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AZ ELSŐ SZEGEDI ÉVEK

Ahogyan az évek múlnak, úgy gyarapodnak emlékeink. Ha arra gon-
. dolok, már húsz éve annak, hogy 1939-ben Radnóti Miklós javaslatára

Beck Andrással plakettet készíttettünk Sík Sándor ötvenedik születésnap
jának ünneplésére ... Ebben az évben ünnepelhetnőkRadnóti Miklós öt
venedik születése napját is a hetvenedik évébe lépő Sík Sándorral együtt.
Akaratlanul is így kellett kezdenem azt a néhány mondatot, amellyel
szerétnék odaállani Sík Sándor barátainak, tanítványainak körébe. Hálás
vagyok, hogy a szeretet és tisztelet néhány szavát én is elmondhatom 
szegedi éveire, szegedi éveinkre emlékezve.

Az 1929/~30-as tanév első felében már ismerkedett, vitázott az a ba
ráti kör Szegeden, amelyből a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma
alakult. Nem voltunk még ekkor mindnyájan együtt (Radnóti Míklós és
Baróti Dezső a következő évben lettek első éves magyar-francia szakos
hallgatók) s nem is volt mindenben világos előttünk az, amiről vitáztunk
s különösen az, amit meg akartunk valósítani. Mindenesetre legalább
olyasmit akartunk, ami addig még nem volt sem irodalomban, művészet

ben, sem tudományban. S forradalmat is akartunk, gyűlöltük Horthy
Bethlen "rendjét", társadalmát. Magam olyan dráma írásári törtem a fe
jem, amelyben- a főszereplő a láthatatlan kórus (az az idő volt a szavaló
kórusok ideje) s a szinpadon csak némán ágáló figurák láthatók - róluk
mond itéletet a kórus s végezetül mind összecsuklanak, mint hirtelen
elengedett bábfigurák. s fölöttük még percekig zúg hol sötét, hol éles
világos hangon a nép kórusa. Hont Ferenc, aki néhány évvel idősebb volt
nálunk, nagy rendezői terveket forgatott, Tolnai Gábor egy egész iro
dalmi műfaj genezisét akarta megoldani, Buday György rádiót akart
Szegednek. a tanya kérdésének megoldását szervezte s első nagy famet
szet-sorozatán töprengett. Sorolhatnám a terveket.

A csupasz valóság meg az volt, hogy nékünk Tolnaival magyar sza
kosokként az öreg, fehérbajszú Dézsi Lajos monotón irodalmi és Horger
Antal tollba diktált nyelvészeti előadásait kellett hallgatnunk. És Erdélyi
Lászlónak a gyermekesséig naív művelődéstörténeti előadásait. Hiszen
igaz, ebben az első félévben is volt egy-egy jó előadás, de az első be
nyomásunk sivár és ijesztő volt. Dézsí egyetelen szónyí változtatás nél
kül olvasta fel a nagy zajban litografált jegyzetét, amit ugyanígy kellett
a kollokviumon iskolásan felmondanunk. Nem követelt tőlünk mást, eszé
be se jutott, hogy ellenőrizze: az előadott szerzőktől olvastunk-e akárcsak
egy sort is. Nem Vörösmartyt kellett ismernünk, hanem az ő derék la
posságait Vörösmartyról. Kisfilológus volt, hogy anémet kifejezést ma
gyaritsam - jelentéktelen, gondolatnélküli tanár, a mi legforrongóbb kor
szakunkban. Még valóságos érdemeit is nevetségesnek tartottuk, ahogy
Gombocz Zoltán szigorú kritikáját Horger "Fonetiká"-járól a legélveze
tesebb nyelvészeti olvasmánynak. Igy telt el ez a félév. Borzadó megér
téssel hallgattuk annak a kollégánknak a fejtegetéseit, aki inkább átment
matematika-fizika szakosnak, semmint ezeket a kollégiumokat hallgassa.

