
PAP KÁROLY EMLÉKE
Huszonöt éve, 1944 májusának végén kapta meg munkaszolgálatos behívóját

(több ki,tűnő nemzedékbeli társával együtt) a Nyugat második generációjának
egyiJk legjobb és legnemesebb tehetsége, Pap Károly, ez a "Messiás", mint Móricz
Zsigmond nevezte, ez a Krisztussal birkózó, magából - a maga elképzelése és
hite szerínt - Jézust faragad akaro ember és író, a Nyolcadik stáció, a Megsza
badítottáZ a háZáltól, az AzáTel és több kötet elbeszélés, köztük jónéhány felejt
hetetlen remekmű szerzője, Úgy tudjuk, 1945 januárjában halt meg Bergenbel
senben. Két levelét közöljük emlékezésül (az egyik fiatalkori, fölfedezőjéhez. első

pártfogójához, Mikes Lajoshoz, a másik az utolsók egyike, a munkástáborból,
feleségéhez), és két verset. (Valamennyit Pap Károlyné szívességéből.)

Celldömölk, 1924. máj. 31.

Dr. Mikes Lajos szerkesztő úrnak Budapest,
"Az Est" Rákóczi úti szerkesztáséqe

Sokszor szeretett, sokszor meggyűlölt, mégis mindég tisztelt Szerkesztő Úr!

A májusi esők rabságából kiszabadult illatoktól üldözve rohantunk át az
éccakán, én és a vonat, - fekete kőszéntől és feketébb fájdalomtól fűtve ...

Nyolcvan és nehány mértföldet futott velem a vonat, a gépész és a fűtő

már megkereste a maga napi kenyerét, rongyait és csókjait, mikor én lesza
kadtam a vonatról, mint a tajték aparipáról.

Most már elgondolkozva ülök itt egy romlott csapszélcben, megiszom egy
pohárka szilvóriumot és megeszem két töpörödött öreg zsömlét, rágyújtok egy
cigarettára; hajnali öt óra lehet; fáradt vagyok, mert míg az utam le nem tel
lett, majdnem Györtől, idáig valahogyan elveszett három ingemet. két
alsánadrágomat, három galléromat hajszoltam kocsiról kocsira. Mindhiába!
A sváb parasztlányok bánatosan egyhangú nótázással várták szülőfalujukat.

'De - gondoltam - hol születtem én? Érzéseni borzadva feielt: Nincs neve
annak a helynek; szép leányok és szebb gondolatok már elvágták a kőldök

szálat, amely a földhöz fűzött. Másnak otthont ád a csók, nekem szárnüzetést,
és ha visszanézek legutolsó gondolatomra, olyan az, mint a kivert kutya ros
kadozó ólja és ha nézek a Halál felé: fölperzselt hidakat látok. Föl-fölbúzdí
tom magamat: föl a fejjel, ez az élet lesz a te utolsó városod, és benne a mű

vészet a te utolsó gettód, a magyar nyelv a te utolsó láncod.
Ojra elgondolom utazásomat: de nem mondhatom el, mit cselekedett a

vidék, amelyen átgázoltunk, mint zengett záport az ég és milyen melódiákat
énekeltem a sváb lányokkal. Könnyem lassan visszarándul, megkeresili a vá
roet, mint a folyó a tengert, hogy beléömöljön.

Ott áll a város szívében, az uccák fanatikus könyőrgéseitől körüZüvöltve,
körilltáncolva a Nyomorúság gigászi szobra, úgy ahogy azt a sors megmintázta:
férfi arculattal, asszonyi felsőtesttel, asszonyi szívvel, állati alsótesttel, állati
ágyékkal. Szilárdan áll a Nyomorúság szobra: arcán a gondolat, emlőjén a t'ágy.
ágyékán az őrület.

Kelj fel Michelangelo, hozzunk sziklákat a pontusi tenger mellől; mintázti
meg a sors után a Nyomorúság szobrát, talán csak a levegőből alkotta a sors,
'Vagy a futó felhőkből, hogy olyan buta az uccák könyörgése; nem jól látják azt
a szobrot, esküszöm, Michelangelo.

Kelj fel, megholt az Or fiának fukar helsjtartéía, maga az Úr jött el pá
pául, a csalhatatlan Nyomorúság ...

Most megindul a hajnal odakünn, fecskék csőrükben féreggel villódznak
;,álla körül, színesen bontakoznak ki a virágok a gallyak öleléséből.



