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Szabó István

Az eszemmel tudom, hogy már öt
éve nincs, de mégsem hiszem, fel nem
foghatom. Mert magam bizonyos han-
gulatok, egykor volt, őt idéző szituáci-
ók esetén most is köztünk lévőnek
érzem. Egy olyan, mindig örömet, de-
rűt hozó őszinte atyai barátnak, aki
betoppanva egy neki vadidegen kom-
pániába akár, ott azonnal központtá
lesz, magára vonzza minden ismerős és
ismeretlen figyelmét.

Még a hangját is hallom: „Hát Üd-
vözlöm, Nagy jó Uram! De még a
folytatást is tudom: Domine Spectabi-
lis! - Majd jön a mentegetődzés: Eltűn-
tem, mert kiállításom lesz... Dolgoz-
tam, plaketteket gyártok, mert kell a
pénz... Lengyelországban voltam mű-
vésztelepen...

Majd jönnek a kérdései: Hát hogy
megvan, Éstán Bátyám? - Hány ilyen
eset volt!

Ilyenkor azoknak, akik nem ismer-
ték, megmondtam a nevét, többre nem
is volt szükség. Mert ezután már ő lett
a fontos, Papi Lajos, a sokoldalú bölcs,
a színes, vidám cimbora, a sokat ta-
pasztaltjózan, gyakorlatias ember.

Több vonását csak most - távozása
óta - tudom értékelni. Voltam vele
szinte minden szituációban, mindenfé-
le rendű és rangú emberek között. A
nyelvész Szathmáry István professzor
éppúgy tisztelte, mint volt tanárai: Bó-
ka László vagy Fodor András, vagy a
határon túli művészeti élet általa is
menedzselt jelesei: a festő Torok Sán-
dor és Nagy János, a szobrász.

ikor néhány éve Egri
Máriával könyvet ké-
szítettünk életművéről,
életútjáról, az anyagy-
gyűjtéskor egy könyv-

táros precízségével rendszerezett do-
kumentumaihoz, tárgygyűjteményé-
hez, könyvritkaságaihoz is hozzájutot-
tunk. Ezek között volt néhány olyan
írás, amelyik kulcsként is használható
társaságát azonnal áthangoló egyénisé-
géhez. Mint például az apja után ma-

Domine Spectabilis!
(Emlékezés Papi Lajosra)

radt, féltve őrzött, vegyes tartalmú fü-
zete, mely egyben magyarázza is iránta
érzett-hangoztatott rajongását. Az
1929-ben a füzetbe bejegyzett, eredeti-
leg Papi Lajos nagyapjához szóló vers
akár a művész apjához intézett írása is
lehetne:

„A Bakonyt már kivágta volna,
amennyit fúrt és faragott
egész életén át
az én szorgalmas
jó apám!
És egy pár kút kiapadt volna,
egy tengerszem is talán,
amennyit ivott életében
az én részeges
jó apám!
S még oda se néz, hogyha ácsol,
reng a fa baltája alatt,
hordja serényen egész nap
a nagy, métermázsás
oszlopokat.
Ha kocsmában van, kezében
boros üvegecske,
ugrál, füttyög,
s krisztusi arccal mosolyog
akis gyerekekre."
A háború alatt Papi Lajos apjával

együtt - ácsokként - a MÁV szervezé-
sében a szeretfalvi vasútépítési akció
során Alsórépa Russz és Skutecki tele-
pére került. Barakkokat építettek.
„Ezekben a nagy barakkokban állandó-
an ment a beszéd. Egymás mellett
aludtunk apámmal, és mi mindig be-
szélgettünk. Apám rendkívül jó előa-
dókészséggel rendelkezett, így a többi-
ek is körénk gyülekeztek. Mesélt min-
denféle történetet, de ment a politizálás
is... Mivel rendkívül olvasott ember
volt, tudta, hogy ez a háború is marha-
ság. Kikövetkeztette az újságokból,
amik hozzá eljutottak. Baja is lett belő-
le, mikor ezt mások számára is igyeke-
zett megmagyarázni... Jöttek a csendő-
rök, bevitték, velem együtt, dehát sem-
mit sem tudtak konkrétan rábizonyíta-
ni. Azon kívül volt ott egy jóindulatú
csendőr, aki felhívta az apám figyelmét
arra, hogy ha azonnali hatállyal kilép,

el van simítva a dolog. Ő a csendőrrel
való hosszas beszélgetés után ezt a
megoldást választotta, mert tudta, hogy
lehetnének sokkal súlyosabb következ-
ményei is az ügynek... De hát ott,
mikor tényleg egymás közelségében,
kényszerből is állandóan együtt vol-
tunk, jól kiismertem, mire, mi minden-
re képes... Tudott bürökpilulát csinálni
például, s azt nagyon szerette. Megta-
nult rajta jásztani. De nemcsak azon,
hanem mindenféle harintfuvolán ját-
szott, a blockflőtétől kezdve. Meg is
van több fajta, itthon őrzőm... De leg-
jobban szerette a saját maga csinálta
mandolinját, amit egy széknek az ülő-
kéjéből csinált. Ezen szeretett a legjob-
ban játszani... Mindenféléje nótát ked-
velt, volt az bár katonanóta, népdal
vagy magyamóta... az ötvenes évek-
ben, mikor népművelőként beindítot-
tuk a JÁSZKUNSÁG-ot, az első szá-
mokban a népdal és népmese anyagot
tőle gyűjtöttem, ezeket közöltük..."

