantárgyakat, elsősorban a matematikát. Szép évek voltak, sokat fociztunk, úsz-
tunk, bicajoztunk, kirándultunk a közeli dombokon, és még tanultunk is. Készültünk az 
egyetemre, nagyon pontosan nem tudtuk, hogy hova, de valamilyen mérnöki pálya volt 
a cél. Sokszor voltunk együtt Sütő tanárúrral. Egyszer egész estig síztünk a Szent Péter 
dombon. Velünk volt Sütő Gyuszi is. Fáradtan mentem haza. Kinek volt kedve kombi-
natorikát tanulni. Másnap a matek órán első voltam, akit kihívott felelni. Hát gondoltam 
pár „szépet”, „pont engem pécéz ki, amikor tudta, hogy együtt síztünk…”, tény, hogy 
nem nagyon brillíroztam, kaptam is egy nagy 6-ost.  

Az első órán mindjárt kijelentette, hogy a matekfüzet si-
malapú füzet kell legyen, nem az úgynevezett számtan füzet, 
ez egy kicsit merev magatartásnak tűnt. Azt sem szerettem, 
hogy azt mondta: ,,elvtársak”. Ez a megszólítás idővel elma-
radt, hál’ Istennek. Szerettem a lezser öltözékét, a farmer-
nadrágot, meg a szürke köpenyt, amit jól egészített ki a ki-
gombolt ing. Soha nem szeretettem az öltönyös, nyakkendős 
tanárokat. Én sem lettem ilyen. Az volt a véleményem, aki 
ilyen merev az öltözködésben, az ilyen lehet viselkedésben, 
gondolkodásban is. Emlékszem, egyszer kihajtottak valami 
közmunkára több osztályt és mi egy páran elég lerongyoló-
dott farmerekben mentünk. Velünk jött a humán osztályt ta-
nító, nagyon ,,csípni” való kis barna angoltanárnő, aki meg-

jegyezte, hogy nem igen nézünk ki külsőre középiskolásoknak, és megkérdezte Gyuszit, 
hogy igaz-e? Ő erre azt válaszolta, hogy ha ő kinéz tanárnak, akkor mi is elfogadhatóak 
vagyunk diákoknak. Mellesleg jegyzem meg, Ő is egy kopott farmerbe volt öltözve. Sok 
ilyen kedves történetem van még a licis évekből. Szép évek voltak.  

A harmadik periódus az életemben az én egyetemi éveim voltak, amikor a szün-
időkben sokszor találkoztunk és beszélgettünk sok mindenről. Mi van az egykori isko-
lánkban, miket tanulunk az egyetemen. Kirándulni is mentünk közösen. Egy kellemes 
nyári tengerparti két hét Május 2-án feledhetetlen élmények emléktára lett.  

A negyedik periódus akkor kezdődött, amikor egy versenyvizsga után a Kolozsvári 
Műszaki Egyetem oktatója lettem. Sokszor találkoztunk és beszélgettünk, most már a 
szakmánkról. Közös tanítványaink voltak, mindig volt miről beszélgetnünk, politikáról, 
oktatásról, matematikáról, gyerekekről, modellezésről, stb. Azt szokták mondani, min-
den ember addig él, ameddig beszélnek, gondolnak rá. Egy tanár tanítványain keresztül 
él tovább, tanítványain, akik szellemiségét, tanításait viszik és adják tovább. 

A találkozó, amely Sütő György 25 éve történt hirtelen távozása kapcsán valósul meg itt 
Szamosújváron, számomra elsősorban az emlékezés találkozója, de emellett jó alkalom a fia-
talságunk éveire emlékezni, találkozni mindazokkal, akikkel együtt éltük át azokat az éveket. 
És a múlt eseményeit felidézve lelkünkben békévé oldódik az emlékezés. 
 

Köllő Gábor 

 


