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A Háromszék vármegyei Szotyorban, a Székelyföldön 
jöttem a világra. Bár édesapám tanító volt, de szü-
letésemkor anyai nagyanyám szatócsboltját vezette 
Szotyorban. Tanító szülei ösztönzésére 1941-ben el-
fogadott egy próbaszolgálatos tanítói állást a Hargita 
megyei Gyergyósalamáson. Amikor 1944 márciusá-
ban megszerezte tanítói oklevelét, már Fundojában 
(Fundoaia) laktunk, az ottani négyosztályos kisisko-
lában tanított. Alighogy kezdtek beilleszkedni az új 
helyen, otthonunk és az iskola háborús események 
színterévé vált. Visszavonuló németeket szállásoltak 
el az iskola tantermeiben. Rábeszélték édesapámat, 
hogy hagyja el az országot. Mivel az akkori politikai 
helyzet és a román éra nem sok jót tartogatott egy 
magyar tanító számára, mindenünket hátrahagyva 
egy katonai dzsippel menekültünk a németekkel 
Magyarország felé. Én akkor ötéves kisgyermek 
voltam, bátyám már tizenhárom esztendős kamasz. 
Nagyanyám útközben – az átélt izgalmak következ-
tében – még román területen szívelégtelenségben 
meghalt. Miután a németek eltemették, még hetekig 
utaztunk velük, míg apám kérésére Magyarorszá-
gon kiraktak bennünket. Vittek volna tovább is, egé-
szen Németországig, de ugyan mit kezdhetett volna 
ott egy magyar tanító?

Én a menekülésből szinte semmire nem emlék-
szem, szerencsére azonban megmaradtak azok az 
igazolások, amelyeket az „állomáshelyéről hadmű-
veletek következtében eltávozott közszolgálati al-
kalmazottak” kaptak minden egyes tartózkodási 
helyen, így dátum szerint nyomon követhető me-
nekülésünk útvonala. Hihetetlen honnan volt ereje 
édesanyámnak két gyermekével egyedül folytatni 
az utat, amikor édesapámnak be kellett vonulnia 
a hadosztályához. Vasútállomásokon, vagonok-
ban alvás, éhezés, hosszú hányattatás után, sok-sok 
falu érintésével, Jánosházán töltöttünk két hóna-
pot. Csaknem egy évi nyomorúság, szenvedés után 
Hertelendi-Újmajorban leltünk otthonra, édesapám 
pedig tanítói állásra. 1945. augusztus 9-én nevezték 
ki ide, s szolgálati lakást is kapott.

Semmink nem volt. A tanyasiak adtak össze ne-
künk bútort, élelmet, ruhaneműt. Szamarat, kecskét 
is kaptunk. Jó emberek közt éltünk, hamar befogad-
tak minket. Én itt lettem első osztályos, édesapám 
tanított a betűvetésre. Amikor ötödikes lettem, ismét 
költöztünk. Öt év múlva – az „isten háta mögötti” 
majorból, ahova még út sem vezetett – beköltöztünk 
Vinárra, mivel édesapám úgy gondolta, a fiai ta-
nulmányai miatt is érdemesebb lenne egy Pápához 
közelibb településen élnünk. Apám ugyan Vináron 
tanított, de én az 5. osztályt már az 1. számú Pápai 

Fiúiskolában kezdtem. Az általános elvégzése után 
fel sem merült más továbbtanulási lehetőség, mint 
a tanítóképző. Már az ükapám is tanító volt, hogy is 
lehettem volna én más, mikor az apám és bátyám is 
ezt a pályát választotta?

1953 szeptemberében kezdtem meg tanulmánya-
imat a Pápai Állami Tanítóképzőben. Kollégista let-
tem, csak hétvégeken jártam haza. Nem számítottam 
valami jó tanulónak, de minden tanárommal szolgá-
latkész, barátságos voltam, ezért aztán jó indulattal 
viseltettek irántam. Sok barátra tettem szert, társaim 
és tanáraim kedveltek, mert vidám fickó voltam, az 
osztály bohóca. Úgy érzem, hogy az 56-os forrada-
lomban értünk felnőtté. Tanáraink féltve óvtak min-
ket a túlkapásoktól, s talán hatásuknak köszönhe-
tően csak néhányan disszidáltak közülünk. Én sem 
tudtam volna megtenni, már csak szeretett szüleim 
miatt sem.

