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Kós Károly ,,Az országépító"-ról Sík Sándornak

Az 1930-aSévek elején Kós Károly elmélyülten foglalkozott Szent István király alakjával, s róla írt
regénye - ,,Az országépítő" - 1934-ben jelent meg Kolozsváron, az Erdélyi Szépmioes Céh
kiadásában, ugyanebben az évben Budapesten is, a Révai könyvkiadónál.

A· magyar irodalom ünnepi eseményeként méltatta a kötetet Sík Sándor, a szegedi egyetem
magyar irodalom professzora. Minden tekintetben elismerő recenzióját a kolozsvári Pásztortűz
1934. évi április 30·i számának élén közölte.

"Legnagyobb remeklése kétségtelenül az emberalakításban, szabatosabban: a magyar alakok
rajzában tetőződik" - állapította meg Sík Sándor. - .Amit ezekben az alakokban teremtett, az
érzésem szerint a legnagyobb értékek közé tartozik, amiket a magyar történeti regény az
emberábrázolásban egyáltalán teremtett. Géza, Sarolt. Koppány, Gyula, Aftony, Vazul, de
mindenekfelett a könyvnek talán legnagyszerűbbenrajzolt alakja, Csanád: az életszerűés mégis
maradandó értékű ábrázolásnak megannyi remekműve." Egyetlen kritikai észrevétele volt
csupán:"Csak igen halványan, éppen nem meggy6zően,még kevésbé rokonszenvesen érezteti meg
a szentet... így azonban a kereszténység életmozzanata majdnem mindenestül kiesett a
regényből, helyesebben csak a külsőségei és a magyarole számára ellenszenves vonásai maradtak
meg:a lelkiekből semmi. "A recenzió záradéka: ,,Az országépítő"a magyar irodalom kiemelkedőúj
értéke.

A méltatást-ismertetéstKós Károly 1934. április 28-án kelt terjedelmes levélben köszönte meg Sík
Sándornak, kifejtve benne sajátos erdélyiség/elfogását. A levelet teljes terjedelménen közöljük.
Megtalálható a budapesti Piarista Levéltárban; jelzete: Sík-hagyaték, levelek, 13. sz. doboz.

Mészáros István

Kedves Jó Barátom!
Ma délután, Kolozsvárról Sztánára, hazautazásom előtt prezentálták nekem a friss .Pasztortüzet".

melynek vezetőcikke a Te írásod az én regényernről. Táskámba tettem a lapot és hazajövet a vonaton
átolvastam egyszer. Most pedig, itthon, vacsora után, a lámpa mellett elolvastam nyugodtan
mégegyszer. És íme, most elővettem a papirost és perinát és nem tudok Neked mást írni, mint:
köszönöm, szívernből-lelkemböl köszönöm Neked ezt a forró, buzogó, teli szív és lélek írásodat.
Köszönörn, hogy úgy érzed (és érzem, hogy őszintén érzed), hogy regényemmel - egy esztendei
kegyetlen, véresen vajúdó tusakodással - építettem valamit, ami megérdemelte, hogy megépít
tessék. Hogy adtam valamit, ami igazi érték, igazi gazdagodása magyar írásművészetünknek, hogy
több, mint egyszerű, jól konstruált magyar olvasnivaló, hogy művészet és magyar művészet az.

Nem tagadom, jól esik az ilyen dicséret, jól esik a művész, az igazi, értékes művész, az igazi értékes
kultúrernber dicsérete, megbecsülése, értékelése. Hiszen ez a jutalma, az igazi, mindazért a sok
fájdalomért, munkáért, elvesztett és pótoihatatatlan idegekért. az emberi élettől ellopott napokért,
hetekért és hosszü-hosszú hónapokért, melyekbe egy komoly alkotás - ha sikerül az, ha nem - kerül

Nem tagadom, munka közben sokszor-sokszor megtorpantam, megijedtem, gyávaés kishitű lettem
és sok-sok álmatlan éccakán át keserűen gondoltam arra: nem bírom ezt el, gyenge vagyok,
kikacagnak vele, ha ki merek vele jönni, nyomorékot szülök, nem tudok már semmi épet, igazit,
egészségeset alkotni. Úgy éreztem, kiégtem. megrokkantam, engem már félretett, mint használhatat
lan roncsot, az élet és nekem itt már szavam, súlyom, jelentőségem nincsen.

Visszaemlékeztem, hogy fiatal koromban én is együtt ordítottam a többi fiatallal: "Félre az
öregekkel az útból!" És tudom: akkor nekünk, fiataloknak igazunk volt és ma is igaza van minden
fiatalnak és nincsen igaza az öregeknek soha, sehoL Sszinte hallottam, ahogy a fiatalok reám kiáltanak
már: félre veled, öreg roncs, az útbóL
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Aztán készen lettem a regénnyel. Nehezen eresztettem útnak, nagyon féltem, hogy baj lesz vele.
Óh, nem azért féltem, hogy - hitetlen kálvinista szempontjai miatt lesz vele baj (amitől barátaim
közül sokan őszinténféltettek engem éppen a Szt. István regénnyel kapcsolatban), ettől nem féltem,
mert érzem, hogy ha nem is katolikus szemmel láttam meg a királyt, de őszinte, Istenben való hittel.
Nem ettől féltem hát, hanem hogy művészi kompozícíöm nem eléggé jól konstruált, hogy a felépítés
gyengesége és a konstrukció hiányossága és rosszul dimenzionáltsága nem bírja el az országépítő

király, a monumentális férfi súlyát és összedől az én épületem. .
Ma már tudom: nem lesz baj az épülettel. Érzem kevés őszinte jó barátom meleg kézszorításából,

mellyel megköszönték nekem a regényt. Érzem írótársaim szempillantásából, mely nem csal, melyból
az ítélet még az ő akaratuk ellenére is eltitkolhatatlanul kisugárzik, akár felmentőaz, akár marasztaló.
És most már nyugodt vagyok és boldog.