Papi család a nagyapa
ideje óta a vasúthoz
kötötte az életét. Ott ta-
láltak maguknak meg-
felelő munkát minden

időben. Érthető is ez, hiszen éppen a
nagyapa és a suhanc gyermekek - va-
gyis a múlt század utolsó negyede -
idején épült ki országos méretekben is
a vasúthálózat Nagymagyarország
egész területén, s mindenféle vasútépí-
téssel és vasútműködtetéssel kapcsola-
tos szakma művelőjére szükség volt.
Idős Papi Lajos, de a fia is mindig ezen
a környéken talált munkát. Még akkor
is, mikor az 1912-es országos vasúti
sztrájkban való részvétele miatt hivata-
losan kitették az „állami" állásból. Ak-
kor alkalmi hordárként, szénrakodó-
ként, de ugyancsak a vasút segített
rajta.

Pedig lett volna hol kamatoztatni a
képességeit, hiszen - még a füzet tanú-
sága szerint is, de Lajos elbeszélései-
ből méginkább ismerem - több szak-
mát is kitanult. Volt mindenek előtt
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ács, amiről már fentebb említést is
tettünk. De kitanulta a sámfakészítést,
majd a kőfaragást is. Kőfaragóként
leginkább a a sírkőfaragást művelte,
annak minden csínját-bínját kitanulva.
Tőle leste el maga a művész is a
mesterség fogásait, nemcsak magát a
faragási technikát és az anyag fölényes
ismeretét, de a különféle stílusú betű-
ket - ezekről mintakönyve tanúskodik
-, az antiqua, a gót, a ciril, talpas, a
konkorított írásmódokat, magának az
aranyozásnak a technikáját, és a kőra-
gasztás módozatait.

olt tőle Lajosnak mit
tanulnia. Hiszen min-
denhez - csakúgy mint
később a fia - teljes
nyitottsággal közele-

dett. Azzal az igénnyel, hogy azt a
területet tökéletesen megismeri. Nem-
csak a mesterség, a technika oldaláról
közelítve, hanem annak történeté felől,
a hozzá kapcsolódó társterületek olda-
láról is.

Feljegyezte, összegyűjtötte például
a tréfás sírfeliratokat, melyek - ismere-
teink szerint - sohasem kerültek fel a
fejfákra, ám hozzátartozik a sírjeleket
készítők „szakmai" ismereihez. Füze-
tében az alábbiakat találtuk:

I.

Szekeres Laczit is viszi a természet,
Gyarló élete immár elenyészett,
Hátra maradt öt juha.
Két lova, élt

II.

Elmégyen az ember, ha a
halál ráint,

Élő tanú erre íme Becsi Bálint.
Kinek itt szemléled porladó tetemit,
Kesergő Nagyanyja fogta le

a szénát.

in.
Hogy az ember por és hamu.
Bizonyítja Kernács Samu.

IV.

Itt nyugszik két ember meg egy tót,
Kettő kanász, egy drótos vót.

V.

Itt nyugszik békével
Az ács, Suki Péter,

Csak nyugodna békével,
Ha nem nyugodna a feleségével.

VI.

Itt nyugszik Püski János,
élt huszonkilenc évet,
Rászakadt a méhes.

VII.

Efejfa legyen itt a rovás,
Itt nyugszik Élős Péter

lópatkoló kovács.
Míg élt, mindig patkóit,
Míg végre őis elpatkolt.
Itt egy élős nyugszik.
Mégis meghótt.

VIII.

Itt nyugszik Varga Ferkó,
Koponyán rúgta egy megvadult

pejkó.
András volt a neve az Isten Adtának,
Csak a vers kedvéért íratott

Ferkónak.

IX.

Utas, megállj! Vedd le sapkád!
Ide figyelj, fogd be a szád!
Nekem is az volt a halálom.
Mivel nem volt lakat a számon,
Feleségem, jó Borbála
Minden Szentem összeszidta.
Én visszaszóltam gorombán,
Vasfazekat vágott hozzám.
És a vasfazék fejem érte,
Bús életemnek így lón vége.
Utas, mehetsz, tedd fel sapkád.
Ajánlom, tartsd féken a szád,
Nehogy feleséged jó kedvében
Vasfazékkal ide tegyen.

