JAKABHÁZI
VERA

A

Hargita megyei Recsenyéden született 1947. február
8-án négygyermekes papi család legkisebb gyermekeként. Hatéves korában a családdal Segesvárra
költöztek, ahová édesapját meghívták unitárius lelkésznek.
Itt kezdte tanulmányait a német iskolában, majd V. osztálytól magyar tagozaton folytatta. Az általános iskola elvégzése
után származása miatt a középiskolába nem vették fel, egy
évig lógóban megismételte a VII. osztályt, míg a következő
évben sikeresen felvételizhetett. Érettségi után, 1966-ban a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem német–magyar
szakán folytatta tanulmányait.
1971-ben német szakos tanárként kezdte pályafutását a
székelykeresztúri líceumban, ahol a német nyelv oktatása
mellett szerepet vállalt az iskola kulturális életében is. Férjével, aki szintén a líceum tanára, színdarabokat tanított az általános iskolában és a líceumban. Három gyermeke életének
főbb állomásain született: Kolozsváron, Székelykeresztúron,
Segesváron. Félig tréfásan, félig komolyan mondta, most már
nem költözünk tovább.
Szenvedélyes szaktanárként, hozzáértő osztályfőnökként és a
tanulók problémái iránt érzékeny nevelőként az volt az elve,
hogy minden tanuló évente egyszer forduljon meg a színpadon, magyar és német nyelven szerepeljen a közönség előtt.
A német szakos tanárok módszertani körét úgy irányította, hogy mindegyik ülés igazi szakmai fórum legyen, és a
tapasztalatlanabb kollégák is igényeljék a találkozásokat. Ő
maga is folyton képezte magát, Svájcban, Németországban
vett részt tanfolyamokon, és az ott tapasztaltakat itthon próbálta gyakorlatba ültetni. Külföldi kapcsolatait felhasználva
olyan német szaktermet alakított ki, ami az iskola egyik
látványossága lett. Az itt létesített kis könyvtárban a tanulók
mindig találtak könnyebb olvasmányt német nyelven.
Elve az volt: csak azt a pedagógiai módszert vegyük át, ame-
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lyik célravezető, és ne azért, mert az valami új. A Bolyai Nyári
Akadémia német nyelvi továbbképző tanfolyamainak több éven
át volt szervezője, irányítója. Tanári, családanyai elfoglaltsága
mellett arra is szakított időt, hogy a segesvári népszínház magyar nyelvű csoportjának tagjaként próbákra járjon, szerepeljen.
Tanítványai, kollégái számára szerénysége, következetessége és
szakmai hozzáértése példaértékű marad.
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