SIMON
JOLÁN
Az élet
engem küzdeni hívott, szívem szervezte harcra,
hogy a reményt tartsam magasra:
testvére
vagyok az embereknek.
Szeretet s kötelesség
neve a két kezemnek.
PABLO NERUDA

Simon Jolán, Kolozsváron élő nyugalmazott tanítónőt 1932-ben indította útjára a székelyudvarhelyi tanítóképző. Az ott szerzett képzés vezette oktató-nevelő tevékenységében. Harminckilenc évet dolgozott e területen, és munkásságát a legnagyobb
igényesség, céltudatosság, lelkiismeretesség, kreativitás jellemezte. Fáradhatatlan
tevékenysége révén maga mögött tudhatta Nagymoha, Szászváros és Kolozsvár diákjainak népes seregét. Úgy nevelte tanítványait, hogy minden körülmények között
meg tudják állni a helyüket az életben. Felkeltette a tanulók érdeklődését nyelvünk
és irodalmunk szépségei iránt, és hozzásegítette őket ahhoz, hogy elkalandozzanak hazai klasszikusaink és az egyetemes irodalom klasszikus műveinek világában.
Egyike volt azoknak a tanítónőknek, akik hivatásuknak éltek és sok időt s erőt fordítottak arra, hogy folyamatosan tökéletesítsék képzettségüket.
Simon Jolán tanítónő munkáját az állandó kutatás, alkotás jellemezte, és ennek köszönhetően számos tankönyvnek volt a szerzője. Így szerkesztette meg az Ábécés-
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könyvet, a Tanítók kézikönyvét az I. osztály részére, Olvasókönyvet és II., III. osztályos
Román nyelv tankönyvet (amelyből évtizedekig tanultak a gyermekek). Ezek egyikét
a fenti idézettel ajánlotta, s bár ezt célzottan, számomra választotta, mégis úgy érzem, hogy ez tökéletesen Őt jellemzi.
Az említetteken kívül elkészítette a II–III. osztály részére a román nyelv tanításának
tanterveit is. Számos értékes módszertani jellegű cikket írt. A tanítók továbbképzésén előadásokat tartott, ezzel járult hozzá a tanítók munkája hatékonyságának
növeléséhez. Munkásságáért elnyerte az állami Érdemes oktató-nevelő oklevelet.
Ennyi fáradhatatlan munka után sem vonult nyugalomba, hanem hosszú évekig a
belvárosi Református Egyházközség keretében mint a Nőszövetség elnöke, a Szeretetszolgálat vezetője tevékenykedett, amely tevékenységeiért számtalan rászoruló
öreg és gyermek áldja. Ugyanakkor a Farkas utcai templomban végzett idegenvezetői tevékenysége, érdekes ismertető előadásai nyomán számos kiránduló távozott
értékes ismeretekkel. Áldozatos munkáját a szeretetszolgálat területén ma is nagy
találékonysággal és kitartással végzi.
Meglett kora és megromlott egészségi állapota ellenére 2010 februárjában részt vett
az Apáczai Csere János Elméleti Líceumként megújult, szeretett régi iskolája iskolaalapítási évfordulós ünnepségein, elemi osztályok anyanyelvi versenyén zsűrizett,
ugyanakkor díjalapot is felajánlott arra érdemes tanulóknak. Az eseményről így vallott olvasói levelében helyi napilapunk, a Szabadság hasábjain:
„Amikor, mint egykori tanítónő, meghívást kaptam az Apáczai Elméleti Líceum 90
éves fennállásának ünnepi rendezvényére, az az érzés kerített hatalmába, hogy: no
lám, hűséges iskolám 40–50 év távlatából is utánam nyúl, visszahív, újra magához
akar ölelni, nem feledett. Mennem kell!
Valami rendkívüli szeretetet és megbecsülést sugárzott Vörös Alpár igazgató, amikor végigkalauzolt az épületben, és készségesen szóba állt velem. [...] Az igazgató
értékelő előadásából megható volt az a tény, hogy nemcsak a jelenkor dolgozóit becsüli, hanem a múltbeliekről sem feledkezik meg, a hála és az őszinte elismerés
hangján szólt. Hirtelen úgy éreztem, hogy valami rendkívülit tehettem, amikor itt
taníthattam. Pedig csak a munkámat végeztem.
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Köszönöm drága iskolám, hogy én is köszönthetlek!”
Simon Jolánt, mindenki Oci nénijét, érdemei elismeréséül 2000-ben a Kolozs Megyei RMPSZ Érdemes oktató-nevelő díjban részesítette.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének jelenlegi kitüntetése, az Ezüstgyopár-díj méltó, immár országos szintű elismerése egész életét kitöltő áldozatkész
munkájának.

BALLA SÁRA és BALLA EDITH 2000-ben írt szövege nyomán,
MAGYARI OLGA MÁRIA
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