Trozner Erzsébet Paula
Luther Márton szavai jut-

lád éltetője az édesanya volt, aki

nak eszembe, amikor a pedagó-

szívós akaratával, kitartásával és

gusszövetség felkérésének eleget

hűségével túlélte a II. világháború

téve dicsérő szavakat kell találnom

viharát, és úgy irányította a „csa-

kolléganőm, igazgatóm és talán

ládi bárkát”, hogy valamennyi gyer-

barátom pedagógusi, tanári pá-

mek az apai elkötelezettségnek,

lyájának méltatására.

örökségnek megfelelően a zene és

Trozner Erzsébet Paula, a
marosvásárhelyi

„Itt állok,
másként nem
tehetek.”

Mihai

a humánus értékek szeretetében,

Eminescu

tiszteletében nevelkedett. A zene

Pedagógiai Líceum igazgatóhelyet-

élő valóság a családban. Talán ezért

tese nemsokára a Romániai Magyar

sem esett nehezére a pályaválasz-

Pedagógusszövetség

Ezüstgyopár

tás előtt álló Zsókának „az apró”

díjában részesül, és meg kell valla-

pályamódosítás: hiszen mérnöknek

nom – Shakespeare szavaival élve

készült, de édesanyja tanácsára

– „Nem érdemtelenül”.

mégis zenetanár lett.

Hosszú utat kellett megten-

Tanulmányait a maros-

nie a sepsiszentgyörgyi sokgyerme-

vásárhelyi

kes, értelmiségi családból elindulva.

iskolán kezdte, majd a kolozsvári

Édesapja a hosszú világháborús fog-

Babeş-Bolyai

ság után hazatérve sokáig nem talált

zenepedagógiai szakán fejezte be,

önmagára, nehezen alkalmazkodott

magával hozva vagy önmagában

a

körülményekhez,

hordozva a „lángot”, amelyre minden

míg valóban „hazatalált”. A csa-

elhivatott pedagógusnak szüksége

megváltozott

Zeneművészeti

Fő-

Tudományegyetem
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van. A „láng” pedig világított a különböző fal-

kellett, hogy kibontakozzék. Emlékszem olyan

vak iskoláiban, ahova sorsa vetette – a sár-

iskolanapokra, amikor Zsóka, a zenetanár és

pataki gyermekek között zenetanárként, és

jómagam, a magyartanár a dalt és a szöveg-

bármilyen tantárgyat katedrakiegészítésként

et hiába próbáltuk megszólaltatni magyarul,

tanító tanárként is. A Ceauşescu-korszak

mert „siket fülekre” leltünk, de Zsóka ötletére

sötétjében is a zene, a népdal, a kodályi örök-

a székelyruhás lányok üveges táncát már el-

ség és iskola szelleme olyan erőt adott, hogy

fogadták. Kőmíves Kelemenekként építkez-

Zsóka mindig úgy tehetett eleget a sokszor

tünk: amit leromboltak, azt viszzaépítettük.

kellemetlen román hazafiság követelmé-

Trozner

Zsóka

„lángja”,

az

nyeinek, a Megéneklünk Románia fesztiválok

elkötelezettség, hivatástudat, a küldetés

kötelezettségeinek, hogy soha nem tagadta

lángja fokozatosan növekedett a kis magyar

meg eszményeit, elveit, és mindig magyarul

közösségben, és a „láng” fáklyává erősödött.

is szólt a dal, mindig igazi és nemzeti értékek

2000-től a marosvásárhelyi Tanító-

szárnyaltak a csengő gyermekhangokon.

és Óvónőképzőnek új, magyar anyanyelvű

1991-től a marosvásárhelyi Tanító-

aligazgatója lett, Trozner Erzsébet Paula

és Óvónőképző zenetanára lett, versenyvizs-

személyében. A fáklya lobogni kezdett, és

gával került az intézménybe, és ekkor iskola

mi megszólalhattunk ballagásainkon, évzáró

és tanár, ember és maroknyi magyar közösség

ünnepségeinken magyarul, külön tarthat-

egymásra talált. Az 1990-től újraindult ma-

tuk a banketteket, külön magyar nyelvű

gyar tanító- és óvónőképzés első fecskéinek

műsorokat szervezhettünk, és már nem

tekinthetjük magunk, fecskéknek, akiknek

fogadták gyanakvással tevékenységeinket.

feladata a tavasz hirdetése, de ez a „tavasz”

Mindezt Zsóka céltudatos, kitartó, rend-

jeges világban, megfagyott gondolkodásban

kívüli diplomáciai érzékkel megáldott, szívós

munkájának köszönhetjük.

láng átadatott”, és Zsóka, a Babeş-Bolyai

Zenetanárként bekapcsolódott az

Tudományegyetem óraadó tanáraként vala-

1990 után kibontakozó kórusmozgalomba,

mint a marosvásárhelyi Zeneművészeti In-

számos versenyen, emlékünnepségen vett

tézet adjunktusaként nemzedékeket bocsáj-

részt iskolánk kórusával; a dal szárnyán vitte

tott útjára, olyan nemzedékeket, tanítókat,

a hírt, hogy mi is vagyunk, itt, Marosvásárhe-

óvónőket és zenetanárokat, akik tovább

lyen, hogy újra létezik a magyar nyelvű

viszik a hivatástudat és elkötelezettség fák-

tanító- és óvónőképzés, hogy a dal és az i-

lyáját.

gazi érték soha nem hal meg. Az aligazgatói

Az eltelt tíz esztendőben számtalan

teendők mellett felvállalta a főiskolai majd

I. fokozati tudományos-módszertani dolgo-

egyetemi szintű tanító- és óvónőképzés

zat szakirányítója is volt, lényével, kedvessé-

igazgatói tisztségét is, miután 2000-ben

gével, a belőle áradó harmóniával erősítette

megalakult a Babeş-Bolyai Tudományegye-

mindenkiben, tanítványokban és kollégákban

tem Pszichopedagógiai Tanszékének kihelye-

azt a tudatot, hogy érdemes, szükséges, és

zett tagozata Marosvásárhelyen is, amely

hogy a „lángnak”mindig égnie kell.

iskolánk épületében kezdte el működését.
Testvérkapcsolatokat

alakított

ki,

Az évek pedig teltek, a fiatal édes-

ápolt

anyából nagymama lett, aki ma azért

más képzőkkel itthon és külföldön egyaránt.

az óvodáért is felel – iskolánk gyakorló

Irányító, szervező és kapcsolattartó tevéke-

óvodájáért – ahova unokája jár. Belőle pedig,

nységének köszönhetően a felsőfokú tanító-

a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum Zsókája

és óvónőképzés is népes évfolyamok sorát

lett, mert a tantestület magyar és román

bocsájtotta ki, jól felkészült, hivatástudat-

tagjai egyaránt hozzá fordulnak hivatalos

tal rendelkező fiatal nemzedéket. „Mert a

és magánéleti problémáikkal. A „láng” pedig

101

102

lobog, és reméljük, hogy még sokáig fog. Adja

vagy, és hogy ilyen vagy, amilyen! És köszön-

Isten, hogy soha el ne aludjék! Ezért mond-

jük a „lángot”, a lángodat, mely most már

tam és mondom Shakespeare szavaival, hogy

mindannyiunké!!!

„nem érdemtelenül” veheted át a Pedagógusok Szövetségének Ezüstgyopár díját.
Drága Zsóka, úgy gondolom, hogy
nemcsak a magam nevében, de a kollégák
nevében is mondhatom: köszönjük, hogy

Kovács Margit,
a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum magyartanára