1957-ben érettségiztem a Pápai Tanítóképző Inté-
zetben. Az egy éves tanítójelölti gyakorlatot a szere-
csenyi, majd az Ihász-pusztai általános iskolákban 
végeztem az 1957/58-as tanévben. A képesítő vizsga 
után 1959-ig Ihász-pusztán tanítottam. Szerettem 
itt, bár életkörülményeim messze alulmúlták remé-
nyeimet. Először a volt uradalmi tyúkólban laktam. 
Egy helyiség, ajtó, ablak. Vécé, fürdő sehol. Majd egy 
klasszissal jobb lakóhely: a gazdasági munkásszálló 
következett. Az már a fényűzés csúcsa volt, amikor a 
helyi agronómus megosztotta velem szolgálati laká-
sát. Annak ellenére, hogy itt csak másfél évet töltöt-
tem, szívesen emlékszem az helyiekre, némelyikük-
kel még ma is baráti kapcsolatot ápolok.

Édesapám, aki ekkor már a bakonyjákói általános 
iskola igazgatója volt, azt szerette volna, ha vala-
hogy közelébe kerülök, és öregségére mellette lehe-
tek. Éppen megürült a Bakonyjákóval szomszédos 
iharkúti iskola tanítói állása. Nyolcosztályos iskola 
volt, a világ végén.  Út nem vezetett oda, erdőn ke-
resztül lehetett csak megközelíteni. Hát, nem épp 
ilyen iskoláról álmodtam, de szüleim miatt igent 
mondtam.

Az 1874-ben épült iskola és a tanító lakás min-
den képzeletemet alulmúlta. A düledező falú épület 
utcai traktusa volt az egyetlen tanterem, melyben 
nyolc osztály tanult. A folyosóról nyílt szoba-kony-
hás szolgálati lakás is, a végében a budival. Az elő-
ző tanító felháborodásában felásta a földes szobát 
és kiírta a falra: „Nem kertészet, nem melegágy, ez 
az iharkúti tanítói lakás!”. Miután ez a bakonyjákói 
közös községi tanács tudomására jutott, gyorsan fel-
padlózták a szobát, és lecementezték a konyhát. Én 
már ilyen „luxusba” érkeztem. Vizet a falu egyetlen 
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kútjáról hoztam, amelyről a nevét is kapta: Iharkút. 
Konyhámban két vizesvödör állt egy padon, amibe 
belefagyott a víz, ha néha egy-egy napra hazagyalo-
goltam Jákóra a szüleimhez. Az összes berendezés 
egy asztal volt székkel meg egy polc. Villany? Ez 
ismeretlen fogalom volt! Petróleumlámpával világí-
tottam. Hányszor jutott eszembe Gárdonyi Géza, aki 
a néptanítókat lámpásnak nevezte?… Nem véletle-
nül. Fényt hoztak a falu életébe, miközben maguk 
is pislákoló lámpás mellett olvastak, vagy jókat be-
szélgettek esténként a falu lakóival. Szerencsém volt, 
mert a fiókkönyvtár épp a szobámban, az ágyam 
végében volt. Ha olvasók jöttek, ajánlottam valami 
olvasni valót, de nekem csak a petrólámpát kellett 
meggyújtanom és a polctól leemelnem az esti elal-
vás előtti altatómat, egy könyvet.

