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PAP MÁRIA  
 

Három szó 
 

Egyszer, egy irodalomórán, 

amikor Radnóti verseit tanulták, 

és a hazaszeretetről írtak fogalmazást, 

egy nyolcadikos gyerek 

azt mondta, hogy ő igazából  

nem szereti Magyarországot,  

a hazáját. 

Neki ez nem is haza. 

El is menne innen máshova. 

Húsz éve van már ennek, 

akkor már bátrabbak voltak az emberek. 

Mint ez az embergyerek, 

akit a tanára odaadón nevelt. 

Ő koravénen így gondolkodott. 

Az osztály, persze, megbotránkozott. 

Egy tanuló hogy mondhat ilyet? 

Gyerekszájból ily súlyos ítélet! 

Otthon ezt hallotta. 

Bár az iskolában nem ezt tanulta! 

A „föl-földobott” és lehulló kő képe 

az ő szívét meg nem hatotta… 

A „lángoktól ölelt, kis ország” 

nem volt számára más, 

mint „messzeringó világ”, 

ami jelentett neki 

poros falut, kényszer-iskolát. 

Pedig jeles volt, 

jól tanult, 

de fel sem fogta szavai súlyát, 

érzéketlen, nagyképű gesztusát. 

Mintha ez az érzés lenne természetes, 

nem pirult arca sem. 
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Nem átallott kimondani… Nahát! 

Nem hozta zavarba a nagyot mondani akarás. 

 

A padsorok közé kínos csönd telepedett. 
Elkedvetlenedett a világ, 

nem volt több varázs, 

három szóval egy diák 

megölte a csodát! 

Micsoda hatás! 

A tanár meg csak állt… 

Amióta „szolgált”, 

nem tapasztalt hasonlót, 

soha, 

és tudta, 

valami nincs jól, 

nyilván ő nem tanított jól, 

a hősöket, a költőket, 

meg az édes anyanyelvet, 

és kollégái sem 

a földrajzot, meg a történelmet. 

Hát nem mond ennek a gyereknek 

semmit, hogy: 

 „Hazádnak rendületlenül  

légy híve, óh, magyar!” 

Ha áld, 

ha ver, 

ha könny, 

ha gyöngy, 

ha nehéz, 

ha könnyű a sorsunk! 

 

Keserű-szomorún szólt a pedagógus: 

– Máskor, mielőtt bármit közölsz, gondolkodj! 

Gondolkodj el ezen a három szón. 

Együtt és külön-külön… 

Mit jelent, hogy „nem”, 
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mit az, hogy „szeretem”, 

és az, hogy „Magyarországot”! 

És mit, hogy „Nem szeretem Magyarországot.” 

A „nem”, tagadása mindennek. 

A „szeretem” azt jelenti, 

 hogy odaadnám az életem. 

„Magyarország” pedig jelent mindent, 

 ami szóra érdemes. 

Akkor mit is jelent, ha te nem szereted? 

Tudod, fiam, 

én szeretem Magyarországot. 

És az osztálytársaid itt  

mind 

szeretik, 

éltetik, 

és, bár szavakkal, ha kell, 

de megvédik majd, 

mindig! – 

 

Az a gyerek nemsokára elköltözött a faluból. 

Messze a városba.  

Eljutott 

az „Értől az Óceánig”. 

 

 

Első tanítóm 

 

Az első tanítóm, Kiss György, 

meghalt már jó pár éve. 

Ő tanított engem a betűvetésre. 

Elsőben írni, olvasni, 

felsőben biológiát meg tesit. 

Úgy magyarázott, hogy nem kellett a könyv, 

a tananyagot óra végére kívülről tudtuk! 

Szigorú volt, mosolytalan, komoly, 

sokat adott, sokat várt, 
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igazi, felnőtt barát, 

tanácsadó és segítő,egyszerű ember, szíve nemes! 

Neki köszönhetem, hogy gimnáziumba mentem… 

Anyámmal beszélte meg, hogy  

feltétlenül küldjön tanulni engem, 

tovább… 

Különben mehettem volna már kapálni a mezőre, 

a téeszbe, munkaegységre. 

Volt hát gondja rá, hogy kitörhessek. 

Soha nem feledem! 

Az arcpirító szegénységben 

ő tett gazdaggá minket, 

amikor tanulásra, mesterségre buzdított, 

emberségével pedig úgy hatott, 

hogy a gyermekszem boldogan csilloghatott. 

Jó tanítómnak köszönet és hála! 

De kevés szó a köszönet és hála, 

az is kevés, hogy számomra követendő példa! 

Minden kevés! 

Hát a sírjára egy szál virág talán elég! 
 
 

Kis-nagylányom 
 

Te gyémánt vagy, kemény, 

megkarcolhatatlan. 

Törékeny, és mégis  

összetörhetetlen. 

Komoly, igen, és még 

igazán érzékeny. 

Tökéletes, okos, 

szókimondó, konok, 

mély érzésű gyermek, 

drága a szívemnek. 
 

*** 

Irodalmi ajánló oldal a Facebookon: 

 https://www.facebook.com/groups/irodalmi.reklam/ 


