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Pillanatképek Füzesabony szülötteiről, kiemelkedő személyeiről, eseményeiről, épületeiről

Papp Irén

1898. június 30-án született, Kápolnán. 5 évesen édesapját, Papp Endrét (kántortanítót)
elveszítette. Édesanyja, Petheő Ida özvegyen nevelte fel két testvérével együtt. Nővére Papp
Ida volt, aki később Füzesabonyban volt tanítónő. Öccse, Endre pedig Füzesabonyban
segédjegyzőként, Dormándon jegyzőként dolgozott.
Papp Irén 1916-ban szerezte meg kitűnő tanítói oklevelét az egri Angolkisasszonyok
Tanítóképző és Leánynevelő Intézetében. Füzesabonyba került helyettes tanítóként az elemi
iskolába, ahol a nővére már két éve dolgozott. Eredményes oktatói-nevelői munkájával,
szerény, de céltudatos magatartásával hamarosan kiemelkedett a környék tanítói közül.
Színdarabok,

jelenetek,

előadások,

novellák,

versek,

versfordítások,

ünnepi

műsortervek születtek keze nyomán. Az iskola életében megjelent a színjátszás, amely először
események megünneplésül szolgált, majd jótékonyságból, vagy akár a szülői értekezletek
alkalmául szolgált.
A vallási érzület megszilárdításában is kivette szerepét minden generáció életében. A
gyerekek számára az áldozási műsorban, és az egyházi ünnepekkor való szereplés volt a
meghatározó. A KALÁSZ- és a KALOT-mozgalom hatására a 1920-30-as években több
vallásos egyesület működött a faluban. A „Szívgárda” az iskolások körében fejtette ki áldásos,
erkölcsnevelő munkáját. A „Mária-kongregáció” a felserdült tisztviselő, iparos, de legalább 4
polgárit végzett lányokat igyekezett a jó erkölcs útján megtartani. A felnőttek az „Akció
Katolika” csoportjában tömörültek.
A fiatal, elemi iskolát végzett földműves lányokkal vasárnap délutánonként felolvasást
tartott beszélgetéssel egybekötve. Majd főként ezekből a lányokból alapította meg a Mária
Lányok Társulatát. 1928. február 2-tól kezdve, ünnepélyes tagavatásuk után ezek a lányok
vitték a templomi körmentekben a Szűz Mária képet. Az évek során felkutatták, és
felelevenítették a régi népszokásokat, felújították a már elfelejtett füzesabonyi népviseletet.
Színdarabokat tanultak, népdalesteket szerveztek, az előadások bevételéből felszerelték a
csecsemőotthont, hadiárvákat támogattak, és a háború alatt megrongálódott templom
tornyának újraépülésében is részt vettek. Papp Irén meggyőződése szerint az ifjúságot csak a
vallás képes az erkölcsös, tiszta úton megtartani.
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A község életéből is kivette részét, amelyben megnyilvánult keresztény, magyar
érzelmű irányítása. A nemzeti ünnepek megemlékezései mellett fontosnak tartotta a szellemi
élet fellendülését is. Személyes kapcsolat fűzte Mécs László és Sík Sándor pap-költőkhöz.
Előbbit, vendégül látták egy irodalmi est keretében is községünkben, amelyen a környék
értelmisége is megjelent.
1938-ban Szent István halálának 900. évfordulóján Egerbe is eljutott az Aranyvonat.
Papp Irén közbenjárásával a füzesabonyi vasútállomáson a község lakossága összegyűlt, és
tiszteletüket tehették első királyunk Szent Jobbja előtt.
Az egyházi iskolák államosításával a Papp testvéreket vallási nézeteik miatt
eltávolították munkahelyükről, szolgálati lakásukat 24 órán belül el kellett hagyniuk. Bár
1950-ben nyugdíjazták őket, az iskola felkérésére készítettek még színdarabokat. Leginkább
az egyházi életben maradt meg pozíciójuk, továbbra is szívesen tanították saját verseiket a
gyerekeknek elsőáldozásra.
A környék pedagógus kollégáinak előadásokat tartott, és e mellett tanítási módszereit
is lejegyezte. Egyik fennmaradt naplójában így vall: „Hosszú idő kell ahhoz, míg a tömegek
nem a szórakozásért, hanem magáért a tudásért akarnak tanulni. Addig úgy kell őket tanítani,
hogy szinte ne is vegyék észre, hogy tanultak. (Valahogy úgy, mint az első osztályosokat.)”
1980-ban, 82 éves korában halt meg. Sírja a falusi temetőben található.
Tanítványai, szomszédai, ismerősei emlékezetében még ma is elevenen él alakja.

Bán Boglárka
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