
A tükörbe néző ember
Beszélgetés Papi Lajos kisújszállási szobrászművésszel

Egy gazdasági udvar hátsó traktusában, benn az udvar mélyén állott az istál-
lóból átalakított ház, amelyik műtermet adott Papi Lajosnak. Itt ismertem meg,
ült az eresz alatt, előtte márványlap,, elmélyülten véste a betűket. Tetszett ko-
nok elszántsága, nyugalma, környezetének groteszk sokszínűsége. Mintha min-
dent maga köré akarna gyűjteni a közeli és távoli múltból! Paraszti eszközök,
időlátta tárgyak, órák és pajkos, környezetéből kiszakított táblák egymás mel-
lett — otthonossá téve az évek lerakódott műteremporától. Közöttük él Papi
Lajos, aki városának krónikásaként minden jelentős eseményt számba vesz.
mindenről van kedves szava, vidám anekdotája, kiapadhatatlan beszélőkedvvel
megáldott humora. Mindenese a városnak. Fejfát, emléktáblát, szobrot, plaket-
tet farag, figyeli környezetét, vésője sokmindent megörökít az utókornak.

Oj otthona is a régi meghittséget árasztja. Az évtized mitsem változtatott
tartásán. Figyeli és megörökíti maga körül a világot. Százéves diófa áll a nyitott
szín alatt a szobrászállványon. Feleslegét leadva származáshelyének, Csecsének
földjén nevelkedett másik hajtás, Móricz formálódik törzséből.

A szobor tövéhez guggolva fazekas barátokkal meghitten folyik a szó. Mo-
nológ ez. melyet alig szakít meg egy-egy kérdés.

— Nem is tudom, mikor hallottam először Móricz Zsigmondról. Még gyer-
mekkoromban, úgy 45 évvel ezelőtt. Dr. Nagy Gézával, Dr. Gaál János későbbi
polgármesterrel járt iskolába. A diákságnak nagyon imponált, hogy ellopták az
érettségi tételt. Persze a pedellus is közrejátszott ebben.

Az is tetszett, hogy a 19-es forradalomban részt vett. Na nem tevőlegesen, ha-
nem írásaival a szegény emberek, a gyámolításra várók mellé állott. Nekem a
családom baloldaliként ismert. A nagybátyám. Papi Lukács a katonai direktó-
rium tagja volt. Nagyapámat internálták. Az apámat a vasúttól bocsájtották el
az 1912-es aradi vasutas sztrájkban való részvétel miatt. Később a Szovjetunió-
ban volt vereskatona. így a családban Móricz magatartását nagyra értékelték.

Kisújszálláson Móricz akkor lett fekete bárány, mikor a Forr a bor megje-
lent. A régi tanárai meg a gazdagyerekek haragudtak rá. A tanároknak, meg
azoknak a szülőknek fájt a legjobban, akik gyerekükből urat neveltek. Az öreg
Barta Szabó Jenő bácsi, Csapody tanár úr, nekem is kedves jó barátom lett. Az
öreg volt az egyedüli ellenzője, hogy a gimnázium felvegye a nevét. A felesége
miatt haragudott rá, hogy azt a szent és tiszta asszonyt úgy írta meg. Később
Móricz fiatalkori életéről írt regényt. Az ötvenes években én adtam engedélyt
neki, mint megyei népművelési csoportvezető, hogy előadásokat tarthasson Mó-
riczról.

Móricz sokszor lejött Kisújszállásra. Gaál Jánoshoz, egykori osztálytársához
ment természetesen. Az anekdota szerint Móricz szerette volna megtudni a vé-
leményét a könyvéről, de csak nem akart kibukni. Végül megunta és megkér-
dezte: Hát oszt, Jankó, olvastad-e a könyvemet? — Miféle könyvedet? — Hát
te még írsz is? Ezt nem is tudtam rólad! — Nagy sértés volt, nagyon fájt, mert
iskolatárstól kapta.

így jött az a dolog, hogy a Kunságban keveset olvasnak. Ez így igaz. De van
cáfolata is! Az Üri kaszinónak, a Polgári körnek, a 48-as körnek, a Nemzeti
körnek, a Földműves körnek és még jó néhánynak, mindnek volt könyvtára.
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Ott ronggyá olvasott könyvek voltak. Ezeket tehát olvasták, csak maguk nem
adtak pénzt érte.

— Az iskolában hallottál valamit Móriczról?
— Ott nem, mert fekete bárány lett, különösen a Forr a borral. De a Bál me-

gint a begyükben volt az uraknak. Nem tanították, csak egy-két tanár említette
a nevét a nebulók előtt. Nagy Ferenc is a kevés kivételek közé tartozott. Tanári
diplomával II. elemit kellett tanítania, mert radikálisnak számított, nem vették
be a gőgös kunok, madarasi kerékgyártó fia volt. Jellemző rá az alábbi eset:

1934-ben történt. Télvíz idején leesett az első hó. Jó hógolyót gyúrtunk.
Cs. Nagy Miklós fűszer, vegyes és gyarmatáru kereskedőnek a kirakatát betör-
tük. Egy rendőr utánunk eredt. Mindenki szétszéledt, csak egy nyeszlett gyerek
volt, akit elkapott és gallérjánál fogva behozott az iskolába. Előadta mondani-
valóját.

