
Olajat a tŰ1Zre

Magyarok, öreg amerikások,
akikhez mostoha volt a haza,
de
akik arcukban hordják itt is
szorgalmasan az elhagyott
barazdák másit, akik azt mondták
szakadatlan, panaszlwdva. hogy
itt nincs a szántásnak gőze,

akik közül nem egy Amerikáb6l
hazament és pacsirtát hozott,
nyugalmat az elviselhet~tle1tségre,

vagy olajat a tűzre?,

hogy fölöttük lebeg]t,n _folyton
a haza:
hogy ne szűnjön meg dalolni a
hit.

Tengernyi gond
Nem ez a baj,
az a baj,
hogy nincs helyem
a földön.

Ablahüveg-hicsinyUő-lencséjén

Tengerek, foly6k, tavak: kettévágott, hosszában '''égigme'ts;()ett. vagy feil,..
négyelt vizek. Szem, .amely mozaikszem, ne üttesd szét, ne szórd szét, de ne is
1:észíttess belőle nődnek nuakéket, kancsál szemek lennének belőle, zseb6ra..
lanco( se csináltass üregeiből magadnak.

Mozaikszem Európa. Beleestem pupilládba, zsákjába. belebújtam. tengeri. csil
lagállat virágodba. Kis faluid ékszerhalmaz: kincsek, drágakövek 67'iási kupaca,
még a temetőid is meztelen !elsőtestükkel feszítő ember-gerincesek, és csak
úgy világítanak éjjel is.

Egy-égbolt-sátor· a minden-ország ablaküvege: alattatok tornászunk a re ..
pülőgép-trapézon, s ablaküveg-kicsinyítő-lencséjén hogy bogarásszuk alattunk az
országokat! Varázsszőnyeg, 7,isszük rajtad haza, a mozaikszem-Magyarországra,
fényt nyeletni, telítődni sirkőtestünket.

DOKUMENTUM
KODOLÁNYI JÁNOS ES SÍK SÁNDOR LEVELEZÉSÉBŐL

KODOLÁNYI JÁNOS - SíK SÁNDORNAK

Akarattya, 954. jan. 19.
Kedves Barátom,

leveled hosszas utazás után érkezett meg s éppen akkor, mikor betegen fe
kiidtem, Sőt nemcsak én voltam beteg, hanem a feleségem is. Elgondolhatod,
milyen keserves dolog itt, ilyen elhagyatottan, segítség, or1.:OS, pauka nélkül
betegnek lenni. Dehát túl ?;agyunk 7'ajta s most mar én is válaszolhatok kedves
soraidra.

Nagyon örülök, hogy küldött kézirataimnak egyike megnyerte tetszésedet.
Talán helyesebb lett volna, ha az egész kézirat ismeretében Magad választod 1<.&
az alkalmas részeket, ezt azonban több okból nem lehetett megvalósitani. Egyik
az, hogy a JÚdás··regényt még ma sem jQ.1)itottam ki, szöt'ege sokhelyi).tt nem vég
leges, "vannak gyenge pontjai, találhatók benne kisebb-nagyobb tévedések ís,
il'!Jen állapotában nem tudnám nyu.godtan olyan ember kezébe adní. amilyen Te
vagy. A másik, hogy nem is várhattam volna ~l Tőled akkora kézirat elol
vasását, mint a háromkötetes Júdás, híszen tudom, milyen elfoglalt ember vagy.
pe meg a másolat is olyari rossz, hogy csak nehezen olvasható, az eredetit pe-
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dia erősen őrzöm, hiszen azon ken végrehajtanom a javUásokat. Időnként eló
előt'eszcm s olvasgatom, kéznél kell hót lennie. lfl1J teh.át be:.e kellett törőd
nöm, .hogy magam válasszak.

