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Nem könnyű, de jó érzés és kellemes „időtöltés” áttekinteni egy olyan kolléga tanári pályáját, aki szinte minden pillanatát tartalommal töltötte meg.
A ’70-es évek elején ismerkedtünk meg, amikor mindketten Szilágybagosra kerültünk tanítani, lelkesen és ﬁatalon. Már akkor megcsodáltam azt a vele született
tehetséget, hogy szerénységével és csendességével hívja fel magára a ﬁgyelmet, s
enged bepillantani gazdag tudásába, műveltségébe, amivel nem egyszer váltotta ki
az akkori vezetők, hatalmasságok irigykedő ellenségeskedését. Ő viszont méltósággal tudott fölébe emelkedni a gáncsoskodásoknak.
Rövid időre, más-más településen dolgozva megritkultak a találkozásaink, de a
’89-es változások összehoztak Szilágysomolyón, ahol a kolléganő az ipari líceumban dolgozott, s attól kezdve egyre gyakrabban tevékenykedtünk együtt a tanórán
és az iskolán kívüli munkákban. A hasonló gondolkodás, akarat és igényesség igazi
jó barátokká, s megkockáztatom kimondani, a legjobb kollégákká tett minket.
Szerénysége továbbra is legfőbb erénye maradt. Nem láttam még embert, aki ilyen
halkan, szinte névtelenül irányított nagyon fontos tevékenységeket. Közvetlenül a
változások után elindítja diákjaival a város első magyar nyelvű diáklapját, a Garabonciást (ma Bökény néven működik). Éveken át szerveztük és rendeztük együtt
a március 15-i műsorokat, ünnepségeket. Előadásaink szövegkönyvírója minden
alkalommal ő volt. Ötletei kifogyhatatlanok voltak. A meglehetősen nehéz tanári
munka nem tudta elvenni a kedvét, noha az ipari líceumban gyakran kellett tapasztalnia, hogy a humán műveltség nem teszi érdekeltté a diákokat. De ő megtalálta a
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módját, hogy irodalmunk alkotásai nyomot hagyjanak a nem akarókban is.
Színjátszókört alapított, ahol valóban játszva lopta be a tanulókat komoly művek
világába, például Madách tragédiájába. Sikeresen szerepeltek a versenyeken, a
PADIF-on, ODIF-on. Nagyszerű pedagógusként nevelt, nyújtott lehetőséget a diákoknak, kitágítva számukra a világot.
Fáradhatatlansága újabb ötletek megvalósítására sarkallta. Nemcsak diákokat, a
tanárkollégákat is időről időre összehozta egy-egy tematikusdélutánra, ahol süteménnyel, kávéval kedveskedve indított el igen érdekes beszélgetéseket, vitákat a
pedagógusi munkáról.
Amikor 2004-ben nyugdíjba ment, nem a jól megérdemelt pihenést, ellazulást választotta, hanem tovább nevelt, tanított. Eleget téve a felkéréseknek a város minden
iskolájában (általánosban és líceumban egyaránt) vállalta a rábízott feladatot. A
2005. augusztusában megalakult és nehézségekkel küzdő magyar iskolának nemcsak besegítő tanára, hanem ﬁzetés nélküli könyvtárosa is. Ezt a hatalmas, segítséget nyújtó erőt magam is tapasztaltam a kettőnk kapcsolatában, s végtelen nagy
biztonsággal élvezhettem, valahányszor rászorultam.
A szorgalmasan és szerényen dolgozó Pocsveiler Ilona neve ma már fogalommá
vált Szilágysomlyón. Miután végleg szakított a tanítással, a város szellemi életének
mozgatórugója lett. Az ő nevéhez fűződik a már évek óta működő irodalmi kávéház, amivel ﬁatalokat, középkorúakat és nyugdíjasokat egyaránt megszólít, és oda
vonz érdekes előadásaival. Ő maga örök ﬁatal, példát mutat arra, hogy lehet 60
éven felül is állandóan tanulni, új ismeretekkel gazdagodni, haladni ezzel az olykor
nehezen érthető korral. Ilyen lelkesedéssel vezeti be hallgatóit az irodalmi művek
kapcsán a legmodernebb elemzési módszerekbe. Mosolyogva és nyugodtan védi ki
a csipkelődéseket azok részéről, akik leragadtak valahol az évtizedekkel ezelőtti
szemléleteknél.
Pocsveiler Ilona magyartanárt a tudása, műveltsége, az újítások iránti kíváncsisága
és az azokat befogadó képessége olyan magasságba emeli, ahova csak a tisztelet
ér fel. Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy az Ezüstgyopár-díj birtokában is érezhesse: nélküle Szilágysomlyó kevesebb lenne.
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