
Tóth Béla már érett fóvel megirt visszaemlékezése: „. . . Istenem, akkor tértünk vissza Konstantinápoly-
ból mi, Abdul Kerimnek díszkardot vitt, iskolakcrülő leventék s én a lelkes bankettek zsivajában azt hit-
tem, hogy a világ tengelye körültem forog . . ." 

Nekünk magyaroknak azonban a törökbarátság hatalmas kulturális eredményt hozott. A szultán hálájá-
nak kifejezéséül szárnysegédje Tahir bej által visszaküldette hazánknak a török tulajdonban lévő corviná-
kat. A könyveket, bár politikai okok miatt Bécsben adták át, a pesti Egyetemi Könyvtár kapta, mert a 
küldöttség tagjai a pesti egyetem polgárai voltak. 

Cséby Géza 

A gyomai református temetők 
csinosítója 

„Aki sokaknak emelt márványból és ércből ugyan, de beszélő és szónál is szebben szóló emléket, 
annak más nem jutott, mint egy rideg — hideg — lélbeszakadt, s néma, faragatlan emlékezet!" 
(Részlet: dr. Sipos István teológiai magántanár, gyomai református lelkipásztor 1978. október 
29-én elhangzott síremlékavató beszédéből.) 

Nem lehet szándékom, hogy Papp Zsigmond életútját teljes gazdagságában bemutassam, mindössze 
munkásságának egy „szeletkéjét". Azt is vázlatosan. 

1888-ban született Gyomán, egy vállalkozói kedvvel megáldott, eredményesen gyarapodó kisgazda apa 
gyermekeként. A polgári iskolát végzett fiatal parasztlegény autodidaktaként tanult meg festeni, szoba-
bútort, utcai kiskaput, templomajtót faragni, kőből szobrokat, síremlékeket vésni. Elvállalta 1937—1938-
ban a helybeli református templom felújítását, abba új orgonát tervezett, majd munkatársával, Jenei Bá-
lint asztalosmesterrel, az asztalos és faszobrász munkálatokat is elkészítette. Templomkertet csinosított, 
gazdálkodó és értékesítő szövetkezeteket, tejtermelő és állattenyésztő, gazdabiztosító, „Hangya", „Hom-
bár" gabonafelvásárló és -értékesítő társulásokat szervezett. Szorgalmazta a népfőiskolát, és miután 1945-
ben megvalósult, a hallgatók számára előadásokat tartott. Egyháza presbitere, tevékeny közéleti ember 
volt. Foglalkozott a szikes talaj javításával, talajjavító gépeket tervezett, és csak a II. világháború akadá-
lyozta meg abban, hogy hasznosítsa is azokat. 1961-ben bekövetkezett haláláig még további megpróbálta-
tások vártak rá. 

1984 augusztusában hátramaradt alkotásaiból kiállítás nyílt Gyulán, a várban. E szerény emlékező so-
rokban sokoldalú munkásságából is a temetők arculatát formáló tevékenységét emeljük ki, a méltó halott-
kultuszt teremteni szándékozó embert hangsúlyozzuk. 1933 december 20-án levelet intézett a gyomai re-
formátus egyház elöljáróihoz, az „öreg temető" rendezése ügyében. Mint írja: a jelenlegi teme-
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tőinkben a legnagyobb rendszertelenség uralkodik, . . . mint tényállást meg kell említenem, hogy híveink 
között az utóbbi évtizedekben, a kegyeletérzés, a sírok gondozása nagy mértékben javult, ezt az érzést fo-
kozni kötelessége mindenkinek . . . tegyük rendezetté, barátságossá a legszomorúbb helyet a temetőt." 
Levelében javasolta, az ö r e g temetőbeni újratemetkezés tervszerű végrehajtását, és javaslatához tervet is 
mellékelt. Az így rendezett sírkertet — javasolta — „Gyomai Református Dísztemető"-nek nevezzék el. 
A benyújtott terv részletesen tartalmazta a parcellákat, az utakat, a mellékutakat, továbbá az utakat sze-
gélyező fák helyét. Ravatalozót is tervezett, ennek makettjét a református egyház ma is őrzi. A másik két 
régi temetőkertet — a Kisréti és az Endrődi úti vagy Lógerkerti temetőket — is rendezni óhajtotta. Java-
solta, hogy tíztagú temetőbizottságot, temetőgondnokot nevezzenek ki, a sírok ápolására pedig külön ala-
pot létesítsenek. Tervezetének teljes megvalósulását, egyebek mellett, a háború közbejötte is megakadá-
lyozta. Javaslatainak egy részét az egyház elöljárósága elfogadta és támogatta. Naplójába bejegyezte: 