Alig múltam húsz éves, mikor idecsöppentem. 
Elődöm kiváló pedagógus volt, aki családi gondjai 
és az „isten háta mögöttiség” miatt az alkoholizmus-
ban kereste kiútját a magányából.  A kisebbek alig 
tudtak olvasni, számolni. Az iskola is nagyon elha-
nyagolt volt. Olajos padló, ütött-kopott padok, szem-
léltető eszköz alig: táblai körző, vonalzó, szögmérő, 
meg egy Magyarország térkép a falon. Egy terem-
ben tanult mind a nyolc osztály. A felsősök alig pár 
évvel voltak idősebbek nálam és ezt kezdetben ki is 
akarták használni. Próbálkoztak, meddig mehetnek 
el velem. Határozottságommal sikerült tekintélyt 
szerezni nemcsak előttük, hanem szüleik előtt is. 

Most találkoztam először teljesen osztatlan iskolával, 
bár két összevont osztályban már tanítottam. Hu-
szonnyolc gyerek nyolc osztályban egy fedél alatt! 
Naponta 8x5 óra, azaz 40 tantárgy! Minden osztály-
nak egy nap legalább naponta egy, vagy két közös 
óra. Azaz nem óra, hanem fél óra. A többinek köz-
vetett, azaz csendes órák. Ez alatt feladatokat oldot-
tak meg. Egy közvetlen óra előtt ki kellett osztani 7 
osztálynak az önállóan megoldandó feladatokat, az-
után következett egy bizonyos osztálynak a közös 
munka. A tanóra (azaz fél óra) végén ellenőriztem 
és értékeltem az önállóan megoldott feladatokat. Ha 
ez elmaradt volna, bizonyára nem törekedtek volna 
tanulóim pontos és gyors munkára. Újabb fél óra, 
ismét feladatosztás, majd közös óra egy másik osz-
tállyal: írástanítás, számtanóra, kémia vagy fizika. 
Egy néptanítónak minden tantárgyhoz egyformán 
kellett értenie, hiszen tanítványai középiskolákban 
csak úgy tudtak tovább tanulni, ha ugyanolyan szi-
lárd ismereteket kaptak, mint az osztott iskolában 
tanulók. Mindig időzavarban voltam. De hát engem 
igazán nem kényszerített a csengő az órák pontos 
betartására. Addig tanítottam, ameddig el nem vé-
geztem az aznapra betervezett tananyagot. Ha nem 
végeztem, délután is tanítottam. A gyerekek haza-
mentek ebédelni, aztán visszajöttek. Befejeztük az 
elmaradt órákat. A szülők csak örültek neki hogy a 
gyerekük délután is jó helyen van. Az előírt tanter-
vet hetekre lebontva, heti tervet készítettem. A kész-
ség tárgyakat, mint az ének, rajz, testnevelés közös 
órák keretében tartottuk. A testnevelés nem holmi 

tornateremben, hanem az iskolát körülvevő erdők-
ben zajlott. Séta, futás, fára mászás a friss levegőn.

Óvoda a faluban sohasem volt. Ezt a szerepet is 
az iskola töltötte be. Ha a szülők a földekre mentek 
dolgozni, vagy éppen Pápára utaztak ügyet intéz-
ni, hozták reggelente a kisgyerekeket, természetes 
volt, hogy ők is beülhetnek az iskolapadba. A felsős 
lányok boldogan anyáskodtak fölöttük. Soha nem 
unatkoztam, délután is a tanítványaimmal voltam. 
Vagy tanítottam, vagy korrepetáltam, vagy éppen 
színdarabot tanítottam be nekik. Ha elkészültünk 
vele, bemutattuk a szülőknek, és „tájoltunk” vele, 
azaz a szomszédos községekben is előadtuk. Ihar-
kúton nem az iskolában volt a bemutató, a hely szű-
kös lett volna. Kezdetben a kocsma volt a faluközös-
ség egyetlen találkozási helye, ott szították fel a lusz-
terlámpát, s a szülők nagy büszkeségére előadtuk a 
tanult népszínműveket. Később lett egy lakóházból 
átalakított „kultúrotthon”, de alig volt nagyobb a 
kocsmahelyiségnél. Ebben találkozott aztán iskolás-
kor után az ifjúság, nekik társastáncot tanítottam.

