Betuker János
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– vallja Gauss. Betuker Já-

sa tanulmányait levelező sza-

nos is így érzi ezt, hisz egész éle-

kon. Bályokon ismerkedett meg

tét ennek a szépséges királynőnek

jövendőbelijével, az albisi születésű

szentelte.

Nagy Irma tanítónővel.

1932-ben

„A matematika a
tudományok királynője.”

született

1955-ben

áthelyez-

Nagyváradon. Iskoláit is itt végezte.

ték Beretytyószéplakra, az ak-

A gépipari középiskolában érett-

kor még magyar nyelvű iskola i-

ségizett. Majdnem beiratkozott a

gazgatójának. Az igazgatói lakásba

mérnöki karra Kolozsváron, de a

már házaspárként költöztek be.

műszaki rajznál jobban szerette a

Már akkor kiválóan tanított (bi-

matematikát. Így – egy hirtelen

zonyítják az akkori diákokból lett

döntés után – sikeresen felvéte-

pályatársak), szorgalmasan tanult,

lizett a matematika szakra. Egy

lelkesen vezette az oktatói, nevelői

év múlva kizárták az egyetemről,

munkát és az ezzel egybefonódott

mert édesapja a II. világháborúban

iskolán kívüli, kulturális és sportte-

amerikai fogságba esett, utána

vékenységeket.

pedig Németországban élt, ami a

1957-ben aztán megkap-

kommunista rendszerben főbenjáró

ta a matematikatanári diplomát.

bűnnek számított.

Ezután következtek a fokozati viz-

1952-ben,

20

évesen,

sgák. Volt időszak, amikor ő volt a

helyettes tanárként kezdte pálya-

környéken az egyetlen I. fokozat-

futását Bályokon. Két év múlva

tal rendelkező, magyar tagozaton

már megengedték, hogy folytas-

tanító tanár. Ezért szükség volt rá

abban a szakbizottságban, amely az I. foko-

vallja: a matematikát nem lehet megtanítani,

zatra jelentkezőket értékelte. Így vált Betuker

a gyermeket kell rávezetni arra, hogy hogyan

János neve ismertté nemcsak Bihar megyé-

kell azt megtanulni. Ezt tette 42 éven át. Ér-

ben, hanem azon túl is: Zilahon, Szatmáron,

demes tanári címet is kapott.

Nagybányán.

Közben a két lányából is matema-

1960-ban a Betuker házaspár Mar-

tikatanár lett. Ágota Marosvásárhelyen, a

gittára költözött, immár két leánykával.

Bolyai Farkas Líceumban tanít, Enikő a mar-

1963-tól a tanár úr a margittai középisko-

gittai főgimnáziumban. Kell-e nagyobb elis-

la igazgatója lett. Az igazgatói, illetve ali-

merés egy apának?

gazgatói tisztséget – megszakítással – 26
évig töltötte be.

15 éve nyugdíjas. Most is a pontosság, rendszeresség, szerénység, lelkiis-

A tanár úr a szakma megszállottja.

meretesség mintaképe. Most is ugyanolyan

Célja az iskolai munka, a tanítás színvona-

készséggel segít a diákoknak, ha megkérik

lának emelése. Ez készteti arra, hogy nem

rá, mint iskolás korában. Erről az ízig-vérig

csak pedagógiai körökön, különböző szak-

pedagógusról volt tanítványai – tanárok,

mai találkozókon, hanem ennél nagyobb

mérnökök, orvosok, munkások, könyvelők,

horderejű fórumokon is megosztja tapaszta-

közgazdászok – ugyanolyan elismeréssel

latait. 1961-től hol oktatásról, hol nevelésről

vallanak most is, mint a kezdetekben.

cikkezik a Tanügyi újságban és a Fáklyában.
Feladványokat közöl matematikai lapokban.
Diákjai sikeresen szerepeltek mind

Példaértékű életpályája előtti tisztelgés az Ezüstgyopár díj, amelyet ma átvehet.

az iskolai versenyeken, mind a felsőfokú
iskolák, egyetemek felvételi vizsgáin. Azt

Kovács Katalin, tanítónő
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