Örülnék, ha Bika cimű munkám kéziratát elolvashatnad, s mint leveledbdl
tátom, érdekel is a dolog. Csodálom azonban, hogy ... odaígérte Neked a kéziratot,
miután visszavettem tőle minden példányt s vele magával megszakitottam az
érintkezést igen fölháboritó ta.pasztalatok alapján. Nem akarok erről részle
tesebben beszélni, unom is, fölöslegesnek is látszik. Azonban eg'/llk másolat Zi
mándinál van, ő olvassa s úgy fogok intézkedni, hogy tőle Hozzád ju.sson s
elolvashasd. Föltéve, ha Zimándi véleménye nem lesz túlságosan rossz a műről.

Majd irok neki ebben az ügyben. Azt hiszem, még nem haladt túlságosan sokat
az olvasásban, ő is nagyon elfoglalt ember lévén. Ha olvasni fogod s olyan
részletet találnál benne, ami tetszésedet megnyerllé, kérlek, használd föl köz
lésre tetszésed szerint. A Vigilia nagyon kedvemre való lap, minden számát
gondosan olvasom s ha nem értek is mindenben egyet vele, a fódolgokban he
lyeslem és becsülöm. Derék, tiszta, az igazságot kereső embere1~ csoportosulnak
köré, az egyetlen olyan lap, amelynek univerzális törekvesei t'ar.nak.

A háromkötetes Mózes-regényt (címe: Az égő csipkebokor) szintén befejeztem
terveim szerint december 20-án, nagyon nehéz körülmények között. Igy a tet
,'alógia most teljes (Vizöntő, Bika, Az égő csip!\.ebokor, A tékozló fiú). tiz vas
kos kötet. Ogy érzem, mindent elmondtam, ami mondanivalóm volt s irói pályámat
befejeztem. Most- már a Mózest is ki kell javitanom, mert ahogy egy·egy reszt
megfogalmaztam, el sem olvastam, csak haladtam tOllábo, attól való féltembl!n,
hogy valami közbejöhető súlyos ok miatt nem tudom b,?fejezni. De sikerült,
hála Istennek. Vajon nyomtatásban látom-e valaha, nem tudom. Ez már nem
tőlem függ, mint maga a munka. Dolgomat megtettem, más nem rám tartozik.
1Erzésem szerint a' mű meglehetosen jó.

Éleiiink: nehéz, mint a táboron kivül őrzött leprfisoké. Nagy magányban, el
hagyatottságban telnek napjaink. Ilyenkor még látogató sem 1'etődik erre, Bi
zony, sok erő kell ahhoz, hogy lelkiegyensúlyunkat, bizakodást/nkat, belső bé
kénket megőrizzük. Nehéz elviselnem, hogy hiába vannak az átlagosnál talán
nagyobb l~épességeim, hiába tudok nyelveket, hiába tanultam s tanuloT~ folyton,
a munkámmal, saját 'erőmből nem tudok emberséges életet biztositani feleségem
nek, pedig nagyon nehezére esik a sok teher hordozá.~a. Ezt szégyenlem, azonbi:zn
munkámra senkinek sincs szüksége, testi munkát pedig nem tudok végeznj. De
nem panaszkodom. mások is osztoznak sorsomban, méghozzá sokan.

Köszönöm soraidat. irántam tanú.•itott baráti érdeklődésedet. l/linden jót kí
vánok, egészséget, külső-belső békességet, jó munkát. Oszinte szerétettel ölellek.

Kodolány!

U. i. Lakáscimedet nem írtad meg, de remélem, így is megkapod a levelemet.
K. J.

Akarattya, 954. ápr. 15.

Kedves Barátom,

leveledet most kaptam meg, sietek megköszönni türelmed';?t, birálatodat s
egyben csendes, békés Húsvétot is kívánni baráti ·szívből.

Lakáscífnedet ismét nem írtad meg, így a Vigilia eímére küldöm ezt a le-
velet. Tán még megkapod a világ vége előtt. .