Nagyon jó emberek lakták ezt a családias, alig 
száz lelket számláló kis német ajkú falucskát. A ta-
nítót nagyon tisztelték. Én már húsz évesen „bácsi” 
lettem, tanító bácsi. Még a nyolcvan éves néni is így 
szólított meg. Én is mindent megtettem értük, ami-
hez ők nem értettek. Útlevelet, nyugdíjat intéztem, 
ha nem volt állatorvos, akkor ellésnél segédkeztem, 
vagy éppen miskároltam. El is kényeztettek, „sor-
koszton” voltam. Ez azt jelenti, hogy házról-házra 
ingyen „etettek”. Be volt osztva, minden nap más-
hol. Mindenki ki akart tenni magáért, ha már a taní-
tó ott ebédel. Többnyire rántott csirkével, és hasonló 
finomságokkal kényeztettek. Ha egyszerűbb ételre, 
mondjuk egy darás tésztára vágytam, üzentem a so-
ros házhoz hogy ezt kívánnék. Azt hitték, hogy csak 
szerénykedek, és megint rántott csirkét kaptam! Ne-
hogy már a falu megszólja őket…

Nagyon szerettem a gyerekeimet és az iharkúti né-
pet. Ők is a kedvemet keresték, befogadtak engem. 
Az enyhébb évszakok könnyebben teltek, de a tél szó 
szerint rabságra kényszerített. Iharkútra út nem ve-
zetett, csak az erdőn át egy dűlőút Németbánya fe-
lől. Szüleimhez sem tudtam hazagyalogolni Jákóra. 
Soha nem unatkoztam, de az esték nehezen teltek. 
A penész szagú, villany nélküli szolgálati lakás és a 
korhadt padlójú iskola nem egy huszonéves ifjú taní-
tó álma. Közel huszonöt gyermek zsúfolódott össze 
ebben az egészségtelen levegőjű tanteremben, ezért 
belevágtam a lehetetlenbe. Elmentem a járási műve-
lődési osztály gazdasági osztályára és előadtam ter-
vemet: új iskolát akarok! Simon Géza bácsi az osztály-
vezető és Andorka Sándor a művelődési osztályveze-
tő, ismerték az iharkúti iskola helyzetét, és jogosnak 
találták a kérésemet. Beindult a „gépezet”. Igen ám, 
de hogy kezdjenek az építéshez, amikor még villany 
sem volt a faluban? Így hát elkezdtem villany ügyben 
is a kanosszajárást, ami végül sikert hozott.

Az iskolaépítéssel egy időben kigyúlt a fény min-
denhol: a faluban, a házakban és az iskolában. 1964-
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ben vettük birtokba az új iskolát. Csak a vezetékes 
víz hiányzott (De az mindenkinek!) Így hát maradt 
a modern iskola mellett a budi. A szolgálati lakás is 
új padlót kapott, a konyha kövezete is megújult. Az 
év tavaszán idelátogató vendégek is rácsodálkoztak 
a „világ végén” levő iskolára és annak ifjú „lámpá-
sára”. Egy újságíró írásában a kívülálló szemével 
sok érdekességet láttatott egy múlt századi iskola 
életéből.

Jártunk Budapesten is. Nem volt éppen szegény az 
iharkúti nép, de gyermekeik több napos kirándulá-
sára azért nem könnyen futotta volna. Így hát össze-
kaptam tanítványaimat és elindultunk fát gyűjteni 
az erdőbe. Több köbméter fát raktunk össze, amelyet 
eladtunk. (Az erdészek látták, de cinkos mosollyal 
szemet hunytak az illegális „facsinálás” láttán.) Így 
aztán tellett közlekedésre, szállásra, vidámparkra, 
múzeumra, mozizásra, nyalánkságra.

Az egyhangúságot egy-egy szakfelügyelő látoga-
tása tette színesebbé. Apámon kívül Huszár János 
bácsi a magyar, Antal Laci a matematika szakfel-
ügyelője, Kiss Pista bácsi alsós szakfelügyelő jött 
rendszeresen évi ellenőrzésre. Volt, hogy bejelentet-
ték, de többnyire váratlanul jöttek. Ez engem a leg-
kevesebbet sem zavart. Mindent úgy tettem, mint 
máskor. Előfordult, hogy épp a szüleimtől, Jákóról 
érkeztem, kissé megkésve, de Huszár tanár úr már 
tanított az osztályomban. A gyerekek is mindent 
úgy csináltak, mint máskor. Felugrottak a padból, le-
kapták gumicsizmámat, kiteregették átnedvesedett 
kapcáimat a kályha mellé, megmasszírozták háta-
mat és akkor megszólalt János bácsi: No, Berci, most 
már folytasd!

