JÓZSA
IRÉN

A jó pedagógus laudációja sok-sok volt diák és kolléga tudatában, szívében rejtőzik.
Most mégis megpróbálok egy-két foszlányt ezekből a rejtett emlékekből előkeresni
Józsa Irénről, amikor őt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége az Ezüstgyopár-díjra terjesztette elő.
Józsa Irén a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar–francia szakán
szerzett tanári diplomát, s az egyetem elvégzése után 1976-tól a kézdivásárhelyi
Nagy Mózes Gimnáziumban tanított francia, illetve magyar nyelvet és irodalmat.
Marosvásárhelyen született, de Kézdivásárhely immár igazi otthona. Iskolája mellett, melyben elkezdte pedagógusi pályáját, a tavalyi tanévig – nyugdíjba vonulásáig
– hűen kitartott. S ha beszélünk „Nagy Mózes-szellemről”, akkor e szellem éltetéséhez, tartalommal való kitöltéséhez nagymértékben hozzájárult. Szavai, hangja,
jelenléte nélkül elképzelhetetlen volt iskolánk élete. És mindannyiunk örömére –
habár nyugdíjas –, láthatjuk őt a folyosókon, a tanáriban, osztálytermekben most
is. Verset tanít, kirándulást szervez, jó tanácsot ad – itt van köztünk, kollégái és a
diákok körében.
De miben is áll az a sokoldalú tevékenység, mely Józsa Irént nélkülözhetetlen pedagógussá, kollégává, baráttá tette?
A válaszom első része nem tud pontos, adatszerű lenni. Hiszen ahhoz a szerephez,
melyet Józsa Irén betöltött, valamilyen – pontosan körül nem írható – egyéniség,
tulajdonság szükséges. Ha mégis megnevezném, körülírnám, ez lenne a neve: Em-
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berség, Lelkesedés, Lélek, Adni tudás és akarás.
Ünnepek… Egy közösség, egy intézmény, az iskolánk életében meghatározó alkalmak. Őrzik a múltat, eltávolítanak, kiemelnek a hétköznapokból, a jövőbe mutatnak. Józsa Irén ünnepeink szervezője, lelkes bemondó-irányítója volt. Emlékezetes
hangja, állandó mosolya, gyönyörűen mondott versei biztosították ünnepeink emelkedettségét, emlékezetes voltát. Ballagások, farsangok, tárlatmegnyitók köszönhetik neki egyedi, felejthetetlen voltukat.
Kirándulások… Az ember egyik legfontosabb értéke a szabadság, a nyitottság a
nagyvilág iránt. Józsa Irén a francia kultúra, nyelv és táj szerelmese. Diákok, tanárkollégák százai köszönhetik ennek a mély ragaszkodásnak azt, hogy évről évre ellátogathattak Franciaországba, ahol – szintén neki köszönhetően – barátok várták
őket, s mutatták meg nekik önmagukat és kultúrájukat.
Rendezvények, iskolai színjátszás… A sok-sok ilyen élmény közül a legfrissebb jut
most leginkább eszembe: A kis herceg. A kis herceg iskolánk évfordulós ünnepén,
A kis herceg Franciaországban, ahova kézdivásárhelyi diákok vitték el magyarul és
franciául a szeretet üzenetét a francia szerző művének színpadi változatával. Az
egyetemesség találkozott így a helyi érzelmek őszinteségével.
És még lehetne sorolni. De, amint említettem, ezek csak emlékfoszlányok. Hiszen
az igazi laudáció bennünk, az élményeinkben és emlékeinkben van. És abban a reményben, hogy Józsa Irént az eljövő években is ott láthatjuk a folyosón, a tanáriban,
a diákok körében.
Kedves Irénke! Tevékeny, örömökben gazdag, egészségben teljes éveket kívánok,
kívánunk Neked!
Gratulálunk, és köszönjük, hogy közöttünk voltál, hogy közöttünk vagy!

NAGY TAMÁS,
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