Megjegyzéseid helytállók, nagyrészt egyeznek Zimándi bírrílatával s az én
érzéseimmel is. Ha ismét kezemben lesz a Bika, megpróbálok segíteni a hibákon.
Talán húzással, tömöritéssel, kihagyásokka( drámaibbá tudom tenni. Dicséreteid
mélyen megrenditettek s büszkévé tettek. Kénytelen vagyok büszkeségem gyön
gítésére elmondogatnom magamnak: ami a műben rossz, azt én csináltam, ami
jó, azt az Isten. Hadd mondjam meg, a III. kötet felé.ért csináltam az elozmé
nyeket s úgy érzem, ez a mű magja, igazi mondanivalója és lényege. Hogy
Gilgames kétharmadrészben ~ber, egyharmadrészben isten, minden emberre
érvényes, lévén az ember három része: állati - emberi - isteni, de az em
berek tömegében esak o tudja ezt s ó tud csak eszerint is viselkedni. A más-
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világi út ugyanis éppen az 6 isteni részének szárnyalása téren-id6n kívül ls
túl. Hogy végül lezuhan és "sfr". az az alkatából kavetkezik: realizálni akarja
azt, ami realizálhatatlan. Altalános emberi törekvés. ez az emberben a titáni. És
éppen ez a tragikus. Tetralógiámban Mózes ugyanezt kisérli meg egy egész
lLéppel együtt. a Júdás-regényben I pedig megmutatom az Istenembert. szem
beállitva az anyagias emberrel. Júdással.

Nem akarok azonban hosszasan magyarázkodni. hiszen sem a Mózest, sem
a Júdást nem ismered s ki tudja. megismerheted-e valaha. A Júdás fontos kor
rekcióit még most sem hajtottam végre, hiszen a nyomdafestéknél reménytele
nebb dolgot elképzelni sem tudok ma, a Mózes pedig egyetlen. példányban van
meg csupán s amíg le nem tudom másoltatni, nem adhatom ki 'a. kezemb6l. A
Vízöntő-től a Júdásig együtt kellene látnod mind a négy művet, hogy észreee
hesd a kifejlesztés elveit, amelyek lépcsőzetesen következne~ egymásra. Ismét
hangsúlyozom azonban: véleményedet elfogadom, a hibákat megfontolandónak
tartom. 'Éppen ezért kedves, 6szinte leveledet újra hálásan köszllnöm.

Köszönöm azt is, hogy a regényrészletet kllzlód a Vigiliában. Nagyon llrillök
éppen ennek a nyilvánosságnak. A lapot figyelemmel olvasom és sok olyat ta
lálok benne, aminek ml!gírása éppen ma igen fontos. Ha nem tartasz túlságosan
$zerénytelennek, a most Nálad lévő rész megjelenése után ismét küldök t'ulamit.
7Iogy ha Neked is tetszik, közöld. Killönösen jól esik egy~k reif. lelkész barátom
amaz értesítése, hogy sokan olvassák az 5 paptársai kllz11l is. Ennek egyébként
másfelől is hallottam hirét. De meg én nem teszek külllnbséget reformátu.s,
katotikue, zsidó, vagy akár mohamedán olvasók s fró~ között, meg Uvén róla
gy15zódve, hogy a~ igazság mindig csak egy s ennélfogva keresttény. Az Evan
géliumot keresem minden nép, minden fajta, minden kultúra es minden ember
legmélyén. '

Ami az .,. ügyet illeti: nekem is fájdalmas volt, hog1J úqy kellett dön
tenem, ahogy döntöttem. de nem tehettem másként. Nem volt más választásom.
Harag nincs bennem iránta, csupán kénytelen vagyok távol tartani őt magamt6l.
Jogod van a dologhoz hozzász6lni. hiszen a barátom vagy. De talán egyszer,
ha személyesen is találkozunk, elmondom indokaimat is. Vagy jobb, ha le
vesszük a napirendrlSl s olyan emberi gyiin(Jeséqnek tekfnt1llk, amfrlSl nem ér
demes sokat beszélni? No, de annál nagyobb iirllmem teUk más barátatmba.n.
akik ti,~ztában t'annak vele.' milyen naau. szent ügy II barát~ág.

Kérlek. a Bikát add vissza Zimándinak, maid lS továbbítja hozzám. Boldog,
béké,~ Húsvétot kívánok, j6 egészséget, j6 munkát. Tarts meg ezután is szere
tetedben.

