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Magerusan Simon
Katalin

Magerusan Simon Katalin Sepsiszentgyörgyön született 1943-ban. Tanítói diplomát
szerzett a székelyudvarhelyi tanítóképzőben.
Tanítói hivatása Besztercén, az Andrei Mureșanu Főgimnázium magyar tagozatán teljesedett ki. Szórványmagyarok közösségében élve, felismerte a többségi lakosság
nyelvének a magyar gyermekek anyanyelvére gyakorolt romboló hatását, és tanítói tevékenységének zászlójára tűzte a szókincs gazdagításának és a helyes magyar beszédnek
az ügyét. Mondókákat írt, melyeket eszközként használt a magyar nyelv sajátos nyelvi
jelenségeinek szemléltetésére, a rövid és hosszú magán- és mássalhangzókat tartalmazó
szavak kiejtésbeli különbségének érzékeltetésére a helyes magyar beszédben. Az elődöktől
örökölt gyermekdalok, népdalok, dalos játékok befűzése a tanórák menetébe mind e nemes
célt szolgálták.
A tanórákon szerzett anyanyelvi szókincset tanulói iskolán kívüli előadásokban
gyümölcsöztették, mint a Görög Ilona balladának és Weöres Sándor Vásár jelenetének
dalos-táncos színrevitele, a Dolgozz macska című népmese színpadi változatának megjelenítése, vagy a Leánykérő jelenet, amelyben a főszerep a népdalé és a néptáncé volt.
A kilencvenes években tanulói részt vettek Horváth Istvánnak „A nyelv csak élve tündököl” gondolata ihlette, a szórványban élő magyar iskolások számára szervezett országos
versmondó vetélkedőkön. Ezek a vetélkedők ihlették a Mondd, és add tovább! című versét,
amely híven tükrözi Magerusan Simon Katalin törekvéseit az anyanyelv élő szeretetére
nevelésben:
„Mondd azt, hogy anyám, / mondd azt, virág, / mondd azt, hogy mező, / tücsök, szarkaláb!
/ Mondjad, hogy álom, hajnal, ébredés, / mondd bátran felhő, / villám, jégverés! / Mondd, mert
a szó, / ha szájról szájra jár, / nem vész el soha. / Mondd, és add tovább!”
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Magerusan Simon Katalin nyugdíjba vonulása után sem szakította meg kapcsolatát
az iskolával. Ezt bizonyítja a Ló-havas meséje című mesekönyve is, amelyben a Beszterce környéki dombok, hegyek nevéhez fűződő mondák alapján írt meseváltozatot gyűjtötte össze,
a Beszterce-Naszód megyében magyar nyelven tanuló kisiskolásoknak dedikálva azzal a céllal, hogy szókincsüket gazdagítsa a környezetükben lévő dombok, hegyek magyar nevével.
Hat gyermekverskötet, két mesekönyv, nyolc felnőttekhez szóló verseskötet, egy novelláskötet jelent meg tollából. Gyermekverseit a Sziporka, Kukucska, valamint a Fürkésző
és Kispajtás folyóiratok közlik.
Magerusan Simon Katalin vezetőségi tagja a Sepsiszentgyörgyi Irodalmi Kerekasztalnak, valamint alkotó tagja a Magyarországon működő Irodalmi Rádiónak, amely
„magával ragadó, tiszta lelkületű, dallamos gyermekverseiért és irodalomszervező tevékenységéért”
2014-ben a legjobb szerző címmel tüntette ki. Alkotó tagja az erdélyi Káfé főnix irodalmi és fotóművészeti lapnak, valamint az Erdélyi Magyar Irodalom közösségnek (EMIR).
A besztercei EMKE szervezete 2015-ben a magyar kultúra ápolásáért kifejtett tevékenységét, valamint tanítói és írói munkásságát elismerő oklevéllel jutalmazta.
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