terveimet megfelelőnek és elfogadhatónak találják, annak megvalósításában én a magam részéről 
úgy szellemi, mint fizikai munkámmal rendelkezésre állok, mindenkor díjtalanul". Az egyház vezető tes-
tülete szabályzatot alkotott „a gyomai református egyház temetőinek használatáról és fenntartásáról". A 
szóban forgó szabályzat engedélyhez kötötte az eddigi hagyományoktól való eltérést. A szabályzat részle-
tei: 5. §. „Sírkő, emlékoszlop, keret, kerítés tervezet előzetesen a temetői bizottság elnökénél bemutatan-
dó . . . csak a bizottság jóváhagyása után építhető fel." Családi sírboltokért egyszer s mindenkorra lefize-
tendő díjak megállapítását rendeli el. Rendelkezik a díszsírhelyekről, a temető őrzéséről, a sírásásról. A 
helybeli szokásokat figyelembe veszi, így engedélyezi bizonyos megkötésekkel a padmalyos sírok ásását. 
Tiltja a temetőkertben a gyümölcsfák ültetését, csak kijelölt helyen lehet díszfát ültetni. 

A Gyomai Újság 1934. április 4-i számában cikket jelentetett meg Temető és kegyelet címmel. írásá-
ban párhuzamot vont a hazai és a külföldi temetők rendezettsége között, s a külföldi temetőket állította 
példaképül. „Hazai viszonyok között is e rendezetlenségben az Alföldet illeti meg a vezető szerep." — 
írja. Szerinte Gyomán is ilyen siralmas a helyzet a temetőkben. „A temetők az eldobott tárgyak, állati 
hullák gyűjtőhelye, csavargó tehenek legelője . . . Nem az a fontos, hogy minden síron kő legyen, csak 
legyen rajta mennél több virág és ne éktelenítse gyom." 

Mi valósult meg e szép tervekből? Válaszunk: igen kevés. A temetőket az 1930-as évek közepétől 
Papp Zsigmond tervei alapján parcellázták, drótkerítéssel, mélyebb árokkal kerítették fel. Új csőszházat 
építettek, illetve bővítettek, kutakat ástak. Az „ ö r e g tcmető"-ben elültették a terv szerinti jegenyetölgy-
és hársfasorokat. 

Papp Zsigmond kőfaragómesterként is dolgozott. Úgy lett kőfaragó, hogy szobrásznak indult, és szob-
rai ma többnyire síremlékként láthatók. 1925. február 19-én mintázta meg első szobrát agyagba. Előbb 
egy bagoly került ki mintázó keze alól, majd egy nappal később Ilonka leányát mintázta meg. Önélet-
írásában írja: „1928. évben kezdtem el a sírkő munkát, ugyanakkor próbáltam meg a márvány faragást, 
jobban mondva a betűvetést. Carrarai márványba véstem 4 betűt közönséges acélvésővel . . . Hozattam 
Ruskicáról egy vagon sziklatömböt, mire elfogyott, kész kőfaragó lettem." 1928-ban elkészült egykori 
kedves tanítójának, Nagy Győzőnek (1860—1927) síremlékével. Talán ez az első síremléke. 1929 tava-
szán szeretett Csapó nagyszüleinek síremléke következett. Ehhez készítette „A magvető és a nagy arató" 
néven ismert 120x70 cm-es bronzreliefjét. 1929-ben kérvénnyel fordult a szegedi iparkamarához, kőfaragó 
iparos engedélyt kért. Az iparengedélyt megkapta. Kőfaragó-munkássága emlékeinek zömét gyomai, end-
rődi, dévaványai református és más felekezetű temetőkben találhatjuk Nem okozott gondot neki a héber 
vagy cirill betűk vésése sem. A szóban forgó régi temetőket 1967-ben lezárták. Papp Zsigmond munkáit 
még így is, itt is érdemes felkeresni. Bármelyik helybeli születésű idősebb atyafi örömmel, szívesen kalau-
zol mindenkit a Papp Zsigmond által faragott sírjelekhez. Különösen nagy szeretettel tartják számon az 
említett bronz domborművet. 

Cs. Szabó István 