Igaz barátsággal iileZ: Kodolányi János

Akarattya, 955. ján. 29.
Kedves Barátom!

Leveledet s a kéziratot megkapt:zm. Megdiibbenve látom azon,ban. hogya. le
velet május l3-án irtad, de a postabélyegző jtínius 27-ét mutat. E lllásfélh6napos
eltérést nem tudom mivel magyarázni s kérlek is, nézz utána. mlért hevert va-
lahol hat hétig a leveled. .

Megva!lom, igen elkeserített kéziratom fél évig val6 hevertetése s a küro
Wtte támadt némaság. ~n a szeretet s a megbecsiilés hiáttyát láttam ebben s
bár bennem sem a ezeretet. sem a megbecsülés akár hántad, akár a Vigilia
iránt emiatt nem csökkent, szomorúságom. sót keserüségem mégis nagy volt.
Kapcsolatunkat szorosabbnak, hatékonyabbnak képzeltem el s csal6dnom keilett.
I\1ikor hosszú hallgatás után éppen a Vigiliában szólaltam meg. hiWaHást tettem
a nyilvánosság előtt o,rról, hogy Jézus Krisztus hivei közé tartozom; ilgyét a
magaménak. tartom s jól-rosszul, ezt az ügyet kívánom szolgálni. E szerény és szegé
nyes lépésemtől azonban nyilván a kel1,eténél nagyobb megértést vártam, nem is any
nyira a magam, mint a közös szolgálat érdekében. Sőt, am'i a't>lagam személyes
érdekét illeti, annak inkább ellenére c.~elekedtem, hiszen negnehezítettem a hely
zetemet. Hogy ezt Ti nem láttátok úgy, mint én. nem l;>aj. hiszen lépésem nyoma
megmarad s megmarad az a - bár csekély - haszon is. ami ebből Jézus Krisz
tus ügyére származik.
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Ennyit szomorúságom jellemzésérlJl s megokolásár61.
Mármost ami az irást Weti: nem Júdás lelkiállapotár6l s annak kialakulásár61

van szó, hanem arról, hogy Magdalai Mária. a züllött, parázna, búnösnő meg
érzi és megérti, hogy a Mester őérte, a senkiért és semmiért, a megvetettért
és a gyalázatosért meg fog halni s ez a megérzése és megértés megtisztitja őt.

Júdás szerepe mellékes. Az a sejtésem, hogy nem az írás regényrészlet-volta
s nem Júdás alakjának homályossága a félretétel ígazi oka, hanem oz, hogy
Magdalai Má1'ia alakja a hívek körében mint szent asszony él s ennek a szent,
- már megtisztult - alaknak lZ realisztikus ábrázolása vélhet5leg riaszt6an
hatna. Hiszen, mint egykori katolikus, tisztában vagyok azzal, hogy hallgat61ag
összeegyeztetik ennek a Máriának az alakját Má1'ta testvérének, Máriának az
alakjával, aki Jézus lábánál ülve hallgatta tanításait. E két alak azonosítása
lehet az önkéntelen legendaképződés eredménye s már-már teol6giai nehézséoek
elé állítja a nép között f01'g6. tanít6 papságot. Az írás "csonkaságát" azzal a
megjegyzéssel, hogy "regényrészlet", indokolni lehetett volna, hiszenregény-rész
letek közlése általános, mi6ta a folyóiratok teljes regényeket nem közölnek. Ez
csupán technikai kérdés, nem esztétikai akadály. De annál inkább lehetett .,ag
gályos" Mária alakja s így a közlés akadálya is. Ami engem illet: az "aggályos"
dolgokkal szemben mindig tökéletesen közönyös voltam, ha ugyan nem ellen
séges, de nem vonom kétségbe azt a jogot, hogy mások aggályosak legyenek.
Míndez azonban szintén nem volna baj. A baj az. hogy nem közölted velem
sem Magad, sem valamelyik munkatársad útján a kialakult véleményt II fél
évíg méltatlan helyzetben hagytál. Hiszen mindent megbészélhetnénk őszinte j6
a.karattal. barátsággal, bizalommal. Még azt is megmondhatjuk, hogy nem egy igen
rossz novella jelent meg a Vigiliában, főként hölgyektől, puszta szánalomból,
vagy azért, mert ezzel a szép aesztusuü akartatok segiteni valakin. E kispolgári,
érzelgős írások, igaz, nem támasztanak aggályokat iskolás vallásosságukkal, de
mellettük és köztük tán' megállhatott volna az én Magdalaim is. Kérlck, ne ne
heztelj, hiszen mindent. ami nyilvánosság elé kerül, jogunk van bírálattal il
letni, megjegyzéseim pedíg nem rosszindulatúak s nem is eg~Jediiliek biztJllyára.