Iharkúton meghalt az idő. Nem volt csengő és 
csengetés. Ha nem értem ki nyolcra, a gyerekek vár-
tak türelmesen. Nem pánikoltak, hanem a felsősök 
elkezdtek „tanítani”. Magoltatták az egyszeregyet, 
kikérdezték a verseket, vigyáztak a kicsikre. A ké-
sést aztán délutáni tanítással bepótoltuk. Tananyag 
el nem maradhatott.

A nyarakat nagyon vártam. Szívesen jártam az 
egyébként kötelező úttörővezető-képző táborokba, 
továbbképzésekre is, de az Adria volt a kedvenc úti 
célom.

Huszonkét éves voltam, amikor az egyedüllét és 
a nyolc osztályos iskola egyre nyomasztóbbá vált. 
Édesapámmal egyre többet beszélgettem arról, hogy 

meg kellene bontani a teljesen osztatlan iskolát 1-4. 
és 5-8. osztályos csoportokra. Aztán hamar rájöt-
tünk, hogy álmodozni nem érdemes, mert ez szinte 
kivitelezhetetlen. Ki az, aki ide az isten háta mögé 
naponta kijár, amikor se busz se út nem vezet ide, 
csak egy erdei ösvény? Szolgálati lakás nincs, ami 
van is, alkalmatlan két tanítónak. Pláne ha ellenke-
ző neműek. Meg kell nősülnöd fiam! Vegyél el egy 
tanítónőt, megoldódik az iskolagond és te sem leszel 
olyan egyedül! – bökte ki apám, én meg rábólintot-
tam. Ugyan igazat adtam neki, de fogalmam sem 
volt, honnan szerzek én most egy tanítónőt?

Nem akartam hinni a fülemnek, amikor egy jákói 
tanítónő húga, Matild, aki elsőéves volt a Győri Taní-
tóképző Főiskolán, meghívott a gólyabálba. Illedel-
mesen – ahogy illik – táncba vittem. Aztán elkezd-
tem keresgélni. Szemem megakadt egy piros nylon 
ruhás, vadul rokizó lányon. Felkértem. Pár lépés és 
lekérték. Újra felkértem. Most sem volt nagyobb sze-
rencsém, mert nagyon kapós volt. És ez így ment, de 
egy szünet előtt sikerült vele táncolnom, így egy fél 
órát beszélgettünk. Bár nem volt túlzottan szép lány, 
de talpraesett és nagy dumás, mint én. Sokat nem 
tudtam meg róla, csak a keresztnevét, és hogy győri. 
Én is elmondtam neki iharkúti tanítóságom törté-
netét. Felcsendült a zene és pár perc múlva megint 
hoppon maradtam. Elegem lett, hogy mindig leké-
rik. Fogtam magam, s otthagytam az egészet. Búcsút 
sem vettem tőle, de másnap már megbántam. Sze-
rencsére Matild segítségével újra rátaláltam. Levél-
ben kértem elnézést és néhány levélváltás után is-
mét találkoztunk Győrben, egy házibuliban. Szigo-
rúan anyai kíséret mellett és magázódva. Fél év után 
én hívtam meg Pápára az ötéves képzős találkozóm-
ra. Ekkor tegeződtünk először! Bennem már akkor 
eldőlt, hogy ilyen feleségre vágyom. Éreztem, hogy 
én is tetszem neki, de mikor megkértem a kezét és 
azt akartam, hogy hagyja ott a képzőt és jöjjön velem 
Iharkútra, szólni sem tudott. Hallani sem akart ar-
ról, hogy a főiskolát levelezőn fejezze be, esküvőről 
meg pláne nem. Tizenkilenc éves volt akkor, de hogy 
az igazi ok mi volt, az csak később körvonalazódott. 
Édesanyját megismertem, meg is kedvelt, de vallá-
sos édesapjának nem mutatott be. Mint évek múlva 
kiderült, amikor beszélt neki rólam, azt mondta a 
lányának, hogy hozzájuk kommunista a lábát sem 
teheti be. A párttagságom volt tehát a bűnöm. Éva 
ugyan nem édesapjával élt, de erősen függött tőle, 
nem akart ellenkezni vele. Hiába indult szépen ez a 
kapcsolat, egyszer csak szakító levelet kaptam. Nem 
az igazi okot írta meg, ezért nem értettem. Minden 
reményem szertefoszlott, egy kissé bele is beteged-
tem. Most már tudom, hogy ennek így kellett történ-
nie. Még nem értünk meg a nagy érzésekre, a nagy 
találkozásra.   