Tegnapelőtt kaptam Szekfű Gyula levelét, melyben bőven ír regényemről, melyet a historikus
szemével olvasott el és a tüladunai, katolikus magyar szemével. Megmondja, hogy mint historikus,
kifogásolja azt, hogy én nem látom a szent királyt, aki pedig István volt, lennie kellett. Szerinte a király
szent volta segítette át az embert olyan nehézségeken, melyeken szentsége nélkül el kellett volna
buknia, illetve legalább meg kellett volna botolnia.

Egészen érdekes a dolog. Érdekes azért, mert én ezt valóban nem tudom látni, érezni, nem tudom
- hinni. Tehát nem is tudtam megírni, mert akkor csaltam volna, hamisítottam volna. Magamat
hamisítottam volna meg. Az én tudatomban István éppen azért lehetett és lett is szent (kálvinista
értelemben, igazi magyar szent) halála után, mert életében a szentség segítsége nélkül is, igazi
emberi hittel tudott akarni és cselekedni és a végzet által neki kiszabott élet útján félrelépés nélkül,
habozás és megtorpanás nélkül haladni mindig csak előre és elérni a célt, amit csak a legnagyobbak
érhetnek el, azok, akiket méltán illet meg életmunkájukért a szentség.

Úgy gondolom, hogy az én látásom nem pogány látás, nem is rideg protestáns látás, de jórészt, talán
egészében - erdélyi látás. Gyökeres erdélyi ember nem láthatjaúgy Istvánkirályt, mint gyökeres túladunai,
illetve magyarországi ember. Úgygondolom, az erdélyi katolikus ember is inkább úgy látja Istvánt, mint én,
nem pedig úgy, mint Te,avagy Szekfű Gyula.Mint ahogy magyarországi historikus soha úgy meg nem érti,
olyan természetesen nem vállalhatja Bethlen Gábort, vagy már Martinuzzit is, mint az erdélyi ember.

Ezt a mi más.fajta szemléletünket nem a vallás determinálja, hanem a mi másfajta lelki
alkotottságunk, ami viszont másfajta vérünknek, más történetünknek. más múltunknak és más
jövendősejtésünknek lehet a következménye. Nem tudom, igaz-e, amit itt elmondottam, vagy nem
igaz. Nem kontárkodom a tudomanyokba. rnelyek nem az én tudományaim. De ahányszor a sors
összehoz Erdélyen kívüli magyarral, mindig érzek valamit, ami elválaszt minket. Nem érzésben, de
észjárásban. És ahányszor Magyarországon erdélyi származású emberrel találkozom, úgy érzem,
mintha az idegenben honfitárssal találkoztam volna. Bevallom, ez az utóbbi érzésem akkor is
felébred, ha erdélyi románnal vagy szásszal találkozom össze pl. Budapesten.

Furcsa dolog és szinte bántó, néha tudatosan megállapítom ennek az érzésnek árulásszerűségét,de
nem tudom letagadni ma sem, amint a régi békevilágban is Pestről hazajövet akkor éreztem magarn
otthon, amikor a Királyhágó hegyei között az első csúcsos fedelű román boronaházat pillantottam
meg.

Ne haragudj, hogy hosszadalmasan elfilozofáltam ezt a levelet és valószínűleg untattalak vele. De
cikked meggondolkoztatott és leírtam azt, ami erről eszembe jutott.

... Az ablakom nyitva és lenn a hegyoldali csalitban csattog a fülemile. Az almafa virágzik és én
érzem az illatát, és az orgona illatát is. Ahold világít és ezek a vén hegyek olyan csudálatosan szépek és
titokzatosak és monumentálisak és örökkévalók. És én tudom, érzem, hogy itt körülöttem 32 ezer
kalotaszegi magyar él, akinek ősei ezerkétszáz esztendő előtt Nagy Károly császárral tusakodtak
valahol a Túladunán. És azóta itt tusakodnak a földdel, a hegyekkel és megmaradtak és meg fognak
maradni fiaikban és unokáik unokáiban velem és az unokáim unokáival együtt. És szép tavaszi
holdvilágos estéken fogják hallgatni a fülemilét és látni fogják az öreg Vlegyászát, ahogy én azt most
látom. És ez nagy dolog és tudni, hinni benne jó. És holnap reggel megyek és vetek kukoricát ...

Az Isten áldjon meg édes jó Barátom, ölellek szerétettel
Sztána, 1934. ápr. 28.

Kós Károly
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