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Ráduly János 
 

Anekdoták Páll Lajosról 
 

KORONDI ATYAFISÁG 
 

Páll Lajos az általános iskola hetedik osztályát már Marosvásárhelyen végezte. 
A művészeti iskola akkor a Kultúrpalotában volt. A 2012-ben adott interjúban 
megjegyezte: „Másik nagy irodalmi emlékem: a IX. osztálytól kezdtem járni a 
Molter Károly vezette irodalmi körre.” 

Nos, magam 1952-től a mai Bolyai Líceum diákja voltam, s az említett iro-
dalmi körnek „oszlopos” tagja. Így kerültem jó beszélő viszonyba Lajossal. Az 
egyik nap elárultam neki: 

— Én is Korondon születtem. 
Vázolnom kellett — röviden — a születés körülményeit, és hogy csak a ne-

gyedik esztendőben költöztünk tovább. Lajos ezt mondta: 
— Akkor mind a ketten a korondi atyafisághoz tartozunk. 
 

PÁLL LAJOS CSODAVILÁGA 
 

Amikor Marosvásárhelyen megnyílt Páll Lajos festészeti kiállítása, a városba 
utaztam: szembesülni kívántam a „mester” csodavilágával. 

Lajos a Kultúrpalota kiállítási termében beszélgetett valakikkel. 
— Jó, hogy jöttél — mondta —, fontos dolgom akadt, itt kellene maradj he-

lyettem. De nehogy áruba bocsásd a képeimet! 
— Nem adom el — válaszoltam nevetve —, de ha vásárló jelentkezik, mi lesz? 
— Várjon meg engem, órán belül visszajövök — mondta Lajos. 
 

PÁLL LAJOS KÉT DEDIKÁCIÓJA 
 

Páll Lajos első verseskötete 1970-ben jelent meg Fényimádók címmel. Egy év 
múlva vendége voltam Korondon. 

— Kapsz tőlem egy verseskönyvet — mondta —, de előbb belerajzolom ma-
gamat. Önarcképes példány lesz. 

A rajz gyorsan elkészült, néhány vonás, s kész is volt. Az ajánlás így hangzik: 
Jánosom, mikor együtt szenvedtünk. Páll Lajos. Korond 1971. 

Jó tíz év múlva, tehát 1980-ban megjelent Köves földek című munkáját is dedi-
kálta, rajzos példány lett abból is. A szerző ezt írta: Jánosnak, mikor nem is szen-
vedtünk, szeretettel Páll Lajos. 
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A TÖBBSZÖR LEFESTETT SOMFA 
 

Az egyik tavasszal olyankor voltam Páll Lajosék lakásán, hogy teljes virágzás-
ban volt az ablak előtti somfa. 

— Csodálatos látvány! — mondtam. 
— Ez nekem Petőfi Sándort jelenti — válaszolt Lajos. 
— Hát hogy? 
— Úgy, hogy Koltóról hozták az ott való Petőfi somfájáról. 
— Kik hozták? 
— Szatmár vidéki tisztelőim. Azzal hálálom meg nekik, hogy évente — virág-

záskor — többször lefestem. 
 

HÁTHA HASZNÁL 
 

A legelső gyermekversem 1965-ben jelent meg a kolozsvári Napsugár című fo-
lyóiratban. Harminc év múlva, 1995-ben kötetté szerkesztettem a gyarapodó ter-
més javát, így látott napvilágot Az árnyékok lakodalma című könyvem az Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó gondozásában. Páll Lajossal többször elbeszélgettünk a 
gyermekvers fontosságáról, szükséges voltát sosem kérdőjeleztük meg. 

1999-ben Lajos is „összegereblyélte” saját gyermekverseit, a könyv címe: Három csűrben. 
— Rövid ajánlást írok — mondta —, őrizd meg a példányt. 
Íme sorai: Ráduly Jánosnak, hátha használ… szeretettel Páll Lajos. Korond, 2000. VI. 3. 
 

TÖBB KILOMÉTERES VERSEK 
 

Egyik alkalommal — Páll Lajossal beszélgetve — a versírás, a verskomponá-
lás mikéntjéről is beszélgettünk. Adott pillanatban azt mondta: 

— Írtam én már tíz, húsz kilométeres verset is. 
Fölkaptam a fejemet. A megfogalmazás egyedisége, páratlansága elgondol-

koztatott. 
— Úgy volt, tudod — mondta Lajos —, hogy például elutaztam ide meg oda, 

s hazafelé gyalog jöttem. Az úton végig verseket mondtam, Korondig negyed kö-
tetre való költeményt hoztam össze. Nem írtam le őket, a fejemben maradtak, 
még ma is van belőlük, amelyek nem láttak nyomdafestéket. Ezeket nevezem én 
több kilométeres verseknek. 

  
PÁLL LAJOS ÁRTALAN KÉPEI 

 

Páll Lajos otthonában (1994-ben) többen is összeverődtünk, s a képeit néze-
gettük. Az egyik kíváncsiskodó megkérdezte: 

— Vannak-e olyan képei a művész úrnak, amelyekhez nagyon ragaszkodik, 
amelyeket nem ad el? 

— Igen, vannak — válaszolt Páll Lajos —, ezek az ártalan képek. Nem ártat-
lan, hanem ártalan festmények. Más szóval: nincs áruk, tehát kifizethetetlenek. 