Márai Sándor az Eszter hagyatéka című művében 
találóan és bölcsen éppen erről ír. „Nem hiszek a vé-
letlen találkozásokban. A világ törvénye olyan, hogy 
ami egyszer elkezdődött, azt be is kell fejezni. Nem 
valami nagy öröm ez. Semmi nem érkezik idejében, 
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semmit nem ad az élet akkor, amikor felkészültünk 
reá. Sokáig fáj ez a rendetlenség, ez a késés. Azt hisz-
szük, játszik velünk valaki. De egy napon észrevesz-
szük, hogy csodálatos rend, és rendszer volt min-
denben. Két ember nem találkozhat egy nappal sem 
előbb, csak akkor, amikor megértek a találkozásra.”    

A mi mindent eldöntő egymásra találásunk há-
rom év múlva történt. 

Az emlékezés hídja
Pillérei a három szeretett falu: Németbánya, Iharkút, Bakonyjákó

„Hőhe te, Sári! Állj már meg! Megér-
keztünk Németbányára!” Ekképp ál-
lította meg lovait Csizmadia bácsi a 
pápai fuvaros, mikor a gumikerekű 
stráfkocsival 1965. augusztus végén 
begurult a tanítói szolgálati ház ud-
varára. A platón az új szoba- és kony-
habútor, a bakon az ifjú tanító házas-
pár Berci és Éva, azaz mi. Az udvaron 
másik lovas kocsi is várakozott, hol-
mikkal megrakodva. A távozó peda-
gógus házaspár, Massziék álldogáltak 
mellette és búcsúzkodtak. Annuskát, 
a sváb tanítónőt nagy asszonygyűrű 
vette körül, ölelgették, simogatták és 
siratták. Nagyon szerették, hiszen ő is sváb volt, egy 
anyanyelvet beszéltek, szokásaikat, életüket már is-
merték, mindent megtettek, amit egy néptanítónak 
meg kell tenni azokért, akikért vannak. Hat év után 
most elmennek… És jön helyettük egy másik. Ki tud-
ja, lesz-e olyan jó, mint akit épp most megsirattak?

A sírás-rívás közepette senki nem vette észre hogy 
megérkezett cókmókjával az új tanító házaspár. 
Ügyet sem vetettek ránk, hanem mikor kigördült az 

udvarról Massziékkal a lovas kocsi, 
ránk is vetettek pár bíztató pillantást. 
Bercit már ismerték, hisz a szomszé-
dos Iharkúton tanított, de velem még 
nem tudtak mit kezdeni. Nem esett 
jól, minden esetre úgy éreztem, hogy 
abban a faluban, abban a közösség-
ben, ahol a tanítót ennyire szeretik, 
tisztelik, csak jó lehet élni.