Csak én ülök sápadtan, mert a sápadtság az én bíborom, hajnalom: a se
hol és sehová.

Fölkelek és el fogok menni vendéglátóimhoz, azt hiszem, már fölébredtek.
Megtörlöm az ajkamat, amelyen az igazság és hazugság találkozott egy

hosszú csókban.

Kedves Szerkesztő Or!
Nemes említette, hogy jött egy novellám "Az Estben". Sajnos nem vehet

tem meg.
Elutazásom előtt egy nap útiköltségem megszerzésére kénytelen voltam

egy idegen lapnak novellát írni; de oly nyomorúságosan keveset fizetett, hogy
a rovatvezető maga is szégyenkezett valamicskét. Én. pedig ~ hallgattam.

Holnap postára teszek egy novellát. Nagyon kérem a szerkesztá urat, ne
feledkezzék meg rólam, gondoljon úgy rám, mint egykor, amikor még ~ bi
zonyos és általam kedvelt urak jövetele előtt, ~ kegyeltje voltam. Kérem
emelje föl a novellám árát és szíveskedjen a pénzt átadni Fodornak, aki azt ígé
rete szerint azonnal postára fogja tenni. Szeretnék itt magamnak vastag és
rongyos téliruhám helyett egy nyári nadrágot venni, mert még megfulladok.

Ma kezdek el igazán dolgozni első, illetve háromszor kezdett színdarabo
mon. Ú ha nyugalmas munkám és egy kis pénzem lehetne! Haj, haj ... ~ ~

Ezzel a levéllel jó kedvében kíván0'!1t találni Szerkesztő uramat.
Pap Károly

1944. október 31. hétfő.

Drága Csulikám!
Mind a két csomagocskádat megkaptam, azt, amelyikben egy konzerv

'Volt és azt is, amelyikben tésztát küldtél. Mind a kettőt nagyon köszönöm. Ha
nem okoz nehézséget, küldhetsz máskor is. Próbáld meg és adj fel 100 (száz)
pengőt, talán megkapom. Rosszabb esetben próbálj az asszonyok révén elJut
tatni száz pengőt Deutschoz, ő talán majd továbbítja hozzám. Ez se fog elvesz
hetni. Mindez persze se nem sürgős, se nem fontos; ezt pillanatra se feledd el.

Nagyon jól vagyok, egészségesen várom, míg- majd újra együtt lehetünk,
s munkánkat folytathatjuk. Erre vonatkozólag nyugodtan mondhatom, hogy
sok tapasztalattal és gondolattal gazdagodtam, ami mind nagy hasznára lesz
úgy irodalmi, mint egyéb irányú munkásságunknak. Isten akarata _mindez, ami
velünk és a világgal történik, és Jézus szelleme őrködik felettünk épp úgy,
mint a világ felett, hogy majd újra egyesiilhessünk mi, a világ és Jézus szel
lemei az Evangélium útján, abban az igazságban, amely oly régóta oly kedves
nekünk. Hogyan is kételkedhetnénk a világ jézusi rendjének megvalósulásában
és abban, hogy ennek a jézusi rendnek még szüksége lesz ránk. Reád való
gondolásaim mindig ezekkel a gendolatokkal függnek össze. E:letünk össze van
kapcsolva immár a világ eljövendő jézusi rendjével és e kettő elképzelhetetlen
egymás nélkül. -

Mindegy, hogy milyenek a pillanatnyi körülménye/<:, esik vagy nap süt;
7'iadó van vagy alvás ideje békén, ezek a gondolatok állandóan bennem élnek
It nemcsak bennem, de érzem határozottan, magában a t'ilágban, a nagy ter~

mészetben is, ahogy a felhők változnak, a fák, állatok, emberek mennek a jö
t'endő felé; mindezek miatt különösen most jobban örülök az életnek, a ter
mészet változásainak, mint régebben. Az öröm, cLmellyel soraidat olvasni szok
tam, szintén ebbe a körbe tartozik, szereteted amellyel reám gondolsz, hason
lóan ebbe a körbe kapcsolódik. De csak most, hogy mindezt leírtam, jut eszem
be, hogy mindez egy cseppet sem újság előtted. Régóta tudod mindezt s házas
ságunk mostani évfordulóján bizonyára ezekkel a gondolatokkal emlékszel
-vissza az útra, amit együtt tettünk meg, annyi vargabetűvel, s amit együtt
folytatunk most is, egymástól távol is, s megint együtt folytatunk majd újra
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