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KEREZSI
ELLA

„Önmagáért szeretem a matematikát, s szeretem mindmáig, mert nem tűri a képmutatást és a homályt, azt a két dolgot, melyektől a legjobban borzadok” – vallja
Stendhallal Kerezsi Ella berettyószéplaki nyugalmazott matematikatanár,
akit a matematika formált, tett egyenes, gerinces, céltudatos emberré. Annak
a pedagógusközösségnek az egyik tagja, ahol hitték és vallották, hogy a tanári
munka nem szakma, hanem hivatás. Az én nemzedékem és jómagam is sokat
köszönhetek ennek a tanárgenerációnak, sokat köszönhetek mindannyiunk
Kerezsi tanárnőjének, Ella nénijének.

Kerezsi Ella 1943. május 30-án született Berettyószéplakon, azon a településen, amelyen
első lépéseit megtette, ahol a tudás alapköveit megszerezte, ahol elvégezte elemi iskoláit,
és ahova képzett tanárként újra visszatérhetett. Sok minden érdekelte, de a számok világa
varázsolta el leginkább. Már hatodik osztályos korában eldöntötte, hogy matematikatanár lesz, és kitartó szorgalommal meg is valósította gyermekkori álmát. Bevallása szerint
„ebben a döntésemben hatalmas szerepe volt Betuker János matematikatanáromnak, egyben
osztályfőnökömnek, aki valójában a példaképem is volt. Tiszteltem, becsültem, felnéztem rá, és
mindig olyan szerettem volna lenni, mint ő.”

A margittai líceumban tett sikeres érettségi vizsga után célirányosan választotta a Marosvásárhelyi Tanárképző Főiskolát, ahol 1961–1964 között matematika szakos hallgatóként tanári képesítést szerzett. Szíve visszahúzta szülőfaluja irányába, és a szomszédos
településen, Bályokon sikerült megvetnie pedagógusi munkája alapjait. Hat évet tanított
itt. Tanítványait odaadással, pedagógiai felelősséggel, szakértelemmel nevelte a szó nemes értelmében. A pionírtevékenységek irányítását is odaadással végezte, színdarabokat
tanított a diákoknak, és az előadás során szerzett bevételi összeget tartalmas osztálykirándulásokra fordította. Alapossággal szervezte meg a matematikai önképző köröket,
diákjait kitartással készítette versenyekre, olimpiákra, felmutatva így a vidéki tehetségek
szép eredményeit is. Itt tette le 1967-ben a tanári véglegesítő vizsgát, és 1969-ben a II.
fokozatot is megszerezte.
1970-ben teljesült rég dédelgetett álma: nagy örömére sikerült hazatérnie „az övéi közé”,
szülőfalujába. Berettyószéplakon szakmai tudásával, közvetlenségével és szeretetével kivívta diákjai őszinte tiszteletét, elismerését. Jómagam is egyike voltam azoknak, akikkel
megszerettette ezt a reál tantárgyat, megtanított a logikus gondolatvezetésre, az összefüg-
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gések felismerésére, a gyors számolásra. Tanórái élvezetesek és pörgősek voltak. Sok diákkal sikerült megszerettetnie a számtan nem túl egyszerű világát, mert ismert bennünket,
tudta, mire vagyunk képesek, és kihozta mindannyiunkból a maximumot. Tudta, hogy az
oktatáshoz nagyon sok hit, energia, kitartás és szakmaiság szükséges. Ezekkel felvértezve
dolgozott nap mint nap, és ha olyan tanítványa akadt, akit mégsem varázsolt el a számok
szenvedélyes világa, nem csüggedt el, hanem türelemmel és szeretettel segítette át őt a
matematikatanulás nehézségein.

Több mint három évtizedes munkáját kitartó szorgalommal, magas színvonalon végezte,
sok tanítványa lépett a nyomdokába matematikatanárként vagy informatikusként, ami
mindig nagy megelégedettséget nyújtott számára. 1998-ban nyugdíjba vonult, de azután
is hűséges segítsége volt a hozzá forduló diákoknak. Volt tanítványa, későbbi kollégája,
Molnár Márta meleg szívvel emlékezik vissza a tanárnőre: „Nagy megtiszteltetésnek tartom,
hogy 1972 és 1975 között a diákja lehettem. Szakmai tudásának legjavát adta át, és példaértékű
magatartásával útmutatót kaptunk, ami elkísért egész életünkben. Kifogyhatatlan energiával a
szépre és a jóra irányuló cselekvésre mozgósított. A tudást megkövetelte, hisz a matematika a logikus gondolkodásra nevel, amire szükségünk van mindennap, de igazságos volt, tisztelte a diákok
egyéniségét. Egy olyan iránytűt adott a kezünkbe, bár ezt akkor nem érzékeltük, amellyel megtaláltuk helyünket a nagybetűs életben. Hosszú lenne felsorolni az összes végzett tanuló mai foglalkozását – orvosok, mérnökök, tanárok, tanítók, megbecsült munkások –, akiknek eredményei
a tanárnőtől is függtek. Nem voltak könnyű évek az oktatás szempontjából, az akkori rendszer
rányomta a bélyegét az iskolahálózatra, ennek ellenére megtanított kitartóan harcolni a célunkért.

Elrepültek az évek, és 1983-ban visszatértem az iskolába mint matematikatanár. Kissé félszegen
nyitottam be a tanáriba, ahol a volt oktatóim ültek. Nagy örömmel üdvözöltek, Kerezsi tanárnő
külön gratulált, és felajánlotta a segítségét, ha valamiben elakadnék. Sok jó tanáccsal látott el,
elindított a tanítás rögös útján. Türelemmel, sok év tapasztalatával a háta mögött nagyon sok
módszertani útmutatóval ismertetett meg. Tudását szívvel-lélekkel osztotta meg, elhivatottsága
pedig mindig a szemem előtt lebegett. Köszönöm, hogy ő volt a tanárom!”
Tartalmas, gazdag tanári életpályája méltó elismerése az Ezüstgyopár díj.
simon erika