Nem is csalódtam. Ötvenkét évet 
töltöttem el itt – nagyvárosi lány lé-
temre –, egy parányi kis faluban, egy 
számomra eddig ismeretlen etnikum-
ban. A lüktető élet után itt hajnali és 
esti harangszó, libagágogás, tehénbő-

gés, nagy csend, és nyugalom vett körül. A fészekra-
kás boldog napjai. Ismerkedés az alig több mint száz 
lelket számláló németajkú falu lakóival, ahol az óvo-
dáskorúak és a hetven fölöttiek alig tudtak magya-
rul. Ahol a négyosztályos osztatlan iskola huszon-
három kisdiákja leste szavaimat. Ahol volt olyan 
olvasásóra is, melynek felét focizással töltöttem egy-
szem elsős kisdiákommal, mert képtelen volt egy 
egész tanórán át csak rám figyelni. Ahol olyannyira 
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megszerettem a német kultúrát, hogy megtanultam 
németül, csak azért, hogy megértsem őket néprajzi 
gyűjtőmunkám során. A falu, ahol ráébredtem iden-
titásomra. Mert a falukutatás mellett családom ere-
detét is kutatni kezdtem. Így derült fény arra, hogy 
miért is vagyok én otthon itt a bakonyi svábok kö-
zött: Nagyanyám Bernhardt, dédanyám Neuwirt, 
ükanyám Stockl, de anyai ágon is vannak Kirchner 
nevű őseim. 

Sokan kérdezték akkor, mit keresek én itt a világ 
végén, Németbányán? A világ végén? – kérdeztem 
vissza. Ott ahol Hofi Géza, Kiss Manyi, Lorán Len-
ke heteket vendégeskedik? Ahol megfordult Kazal 
László, Tatai Sándor, Rockenbauer Pál? Ahol a me-
gye legismertebb tollforgatói vissza-visszatérő ven-
dégek voltak?

De maradjunk csak a hétköznapoknál! Ez az a 
falu, ahol gyermekeim születtek, s a sváb emberek-
ből áradó béke és bölcsesség mind a mai napig meg-
határozó az életükben. A falu, melynek hatására 
lányom német szakos gimnáziumi tanár lett. Ebben 
a faluban csak tizenegy évig tanítottam, mert a csak-
nem kétszáz esztendős múlttal rendelkező iskola 
1976-ban megszűnt. Én zártam be végleg ajtaját. Ek-
kortól a templomiskola végleg egyházi célokat szol-
gált. 1998 óta egy kápolna áll helyén, mely az 1948-
ban kitelepített svábok emlékére közadakozásból 
emeltetett. A megbocsátást hirdeti. Azt, hogy a het-
ven évvel ezelőtt otthonuktól megfosztott ötvenkét 
család ugyan már megbékélt sorsával, de a szülőföl-
det soha nem felejti. Az ötven év előtti Németbánya 
már a múlté… Lakóinak tán tíz százaléka nemze-
tiségi. A parasztportákat nyugalmat kereső városi 
emberek vásárolják meg, akik részben folytatják a 
sváb hagyományokat, vagy újakat teremtenek.

Iharkutat már 1962-ben a szívembe zártam. Egy 
fiatal tanító Kiss Albert tanított ott nyolc osztályt 
egy fedél alatt. Petróleumlámpa fényénél írta nekem 
leveleit. Mikor már túl soknak találta a teendőket, 
nyomasztónak a magányt, társat, kollégát keresett 
maga mellé.   A képzős gólyabálban rám talált. Az 
iharkúti iskola mégsem lett két tanerős.      

Iharkút, hasonlóan Németbányához, a béke szi-
gete volt. Szintén sváb falu. Összetartó közösség, 
amely kilöki maga közül a nem odatartozókat. Ta-
núja voltam egy kiközösítésnek, amikor a falu, egy 
magát újságírónak mondott pesti embert, aki csak 
békétlenséget hozott a település életébe, látványosan 
kiutasított. Összevert tepsikkel és fazékfedőkkel áll-
tak a kiköltöző, be nem fogadott család útjába. 

