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Tisztelt Tanár Úr, Kedves János bátyám ! 

Másként nem is kezdhetem, mint hogy kitüntetésedhez őszintén gratulálok, további sikeres 

éveket kívánok Neked és családodnak jó egészségben. Ez így talán túl hivatalosnak hangzik, 

engedd meg, hogy egy kicsit árnyaljam.  

Lassan én is abba a korba jutok, hogy nemcsak tanítványként, hanem tanítóként is számon 

tartanak. Ha választhatnék, persze, minél tovább tanítvány maradnék, hiszen olyan mester 

tanítványaként büszkélkedni, mint Te, nekem pontosan elegendő kiváltság.  

Négy évtized távlatából a hajdani matematika órákról és szakkörökről ezernyi kellemes 

emlék bukkan elő. Nehéz ezek között sorrendet állítani, hiszen a matematika általad 

bemutatott varázsa, a szuggessziv, a kamasz fiatalok nyelvén érteni akaró pedagógus,  

a kiemelkedő szakmai tudás birtokában a geometria, a számelmélet, a kombinatorika- és 

még sorolhatnám a szakterületeket- világában elegánsan és otthonosan mozgó szakember,  

a sziporkázó elme nekünk egymástól elválaszthatatlan egységet alkotott. 

Türelmes és lelkes voltál, sokat adtál tanítványaidnak, hogy cserébe Te is sokat kaphass 

tőlük. Követeltél tőlünk, mert tiszteltél bennünket. Ezt akkor talán nem éreztük ilyen 

közvetlenül, de a mindennapok természetessége ezt az igényt és igényességet mutatatta 

számunkra.  

Hogy végül tényszerűen mi is maradt meg az általad átadott tudásból, ma már szinte 

nyomon követhetetlen. Van közöttünk olyan, aki további tanulmányokkal bővítette 

ismereteit és van olyan, aki számára a középiskolával befejeződött a matematika tanulása. 

De bízvást állíthatom, a matematika élménye számunkra hozzád köthető, elválaszthatatlan 

az általad tartott óráktól és foglalkozásoktól.  

Talán vállalhatom azt a kellemes feladatot – tanulótársaim valószínűleg nem neheztelnek 

érte-, hogy magam és az általad tanított gimnazisták százai nevében mondjak köszönetet az 

áldozatért, a munkáért, mindenért, amit értünk és velünk tettél.  

Példakép, élő legenda lettél és ez így van a rendjén.  

Tudjuk, hogy nem volt könnyű, de mi nagyon élveztük; és ha neked is jutott ebből az 

örömből, akkor nem volt hiábavaló a fáradozás.  

Kívánom, hogy jó egészségben teljenek további éveid.  

Tisztelettel és barátsággal: 

Bari Feri 


