PAP
ILONA

Ilyen kívántam
lenni én is, ott a
homokba szúrt
nyárfa: a tanító, ki
fénybe tör, ragyogó
hit a lombja, irány
azoknak, jel és
biztató, kik jönnek
barázdákban botladozva.
váci mihály
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ap Ilona Hodgyában született 1940. március 10-én.
Elemi iskolai tanulmányait a hodgyai és a bikafalvi
iskolában végezte. 1954-ben beiratkozott a székelyudvarhelyi tanítóképzőbe, ahol egy életre szóló útravalóval feltarisznyálva készítették fel a pedagógiai és nevelői hivatásra.
A sikeres képesítő után Nagyvárad tartományba, Érbogyoszlóra kapott kinevezést, ahonnan egy év múlva hazatért, és
szülőfaluja I–IV. osztályos osztatlan iskolájában kezdte meg
az 1959–60-as tanévet.
Nehéz három évet töltött ott, mert amolyan mindenes volt
akkor a tanító egy kicsiny, félreeső faluban. A délelőttök a
gyermekekkel, az esték a fiatalokkal és a felnőttekkel való
foglalkozásokkal teltek el. Az 1962-es év fordulatot hozott az
életében, férjhez ment, és a házasság révén egy új munkaközösségbe, a vágási iskola pedagógusközösségébe került, ahol
hat évet tanított székely gyermekeket magyarul írni-olvasni,
oktatta őket a helyi hagyományok ápolására.
„A pedagógusi munkát a csendes esőhöz lehet hasonlítani.
A csendes esőhöz, amely jó sokáig tart, áztatja a földben
megújuló magokat. Azok magukba szívják a nedvességet, és
később azért aztán akár szárazság idején is képesek termőre
fordulni.”
Közben 1965-ben beiratkozott a Marosvásárhelyi Pedagógiai
Főiskola román–magyar szakára, ahol 1970-ben szerezte
meg a tanári diplomát. A tanári képesítéssel felső tagozaton
folytatta pedagógiai tevékenységét. 1968-ban került Agyagfalvára egy jó munkaközösségbe, ahol példát kapott az
idősebb pedagógustársaktól a helytállásra, az összefogásra,
„mindent a gyermekekért cselekedni” jelszó alatt.
Kevés olyan munkakör van, ahol a kudarc és az olykor
hiábavaló erőfeszítés mellett ilyen sok siker, ennyi ajándék,
kellemetlen és kellemes meglepetés éri az embert. Nincs még
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egy hivatás, ahol ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó vagy jókor
– esetleg egy-egy rosszul vagy rosszkor – kimondott szónak.
Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs
egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát évek, esetleg
csak évtizedek múlva láthatjuk.
1977-ben a Bögözi Általános Iskolába helyezték, a magyar nyelv
és irodalom tanításával bízták meg. 1985-ben újra visszakerült
Agyagfalvára, és onnan vonult nyugdíjba 1997-ben. Vállalta, hogy az agyagfalvi székely gyermekeket román nyelvre és
irodalomra tanítsa. Nagy szigorúsággal, következetes munkával
oktatta-nevelte az agyagfalviakat, köztük engem is. Nemcsak
a román nyelvet sikerült megtanítania, megtanított minket
becsülettel helytállni az életben, megtanított helytállni a székelyudvarhelyi iskolákban. Segített megalapozni nyelvtudásunkat,
hogy sikeresen tanulhassunk a román tannyelvű egyetemeken.
A nyolcadik osztály elvégzése után Pap Ilona tanárnő tovább
követte diákjai útját. A gimnáziumi évek alatt tanítványainak
segített leküzdeni a felmerülő nehézségeket, felkészülni az
érettségire román nyelv és irodalomból. A mai napig is ezt teszi
a bögözi tanulókkal, hiszen lakhelye Bögöz évtizedek óta.
Wass Albert szerint: „Minden embernek kell legyen egy feladata
ebben az életben – kötelességen belül, vagy azon felül is talán –,
mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ
több kell legyen, ...minden embernek kell legyen egy feladata, egy
titkos küldetése, mely Istentől való.”
Pap Ilonának az iskolai oktatómunka mellett nagy szerepe volt
a magyar kultúra átörökítésében. Gyakran, saját gyermekeit
téli estéken magukra hagyva, a magyar kultúra népszerűsítésén
fáradoztak férjével, Pap Zoltánnal a falusi hideg kultúrotthonokban. Sikeres színdarabokat rendeztek Bögöz község lakóinak
örömére. Néptáncot tanított iskolásoknak, a község fiataljainak a
Megéneklünk Románia Fesztivált szervezve „felsőbb utasításra”.
Pap Ilona akkor is tudta, mit kell színre vinni a fesztiválokon,
hogyan lehet azt úgy megoldani, hogy a székely falvak közösségének megmaradását szolgálja.
Férjével tánccsoportot alakítanak és működtetnek a bögözi fiatal
házasok körében is, székely ruhát készíttetnek a kultúrcsoportok részére. Irodalmi összeállításokat tanít be a falu fiataljainak,
amelyekkel sikeresen szerepelnek versenyeken a magyar kultúrát
szolgálva. A fellépések helyszínére néha gyalog, néha szekéren
viszi el a csapatot.
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Egy arab filozófus szerint: „Tanítónak keress olyan mestert,
akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó.” Ez a gondolat
röviden összefoglalja mindazokat a tulajdonságokat, amelyek
a pedagógust pedagógussá teszik. Tükrözi, hogy milyen nehéz
mesterség, milyen komoly feladat, milyen életre szóló hivatás
volt Pap Ilona számára a pedagógusi pálya. Nagy dologra vállalkozott, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanította,
miközben tudását megosztotta velük, és a mindennapokban
példaként állt előttük.
Ma is bármikor szívesen belátogat az iskolába nem mint vendég,
hanem mint aktív kolléga, hiszen szívesen helyettesít tanítót,
román, magyar szakos tanárt, ha a szükség megkívánja.
„Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek. Csupán
tiszta szív és sok szeretet.” (Pázmány Péter)

zongor irma
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