Leveled szeretetteljes hangja, stíltlSa egyébként felold minden neheztelést
s hadd biztositsalak afelől, hogy sem Irántad, sem munkatársaid. sem lapod
iránt a legcsekélyebb morzsa sem maradt belőle. Igaz bará.tság!1al kívánok min
den j6t, eredményes munkát. csüggedetlen erőt. ts változatlan szeretettel ölellek.

Kodolányi János

siK SÁNDOR - KODOLÁNYI JÁNOSNAK

Kedves Barátom!

Néhány hétig távol voltam Budapesttől és csak most jutok hozzá, hogy jú
nius 29~én kelt leveledre válaszolja.

Mindenekelőtt: a tiednél nem kisebb meglepetéssel olvasom leveled elején,
hogy májusi levelemet 6 hetes késéssel kaptad meg. Teljességgel ertetlenül állok
szemben ezzel a jelenséggel, mert azt meg tudom állapítani, hogy tőlünk a
megírás napján délben elment a postával.

Ami leveledet illeti, egyforma hálával köszönöm neked a belőle sz616 nemes
őszinteséget és azt a meleg baráti hanapt, amely még jobban elmélyíti bennem
iMntad oly rég6ta érzett tiszteletemet és szerétetemet. Hid.d. el, hogy amit a Vi
giliához val6 csatlakozásod értelméről írsz, azt én is, Vigilia-beli barátaim is
pontosan úgy fogjuk föl az első perctől kezdve és azért vo/tak nekünk írásaid
kétszeresen kedvesek.

A regényrészletek köz/ésének problémá,a a mi számunkra sem technika,!,
sem nem eszté,tikai kérdés - az előbbi jelenté/etelen volna. az ut6bbir61 veled
szemben nem lehet szó - hanem egysze1'úen a mellőzhetetlen szerkesztői okos
ság kérdése, vagyis 0lvas6ink igényeinek szemmel tartása, aktk f.tindig egy kissé
idegenkednek az effélétől. Egy olyan fQly6iratnak, mint a Vigilia. amely sem ál
lami, sem egyházi cenzúrában nem részesül, kétszeresen 6v<ltosnak kell lennie
közönségével szemben.
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Ez vonatkozik utolsó novellád, tllett'e regénY-fejezeted ilfl1lére is. Jál gondo
lod, hogy múlt levelemben kifejtettek mellett a Magdolna-probléma kényessége
rolt a vele szemben való tartózkodás másik legfö7;)~ oka. Alig lehet ma már
kétséges, hogy Magdolna, Mária (a Márta testvére) és a bűnös nő, három kU·
lönböző személy, akiket csak Nagy Szent Gergely óta egyesít a liturgia egy
alakban. Ezt a problémát ol,yan érdekesnek taláitam, hogy illetékes szakember
rel - Szörényi Andor teológiai akadémiai professzorral - cikket irattam róla
a Vigiliában. Végül is azonban - a szóban levél okokból: az olvasók érzé
kenységére való tekintetből - jobbnak látszott ezt a cikket nem közölni. Ennek
a cikknek a t'Ísszaküldése után jött a te regény-fejezeted néhány hónappal. Az
"aggályos" dolgokkal szemben való .elutasítÓ magatal·tásodat szívből magaménak
vallom én is, mint ember és mint író. de mint szerkesztő u mai viszonyok közt
azt hiszem, hogy kénytelen 'l-,agyok tekintettel lenni a mások gybngeségére.

