Pap Zoltán 1931–2007
Eltemettük szeretett
kollégánkat, Pap Zoltánt. A könyvtár volt
az otthona, a munka
az élete értelme, a
kollégák a családja.
Az önmagáról elképzelt betegségekhez
való szívós ragaszkodása élete legnagyobb tehertétele. Az
elmúlt majd ötven év
minden OSZK-s szakozójának kollégája vagy/és tanítója, szerencsés
esetben barátja is, a régi „Lordok házának” egyik
utolsó tagja. Önmagát is ironikusan szemlélõ
lénye, rendkívüli intelligenciája, segítõkészsége
könyvtárszerte sok ember szeretetét, barátságát
vívta ki.
A bajok, amelyek egy 1931-ben született embert történelmileg utolérhettek, õt javarészt megtalálták, tetézve néhány személyre szabott nyavalyával. Háború, menekülés, kitelepítés, TBC, tüdõmûtét, látásromlás. Csodával határos módon egyetemre járhatott, matematika-fizika szakon
végzett.
Amikor bekerült az OSZK-ba, szemkímélés céljából befelé a HÉV-en az elsõ
három számjegyig kívülrõl megtanulta a
teljes ETO-táblázatot. Amikor engem kezdett tanítani (hetvenes évek), már legalább
öt-hat számjegyig tudta, bizonyos szakterületeket oda-vissza. Rendkívül logikusan
gondolkodó ember volt, perfekcionizmusa
is ebbõl következett. A rádióban egyszer
egy év alatt lejátszották Haydn összes szimfóniáját. Nem volt hajlandó felvételeket csinálni, mert csak a 41.-nél fedezte fel a sorozatot, hiába gyõzködtük, hogy a következõ hatvan az igazán érdekes. (Nagyon
szerette a komolyzenét, õ még élõben hallotta Klemperert.) Ugyanezen okból nem
nõsült meg, betegségei miatt nem tartván
magát alkalmasnak a családalapításra. Hipochondernek is perfekt volt, orvost, jám20
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bor kérdezõt, köztük engem is meg tudott õrjíteni aktuális betegségeinek elõadásával.
Az emlék, ami róla bennem maradt és amiért
ezeket a sorokat írom, mégis csupa-csupa melegség, szeretet, jóízû nevetés. Szellemes szócsaták, jóízû beszélgetések, sok-sok együtt hallgatott koncert. Nagyon sokszor lelki támasz. Nagyon szerette a fiatalokat. Mellettük kamasznak
és nagybácsinak érezte magát.
Az utolsó években már ingyen dolgozott. A
legutolsó idõkben taxival járt be. Úgy érezte, ha
nem jöhet a könyvtárba, nincs értelme az életének. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egyik legfontosabb „neveltjével” Csemiczky Évával élete
utolsó óráiból néhányat együtt tölthettünk vele.
Többek közt felidéztük azt a korszakot, amikor
Évának segítve kijegyzetelte a Római jog kötelezõ olvasmányanyagát. Éva szerint azóta is ezt
használják az egyetemisták. „Ilyen jók voltak
azok az idõk!” – sóhajtotta Zoltán mosolyogva.
Mi is azt hisszük.
Nagyon hiányzik.
Süvegh Veronika

