
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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t6kre. Vagy még mélyebben, a költők veszendőségére. a itiszolgáltatottságukra,
ami az Igaziaknak míndig pecsétje. nemessége, vízjele. .

Azokra, akiknek nincs udvartartásuk. nincs önrnutogatásra apparátusuk, de
van igazságuk. Akiknek a szelídsége nem hányaveti, ál-dadogós, ál-tétova,
ál-esetlen póz, hanem pórusaiknak nyitott lélegzése. A koltőletlen köhőre.

Aki olyan, mint egy kedélyes szatócs, bőrkötényben. nagy szívarral vaskos
ujjai közt. Mint egy követségi segédkőnyvtáros, könyökvédőben. Mint egy megözve
,gyült óvodai takarítónővagy mint egy -kövérkés, szemüveges. félszeg várnügyi elő

adó. Aki az éjszakából, kívilágosodó lebujból tér meg, mert ott kapott ingyen
ágyat s most szégyenlősen tapogat ki a sikátorból. Akit össze lehet téveszteni
egy civilruhás pópával, és úri sötétből meg napfénylemezekből összeillesztett,
terrakotta arca van. Szóval, akiket olyannyira fogva tart a szellem egyeduralma.
hogy az életük a sarkaiból fordul ki, jobban mondva fordul át elhomályosuló
külseíükbe. Hogy költők, azt csak a szemük, a kezük, létük mélyének gyors
és szaggatott sorozatkapcsolása árulja el. Persze, hogy veszendők, hiszen élni
akarnak. Persze, hogy az élet halálba kerül, a föltámadás lerogyásba, a föl
bukkanás eltúnésbe. Alakit, lemetsz, eltöröl, kídudorft a szellem, úgy használja
a testet és a sorsot, mint a gyurmát vagyegyelvásott kutyabőrt. Morzsolja,
gyúri, elhasítja, Miért? ki tudja. A sercegés, az égésszag, a szikrafény a lap-"
pangó erdőtúz jele.

Ecetfa. Nincs illata. fanyar, majdnem büdös, Főleg ősszel, amikor sárga
port hullat. De lefelé, úgy mongják, nagyobb gyökeret ereszt, mint a koronája.
Ha kidől. hatalmas lyuk támad a helyén a földben. Talán a tenger tör föl
azon a lyukon s hiába akarják visszaszor ítani. Nagy teteme fölött hullámzik
majd s rní, magunkat meghaladó árnyalakok a fenéken sétálunk. lopva tova
siklunk s alulról figyeljük a palackzöld felszín- ezüst fodrozódását. Ha igaz,
hogy a j!Vflk~rzetéhpn kórusok vonultak Ie s föl, akkor szüntelen éneket
fogunk bailaQi az ülepedő iszapban.

Pihenő

Itt lassan rendre elc3itul,
atni bévül tnardosva lázad:
elnézed, n1lájas szép t:erotén1l
hogyan fürösztgeti a házat,
és önti el a dombot és a völg1let,
és elfelejted végre, hOf11l
az évek összevertek.

Elgv6nll61'kl:ldsz a tölgyben, kikeTicsben, Kevés, de tnost elég ez ts:
s tnegnyugtat a vidátn madárdal: ~ ez a halódó kerti pcnnpa, ősz,

netn bőg bele tnotor, sZtréna, és úgy lépdelsz a puha fűben,

a csend hóhéra, a bárddal. tnint rejteket nyert árva őz.

S akkor se félsz, ha jön az este,
szivednek nincs tna semrní gondja:
őriz a tépett, régi otthon,
ha az éj künn sátrát kibontja.

- 75 éves korában elhunyt Mihály László költő és hírlapíró. A felszabadulás
előtt. a katolíkus sajténál. főként a Központi Sajtóvállalat lapjainál dogozott,
évekíg a Nemzeti Újság olaszországi tudósítója volt. Életében három verseskötete
[eient meg;' Hóvírágok (1923), Hazávágyom (1926), Költő, ne félj! (1936). Költe
ményeit gondos mívesség, konzervatív szemlélet, a Székelyföld hangulatainak
szenvedélyes idézése és a klasszikus rapszódiák rajongó hangjai [ellemezték.
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