Nagyon köszönöm azt a bíráló szét. amelyet a Vigiliáról ejtesz. Semmi sem
lehet számunkra hasznosabb, mint az olyan kritika, amely egyszerre jóa.'<aratú,
őszinte és hozzáértő helyről jön. Nagyon hálás lennék, ha ezt a Jövőben is meg
tennéd. De legfőképpen az volna öröm számomra, ha a Vigíliával való kapcso
latod ugyancsak olyan lenne, ami1yennek - mint írod - elképzelted: szorosabb
és hatékonyabb. Mindenesetre nagyon várom köretkező írásodat.

Igaz barátsággal kíván lanka,datlan m1mkakedvet, energíát és jó egészséget
és szeretettel. ölel:

Budapest, 1955. VII. 30. Sík Sándor

JEGYZET. Kodolányi János regényrészletei (A vibar, Káprázatok háza) a Vigilia 1!;54
évi 2, és 7. számában jelentek meg. - A levelekben emlitett Zimándi: Zimándi István,
Kodolányi, barátja, volt premontrei tanár, akkor a Nye'vturtományl Intézet kOlső munka
társa (1909-1973); 1972-ben jelent meg élete főműve, Péterfy Jenll élete és kora, az Akadé
miai Kiadó Irodalomtörténeti Könyvtár sorozatában. KodolánYI János és a Vig1l1a kapcso
latának egyik kezdeményezője volt. - K. J. etsö két levelében, minthogy a kötesönös
félreértésen alapuló nézeteltérésben egyfelől még élő személyről van szö, a nevet inen
döbbnek tartottuk csak klpontozva. jelölni. - A szöban forgó regények egyébként utóbb
megjelentek.

Ecetla
Kis udvarunk füves, van benne három fiatal fenyőfa, egy rínglö-, meg

egy kajszíbarackfa, s gyakran átszánkáznak rajta a szelek. A nagytemplom
felől érkeznek, elhúznak az új, háromemeletes házak mellett, megborzolják
a fák leveleit, megingatják a fenyők csukló vastag törzsét és fölsiklanak a
háztető maredekén. Odaát, a szornszéd udvarban áll a nagykoronájú ecetfa,
a nap és a hold útjában, Az utóbbi években egyre jobban átlátok ághálóján,
mert levéltelen lett, lombtalan; guta ütötte. Még él. Ráterífi árnyékat udvarunk
nagy, néha zavartalan csöndjére. Megtépázott. szélcíbálta fa. Galambok s
rigók ereszkednek ágai közé, szárnyat csapdosva.Ez a fa, több, mínt két évtizede nekem a nagy költészetet testesíti meg.
Sőt, ő maga a nagy költő. Azokkal azonosult bennem, akik iránt szeretetem
ugyan változik, el-elhalványul. váratlanul fölragyog, de ('l nem múlik. köl
tőkkel, akikkel - olvasva, nem olvasva - együtt é~ek, titkos megértésben.
Ök az egyetemes költészet fogalmait használják szavakként s , a teremtés
gesztusaiként. Ok a szenvedélves elmerülök, a mindig újra - nem, nem föl
fedezettek ! - megtaláltak. Olyanok. mint az ecetfa: minél közelebb kerülnek
kivágattatásukhoz. annál élesebb/ rajzú a kooárságuk. Ok a "fecsegő felszín"
alattiak. a ..hallgató rnély" váratlanjai. Akiket kopottá felejt a világ. szelíddé
őröl az öregkor. Életük végs.ő szakaszában mégis tündöklő fényt vernek szavaik
kal. A nagy magyar költők csoportjára gondolok, aho~ ott guggol. ül, áll az
Évadzáró tablóján. A nem magyarok közül meg Saínt John Perse-re. NelU
Sachsra, Kavafiszra, Lubícz-Míloszra, Quasimodóra, Általában a veszendő köl-
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