Papi Lajos az apjáról maradt fel-
jegyzéseket kitüntető gonddal őrizte. S
fejből tudta. Miután már érthető, hogy
nemigen volt olyan helyzet, amelyben
ne találta volna fel magát, amelyre ne
lett volna rendelkezésére álló patentje.
Az említett füzet a bizonyíték rá. A
halandzsa versektől - ezt apja német és
magyar nyelven egyaránt ismerte - a
bonyolult szójátékig, az isten tudja
honnan eredő rigmusokig találunk pél-
dát, melyeknek aktuálisan citált vala-
melyike ízes előadásában (sajnos, apjá-
ét személyesen már nem ismerhettem-
élvezhettem) felért egy-egy irodalmi
esttel.

Persze - vastagnyakú büszke kun

lévén - nem mindenki előtt nyílt meg.
Ám akit megbecsült - büszke vagyok
rá, hogy magamat közéjük számítha-
tom -, az szép orgánumú, tagolt, ízes,
értelmező előadásában nemcsak Fa-
ludi Villon-fordításait élvezhette, de
az apja által lejegyzett „Ekzekució"-t
is.

„Kánkán kákán Szanda kán,
Hans Arp jár a nyomdokán.
Ita vita pepita,
A-vitamin nem vita.
Te csak ne légy szomorú,
Xerxes se volt Kenguru.
Garukenxer rendszer X,
Komolyan röhögni fix,
Ezért minden lókukac
malma malabár malac,
ötször hatból bruhahá,
Dadaista Pista pá!"

Az „én szén" kezdetű szójáték, a
hasonló hangzású, de eltérő értelmű
szavakra épített rigmus mindenképpen
a debreceni kollégiumi diákság egyik
beazonosítatlan produktuma.

„Én szén
szén szent
lentföld
szentföld
föld zöld
lent zöld
rend zöld
föld szent
rend szent
fent lent
szent rend."

• | l z ehhez hasonló rigmu-
»||f sok nem voltak újkele-

^ B tűek a Tiszántúlon már
^fjjL Papi Lajos apjának ide-

jében sem. A debreceni
kollégium már ekkor legalább kétszár
éve rendszeresen gyakoroltatta ezek
írását növendékeivel. A kollégiumban
ugyanis a poétika, s annak gyakorlati
művelése kötelező penzum volt, s ez
ritmikus szövegek százait eredményez-
te az évszázadok folyamán. Belőlük a
sikeresek írásos, vagy ha kissé frivo-
labbak voltak, kézírásos formában,
mások szájhagyomány útján terjedtek,
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öröklődtek. Csak befutott költők oeuv-
re-jében értékelik az ilyen „ujjgyakor-
latokat" költői zsengeként, mint példá-
ul Arany János nem nyilvánosságra
szánt hasonló játékát.

„Szép kék
gyöngy hölgy
jajj haj
mert bent
szüm hűn
ég rég
egy kegy
jó szó
ez lesz
ír vagy
sír hant."

A diákok által szerkesztett rigmu-
sok, tréfás felköszöntők, bökversek,
anekdoták mind-mind beépültek a ti-
szántúli református magyarság kultúrá-
jába, ismeretanyagába.

S Papi Lajos jó református, egyhá-

zának nem templomjáró, de hívő tagja
volt. Nemcsak az általa nagyra értékelt
zsoltárokat, bibliai idézeteket ismerte,
tudta és idézte, de a kollégiumi diákok
szülte-sugározta, terjesztette humoros
verseket, kacskaringós, de nem trágár
káromkodásokat, tréfás felköszöntő
rigmusokat is.

Olyat, mint amit most rá emlékezve
„nagyfia" idéz, s amely nem egyszer
hangzott el vadidegen társaságot is le-
nyűgözően, ízes, zamatos előadásában:

Tréfás felköszöntő
i .

Miként a pocsolya vizétől átázott
kalucsnira rátámadt agyag ölelkező
karjai közül kibontatkozó kocsikerék
rémítő nyikorgatásától felriasztott ju-
hászkutya bundájába kapaszkodó vén-
kullancs kidülledt szemeiből alácsor-
duló könnycseppjeiben fürdő holdvilág
fényénél látható rablólovagvár zötyö-
gős felvonó hídjából kiálló vasszögek
tartják össze annak alkotórészeit -

II.

Miként a kakukkos óra ingájának
lengésétől kettészakadt bodor pipafüst
merő mivoltától prüszkölő vén cirmos
kandúr mocskos lángolós bajuszától
megcsiklandozott svábbogár rokkjáról
visszaverődött napsugarak tótkalapján
felolvasztott zsírfoltok tartják össze
annak matériáját -

i n .

Miként az égből lehorgászó huszár-
káplár utolsó akkordjától elájult apáca
növendék sóhajtásától megrezzent
gyertyavilág mellett silabizálós diák
mesterember téntás mandzsettáportlis
lamentáló házigazda asszony kötényé-
ben csiripelő kis csirkék után kotkodá-
csolós tyúk által felzavart kalendárium
csináló mesterember lapos csizmájú
sarka által meglapított a vakond által
feldúrt szántóföldekre a mindent meg-
termékenyítés esője hull!

Úgy hulljon a tisztelt vendégsereg
fejére Istennek áldása, akiket sokáig
éltessen is!

Szenti Ernő rajza