Menjen csak ki, küldte el a rendőrt, majd elintézzük, az iskola belügye ez.
Felállott, nagy bütykös kezeit rátette a katedrára: nem azért büntetlek meg
benneteket, kutyák, mert rosszat cselekedtetek, hiszen én is voltam gyermek,
én sem voltam jobb a Deákné vásznánál, hanem azért, hogy okot adtatok ennek
a semmirekellő, utcán ácsorgó felesleges közegnek, hogy az iskola szent épületé-
be tegye a lábát! Hadd legyen oda kitéve az utcasarokra, hadd egye az idő vas-
foga a fenne egye meg az ingyenélő tekergőjét!

Ez az ember merészelte emlegetni Móricz Zsigmondot, de sokat nem mondott,
mert gazda családba nősült, maga is megtűrt ember volt.

Én az apámtól hallottam gyakran a Móricz nevét. Nagyon olvasó ember volt,
sokszor olvasott fel könyveiből otthon nekünk.

Később az iparos ifjúsági egyesületben gyakran játszottuk a színműveit. Elfelej-
tettem mondani, hogy ács és kőműves szakmát tanultam, fel is szabadultam ben-
ne. Büszke vagyok rá! A Mint mezőnek virágai című darabjában nagy sikerrel
játszottam a bírót.

Személyes találkozásom is a szereppel kapcsolatos. Feljártunk hozzá konzul-
tálni Csik Bandi, Nemes Sanyi eléggé rendszeresen, én csak egyszer voltam ná-
la Leányfalun. Szívesen, lelkesen instruált. A feladatom az volt, hogy az egyik
dal kottáját beszerezzem.

Nagy bukfenc lett, azóta sem tudom elfelejteni! Ha az a kis agyagfej, ami
ott van, egy kicsit korholóan és furán néz az emberre, ez talán annak a jele-
netnek tudható be, ahogy akkor ő rámnézett, ahogy az ő lelke a szemein keresz-
tül átvilágított.

Azt mondta, hogy minden magyar gyereknek illenék tudni ez.t a népdalt.
Nem kell ezt kottából megtanulni, hanem menjünk csak ki a pásztorok közé,
vagy kérdezzük csak meg nagyanyánkat, ha mán mink annyira elfajultunk,
hogy ezeket a dolgokat nem ismerjük. Kérjük meg, hogy énekeljék, azok majd
csak megtanítanak!

Én el is szégyelltem magam. De a népdal szeretetét ekkor kaptam tőle, a
népdalhoz ragaszkodásom ekkor kezdődött a nevelő indulatú korholásban, ame-
lyet az arcában igyekeztem kifejezni.

— Melyik olvasmányélményed volt a legnagyobb?
— Nekem a Kerek Ferkó, az embersége, a becsületessége. Nagyon szeretem

A boldog embert és a Sáraranyt. Tetszik, ahogy a főhőse törekszik a föld job-
bítására, termékenyebbé tételére, tetszik az elszánt akarása. Az igyekvő, előre-
haladó ember, aki nem adja fel, mindig újat teremt.
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— 1954—1979 között jónéhány Móricz-szobrot mintáztál meg kőben, bronz-
ban, fában. Mi vitt mindig vissza hozzá?

— Talán az, hogy én csakugyan nagyon szeretem. Azt a küzdelmes életet,
amit gyermekkorában átélt, az hasonlít az én gyermekkoromra. Ismerem a tisza-
csécsei kis szülőházacskát is. Az olyan pici, hogy ma abban két öreg is alig tud-
na ellenni. Ismertem a mi kis házunkat is itt Kisújszálláson, Pittner-faluban 2
éves koromtól. Egy szoba és egy konyha volt. Ebben 2 féltestvérem, én, a szüle-
im és Samu kutya lakott. Én mindig avval a muzsikával aludtam el, amikor az
édesapám fejszéje csattogott, vagy fűrésze harsogott. Ez is ébresztett fel.

Az én életem majdnem úgy vo-
jssji*iMto.% n u l t végig, mint Móriczé. A bátor-

sága,: az őszintesége, önérzetessége,
a tréfái, a játékai mintha az enyé-
mek lettek volna. Én sok Móricz-
szobrot láttam már. De én azt aka-
rom megmintázni, amelyik a lelkem-
ben él, amit szeretnék, azt én még
nem láttam. Tisztelettel tudom csak
csinálni. Hogy sikerül-e, az majd
meglátszik.

A bennem élő kép: a csökönyös
ember, akinek kemény a gerince,
egyenesen áll, könyörögni nem tud.
Mint portréra, magamra gondolok.
Még alakra is hasonlítunk. Csak a
tükörbe kell nézni. Ezért nem na-
gyon kellett modell után menni.

Ez a diófa Tiszacsécséről szárma-
zik. A kisújszállási öregdiákok hatá-
rozták el, hogy a szülőföldről hoz-
nak egy diófa rönköt, annak a táj-
nak jellegzetes fáját, abból faragtat-
ják ki az iskolájuk névadóját így is
összekapcsolva a szülőföldet és az
iskolát az íróban. Zsoldos István ta-
nár barátom és a Volán lelkes vállal-
kozása segítette a szándék megvaló-
sulását.

Ha a diákok megkérdik, miért
ilyennek faragtad Móriczot, mit
mondasz még nekik?

Mert ilyennek láttam. A fa is
meghatározza ezt a pózt. Kicsit ko-
noknak, nyakasnak mutatom. Ügy
tanuljanak, hogy nyakasak lehesse-
nek. Töltsék meg a fejüket és olyas-
miért lehessenek nyakasak, amit
tudnak.
Kisújszállás —Karcag, 1979 tavaszán
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