Húszévesen kezdett tanítani itt férjem. A világ 
végén. De mégsem volt az, innen is vezetett út a 
környező városokba és a fővárosba, csak éppen pár 
kilométeres erdei ösvényen keresztül. Mégis többet 
láttak az iharkúti gyerekek a világból, mint mások. 
Tűzifát „csináltak” a tanítójukkal az erdőn, eladták 
a fát (az erdészek szemet hunytak), a pénzből fe-
dezték a kirándulásokat. Lett szép új iskola is 1964-
ben. Aztán az iharkúti tanító elvágta maga alatt a 

fát. Utat csináltatott a világtól elzárt településnek. 
Cikket írt a Népszabadságba a kis falu elzártságá-
ról. Jelentkezett is egy szocialista brigád a fővárosi 
Uvatervtől, hogy ingyen megtervezné az utat. Egy 
hónap alatt kész lett a vaskos dokumentáció. Most 
már csak pénz kellett a kivitelezéshez. Lett az is. Fel-
ment a tanító a miniszterhez (Kossa Istvánhoz, az 
akkori közlekedési és postaügyi miniszterhez) és a 
tőle leutalt pénzből megépült az út. Férjem csak hó-
napokat élvezhette a buszozást, mert iskoláját „be-
körzetesítették” Jákóra. 1972-ben csukta be maga 
után végleg az iskola ajtaját. Ekkor tűnt el a járás 
egyetlen 1-8. osztályos összevont iskolája. 1979-ben 
a falu is megszűnt. A föld mélyén rejlő bauxit végleg 
megpecsételte a település sorsát. Lakói szétszéledtek 
a szélrózsa minden irányába.  Évtizedeken keresztül 
a bauxitbányászat folyt az egykor oly kedves csalá-
dias falu helyén.  Ami azután következett már vi-
lágszenzáció: Ősi Attila paleontológus 83 millió éves 
dinoszaurusz leletekre bukkant a területén. Mind-
ez az egykori iharkútiaknak mit sem számít! Nekik 
Iharkút a szülőföld, amelyet 1948-ban megtizedelt a 
kitelepítés, és amelytől harminc évvel később végleg 
megfosztotta őket a föld mélyében meglelt bauxit-
kincs. A falu lakói több évtizedes trauma után ismét 
találkoznak a szülőföldjükön: 2003 óta nem engedik 
el egymás kezét. Emlékpark létesült a település he-
lyén, amelyben ma már megszólal ez egykori harang 
és van gémeskút, melyről a falu a nevét kapta. Ötkö-
tetes monográfia őrzi az eltűnt falu emlékét. Iharkút 
neve a szülőföld iránti szeretet jelképévé vált, emlé-
ke 2016 óta a Németbányai Települési Értéktár kin-
cse, s az évben a Veszprém megyei Értéktár is felvet-
te megőrzendő értékei közé.

Bakonyjákó az emlékeket összekötő híd harma-
dik pillére, pedagóguspályám utolsó állomása. Az 
a falu, ahol apósom, Kiss Lajos, az Erdélyből 1944-
ben menekült kántortanító 1958-ban iskolaigazgató 
lett. Ő volt mindenki Lajos bácsija. Fia, Bercinek fő-
nöke volt, majd menyének (nekem) is az lett. Sajnos 
csak rövid ideig. Korai halála után két évtizeddel a 
fia, a férjem lépett helyébe. Ő volt az, akinek műkö-
dése alatt a német nemzetiségi nyelvoktatás, és a 
hagyományápolás magas színvonalúvá vált. Part-
nerkapcsolatokat alakítottunk ki Thüringiában, Ba-
jorországban és Ausztriában. A Német Nemzetiségi 
Gyermektánccsoport – melyet én vezettem tizenhat 
éven át – belföldön és a német nyelvű országokban 
egyaránt sikereket ért el. 1990-ben elnyerte a megye 
legjobb nemzetiségi gyermektánccsoportjának járó 
herendi vándorserleget. Bakonyjákó neve az egész 
megyében ezért is vált ismertté. 

Férjem huszonöt éven át tanított itt, én huszon-
egy évig.  Éppen két évtizede vagyok nyugdíjas. De 
azért jó visszaemlékezni ifjúságunk, pedagógusi 
működésünk három meghatározó színhelyére.

Kiss Albertné
Pápa város lapja, a Szélesvíz őszi számából


