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I.

A javaslattevo adatai

I. A javaslatot benyujto szemely neve:
Nev: Gracsmann Laszio
LevelezesI cfme: 8500 Papa, Arok u. 22.
Telefonszama: 06/30/392-8655
E-mail cim: gracsmann.laszlo47(g)gmail.com

II,

A nemzeti ertek adatai
1. A nemzeti ertek megnevezese

A „s6prik a papai utcat" cimu nota
2. A nemzeti ertek szakteruletenkenti kategoriak szerinti besorolasa
Kulturalis orokseg
3. A nemzeti ertek fellelhetosegenek helye
Papa /Magyarorszag/
4. Ertektar megnevezese, amelybe a nemzeti ertek felvetelet
kezdemenyezik.
Telepulesi

5. A nemzeti ertek rovid, szoveges bemutatasa, egyedi jellemzoinek es
tortenetenek leirasa,
Keves olyan nepszeru, helyhez kotodo dal van az orszagban, mint az,
amelyik Paparol szol. Nincsen hazanknak olyan zuga, ahol ne ismernek.
Ertheto, hogy a nota keletkezese sokakat foglalkoztatott. Mondak,
tortenetek szulettek ennek nyoman. Kozuluk egyet. Dr. Kdros Endre a
papai Reformatus Nonevelo Intezet igazgatoja - a kivalo fro kolto es
mufordito - is megorokftett verses formaban. A nota szuletesenek a
tortenete, ennek a versnek az alapjan keszuit. Egy papai, 16 eves barna
lany beleszeretett a csaszari gyalogezred hadnagyaba,

Sebestyen

Gyorgybe. Forgacs Erzsike a szabadsagharc idejen mar nagyon varta
szerelmet, hogy Papara erkezzen. Erre az alkalomra himezett a reszere
egy kendot; azonban a nagynenje nem nezte jo szemmel a fiatalok
szerelmet, fgy a kendot nem adta at neki. Reggeire azonban a kendo
eltunt, fgy Erzsike a gyalogezred utan indult nagynenje tiltasa ellenere.
A modfelett erkolcsos papaiak ezert a lanyt erkolcstelenseg miatt
bfrosag ele vittek. Amikor azonban a bfro megtudta, hogy a fiatalok
szeretik egymast, soha tobbe nem vadoltak erkolcstelenseggel, fgy a
bfro nem szabott ki semmllyen biJntetest sem.
6. Indoklas az ertektarba torteno felvetel mellett.

Fiatalok, idosek koreben egyarant ismert es nepszeru az egesz
orszagban ez a nota. Laktanyakban

meneteleskor, vendeglokben

poharazgatas kozben, csaladi barati osszejoveteleken szinte nninden
aikalomma! feicsendiilnek a nota dallannai. Nepszerusegere ml sem
jellemzobb, hogy ezt a notat mar nem csak katonadalkent ismerjuk, de
feldolgoztak mar cigany es nepi zenekarok is. A fiatalok koreben az
utobbi idoben meg nepszerubb lett, hiszen megjelent a nota rock
valtozata is. Miutan nekunk, papaiaknak az erintettseg miatt meg
jobban a szivunkhoz nott, ezert javaslom a heIyi ertektarba torteno
felvetelet.
A nemzeti ertekekkel kapcsolatos Informaciot megjelenito forrasok
listaja.
Dr. Korosi Endre verse. /Napio 1989. aprilis 24. - i szama/
Korzo: Soprik a papai utcat. /NapIo 2009. majus 7.-i szama
Soprik a papai utcat. Kotta fenymasolat
Sajat keszi'tesu letoltes a Youtub-rol. Soprik a papai utcat cimu nota 3
valtozatban.
Mellekletek
1. 1. dbCD
2. Ajanlas

Popo Voros Onkormanyzotanak

„Sdprik

Telepulesi Ertektar Bizottsago

- 8500 Papo,

a papai utcat' kezdetu uj stilusu mogyar nepd
heIyi ertektarba.

A „Soprik a papai utcat" kezdetu, nepies mudalbol folklorizalodott uj stilusu nepdal a
szabadsagharc ideje alatt szuletett, valt nepszeruve, mint megannyi sok katonadal. A
Magyarorszag nagy vitezseg cimu konyv megjeleneset kovetoen ezt a tenyt Bereczky Janos
/az MTA Zenetudomanyi Intezet nepzenekutatoja/ egyik tanulmanya is megerositette. A
szabadsagharcban reszt vett honvedek es mas szemtanuk visszaemlekezeseiben
egybehangzoan allttjak, hogy ez a dal Damjanich tabornok kedvenc dala volt. A dal
szuletesere is akad szemtanu: Somogyvari Gyula a papai nemzetorok bevonuiasakor enekelt
dal keletkezeset irja le. Leirasa arra vail, hogy az egy hetig gyulekezo nemzetorok
mindegyike megtanutta, s mire utnak indultak, mar mindannyian fujtak. A dal megtalalhato
a Papai Helytorteneti Muzeumban, Papa varos tortenetehez szorosan kapcsolodik.
Azota is varosunkban nagyon sok unnepsegen eloadjak a dalt, vagy enekkarok, vagy
zenekarok. Tavaly peldaul a Papai Nyugdijas Egyesulet enekkara bakonyi, es Papa kornyeki
dalokka! tisztelgett a 800 eves Papavaros elott. A dalos talalkozon, harom videki es ket
papai csoport musorat hallhatta a kozonseg.
A papai Nyugdijas Egyesulet enekkara a Honved Bajtarsi klub Vidam Nagyik Korusa, az
Ugodi Hangok Dalkor, a Magyargencsi Dalkor, es a Nyaradi Dalarda enekesei, jol ismert
nepdalokkal, katonanotakkal, es orokzold slagerekkel zengtek be a jubilalo barokk foteret,
zaraskent, az osszes korus kozosen enekelte e l , a hallgato-iinneplo kozonseggel egyutt a
varos hires katonanotajat; ,,Soprik a papai utcat". A mi korusunk, Papa Varos Bardos Lajos
Vegyeskara is mar tbbbszor eldadta ezt a dalt.
Ezt a nepdalt mar gyermekkorom ota ismerem, otthon is tobbszor hallottam szuleimtol,
nagyszuleimtol. Kesobb a katonasagnal menetgyakoriatok kozben sokszor enekeltuk.
Amikor mar zenevel is foglalkoztam, es zenekarban is jatszottam, sokszor tuztuk musorra,
illetve a vendegek is gyakran kertek, hogy jatsszuk el. Szivesen tettiJnk eleget a kereseknek,
mert ilyenkor mindig jo hangulat alakult ki. Utemes, ritmusos da I la ma, va la mint a konnyen
enekelheto refrensorok miatt nagyon sokan kedvelik,'gy meltan volt nepszeru, es ma is az
orszagszerte.
Mint zenetanarnak, karnagynak es papainak, nekem kijlonosen is fontos, de a papai
enekesek szamara Is, hogy felvegyek ezt a dalt a heIyi ertektarba. Szivembol ajanlom.

Papa, 2015. szeptember 6.
Feher Ferenc
zenetanar, karnagy
Papa Voros Bardos Lajos
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Vegyeskara

