DAMÓ
ERZSÉBET

Mert élen állsz, és
messze látszol, sose
feledd, példa vagy!
nagy lászló

A

z önzetlen szeretet, a megértés, az egymásrafigyelés,
a hit és a remény jegyében köszöntjük Damó Erzsébetet, aki tevékenysége során maradandó nyomokat
hagyott azokban a tanintézményekben, ahol oktatott.
Tudta, hogy ez csak úgy lehetséges, ha megőrizzük értékeinket, ha elképzelésünk van a jövőről, ha összefogunk. Tudta,
hogy minden évben új kihívások előtt áll, új feladatok várnak rá, azért, hogy a tudás hatalmas birodalmába vezethesse
újabb ,,csemetéit”, akiket a szülők nagy szeretettel bíztak rá.
Tudta, hogy értékeink legnagyobb kincse az anyanyelv,
hiszen ,,a nyelv ma szent kehely’’, és vallotta Nagy Lászlóval,
hogy ,,Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.” Ha az anyanyelvünket ápoljuk,
nemzetünk értékes emberei leszünk.
„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy
és szíve jó” – arab filozófus ezen gondolata összefoglalja
mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a tanítót tanítóvá
teszik.
A pedagógus – legyen az óvónő, tanító vagy tanár – a legnagyobbra vállalkozik akkor, amikor a kis nebulókat szívbéli
jóságra, becsületre tanítja, megosztja velük tudását, és a
mindennapokban példaként áll előttük. Tudta, hogy nagy
hatással lehet egy jó vagy jókor kimondott szó, munka, ahol
van kudarc és van hiábavaló erőfeszítés, sok kellemes és kellemetlen meglepetés, de van sok siker, szép élmény, számos
ajándék egy kedves szóban, egy kis rajzban, egy mosolyban,
egy szál virágban.
Talán nincs még egy olyan munka, amely ennyi azonnali
sikert adna nekünk, és nincs egyetlen olyan munka sem,
amelynek valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva
látjuk. A tanítói munkát a csendes esőhöz hasonlíthatjuk.
Egy olyan csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a
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földben megbújó magokat. Azok magukba szívják a nedvességet,
és később akár szárazság idején is képesek termést hozni.
Így lehet jellemezni Damó Erzsébet életpályáját is, aki földművescsaládban született 1939 nyarán Apanagyfaluban. Az elemi
iskoláit szülőfalujában és Bethlenben végezte, majd 1957-ben
tanítói diplomát szerzett Kolozsváron az 1. Számú Magyar
Tanítóképzőben. Jó hírnevű tanárainak köszönhetően alapos
képzésben volt része, amellett szorgalommal és jól megalapozott
öntudattal készült hivatására.
Számára minden kisgyermek egy csoda, akit óvni, gondozni
kell, féltő szeretettel körülvenni. 33 éven át fedeztette fel a Betűk
Birodalmát, a Számok Országát, a Hangjegyek Világát, Őseink Történelmét, a Természet Szépségét. Mindvégig összevont
osztályokban tanított, legelején a szászzsombori tanyán, aztán
Almásmálomon és Apanagyfaluban, majd Magyarberéten,
pályájának utolsó és leghosszabb állomásán, ahonnan 1990-ben
nyugdíjba vonult.
Munkája nyoma ott van és lesz láthatatlanul is a mindennapokban. Vallja, hogy a közösségben való együttműködést az
iskolában lehet valójában elsajátítani. Sok diákjából anyanyelvét
szépen beszélő, becsületes magyar ember lett. Németh László
szavaival mondhatjuk el Erzsébetről, hogy „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal,
csendben csiszoljam kristályba!” A tanítás mindig örömöt, elhivatottságot jelentett számára, melyet szeretettel végzett és végez
még nyugdíjasként is. Az egyik legszebb hivatást választotta, a
tanítás által embert nevelni.
Pályafutása minden napjáért köszönet illeti. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Fésűs Éva A lényeg című versével is.
A szépben az a legszebb,
ami leírhatatlan,
a vallomásban az,
ami kimondhatatlan,
csókban a búcsúzás
vagy nyíló szerelem,
egyetlen csillagban a végtelen.
Levélhullásban erdők bánata,
bújócskás völgy ölében a haza,
vetésben remény, moccanás a magban,
kottasorokban rabul ejtett dallam,
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két összekulcsolt kézben az ima,
remekművekben a harmónia,
részekben álma az egésznek,
és mindenben a lényeg,
a rejtőzködő, ami sosem látszik,
de a lélekhez szelídült anyagban
tündöklőn ott sugárzik.

mátyás ildikó
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