A második félévben aztán nagy változás történt. A karácsonyi szü
net nagy vitáiban kialakult a Szegedi Fiatalok munkaterve, annak első

vázlata, megtudtuk, hogy új professzorok is kerülnek az egyetemre, s
minthogy a magyar mellett latin-görög szakos is voltam, felhívták a
figyelmemet egy nagy tudósra, Marót Károlyra, akinek ugyan nem ad
tak egyetemi katedrát, de többet tud három-négy tanszék kineverett
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urainál is. (Nem is kaphatott tanszéket a felszabadulás előtt Marót Károly;
aktről külön fejezetet kellene írnunk - de másik fejezet lesz az !) Arról
volt szó, hogy úgynevezett világnézeti tanszékeket létesítenek a mi egyete
münkön, Várkonyi Hildebrand kapja a pedagógia-lélektani, Sík Sándor
a második magyar irodalomtörténeti tanszéket, s úgy emlékszem ekkor,
vagy valamivel később került Szegedre, mint pedagógus professzor Mester
János. Nem volt különösebben jó hangzása a "világnézeti tanszék" szó
nak, mit tagadjuk. Mintha külön ürüggyel, az egyetemen hirdetett tudo
mányok mellett a katolikus világnézet számára tanszékeket állítanának.
Felparázslott a katolikus-protestáns ellentét. Idegenkedés és várakozás
fogadta az új tanszék-vezetőket. Mi ekkoriban úgy éreztük már, hogy az
ilyen ellentéteken túl vagyunk, a társadalom más: mélyebb, gyökere
sebb ellentéteire kezdtünk figyelni. Mi magukra a professzorokra voltunk
kíváncsiak, tudományukra, emberségükre. Elsősorban Sík Sándorra, aki
nek verseit, Adyról szóló tanulmányát ismertük már s reméltük. végre
irodalomról is hallunk majd.

S ekkor ismerkedtünk meg, mindjárt a második félév elején Sík
Sándorral. Nem csak a professzorral. Nehéz az efféle jellemzés. Ekkoriban
még nem voltam kollégista, hanem a népkonyhán kaptam ebédet, vacso
rát, csak a második év eredményei után lehettem a város ösztöndíjasa a
Szent Imre kollégium egyik ingyenes helyén. Hát sovány voltam Tolnai
Gábor barátommal együtt, borzas és sovány. Jelentkeztünk Sík Sándor
nál, hogy szeretnénk átiratkozni a szemináriumába. Jól emegnézett ben
nünket, hallott is felőlünk egyet-mást. Most is emlékszem hirtelen, gyors
fordulására. megsuhogott a reverendája, az ablakhoz ment, kinézett a
sportpályára. aztán sebesen visszafordult. "Maguk nagyon soványak, sok
kal több tejet kell inniok." Aztán megmagyarázta, hogy holnaptól kezdve
naponta egy-egy liter tejet igyunk az egyik tej csarnokban, majd ő elő

fizet havonta erre. Igy is történt, így kezdődött ismeretségünk. Akár
mennyire forradalmároknak készültünk, annak a tejnek az izét nem le
het elfelejteni. Nézeteinkben az évek múlásával egyre s egyre több lett
a különbség (s ezt sohasem tagadtam előtte), de ezt az ízt el nem feledném.

Előadásairól szóljak? Az első kollégium. amit nékünk tartott "A
magyar költészet a millenium után" cimet viselte s előkészítője volt a
későbbi, a modern magyar irodalomról szóló előadásainak. A következő

évben folytatta ezt a kollégiumot s mellette a XIX.-ik század irodalmá
ról adott elő, s mi az előző félévben Dézsi előadásában "Vörösmarty és
kora" c. kollégiumot hallhattuk! Volt módunk az összehasonlításra, s a
fiatal egyetemisták magabíztos kegyetlenségével össze is hasonlítottuk
ezt a szenvedélyes, sziporkázó előadásmódot, amit ugyanakkor az erős

logikájú szerkesztés fogott össze, Dézsi halovány, iskolás közhelyeível. S
végre megvillant előttünk a költemények legbensőbb értelme, a versek
szépsége, benső gazdagsága. Költő adott elő költőkről. s mi szomjasan
hallgattuk, hiszen jószerivel mindnyájan költőknek is tudtuk magunkat.
Ekkor már Radnóti Miklós is ott ült közöttünk a padban. S ebben a fél
évben még volt egy speciális kollégiuma is: "Remekművek elemzése." Itt
tanultuk meg, hogyan is kell egy-egy mű mondanivalóját és formai vo
násait egységbe látni. Tudom, Radnótit elsősorban ez az egy órás kis
kollégium ragadta magával, itt kötött életreszóló barátságot professzorá
val, itt nyílt ki először egyetemi órákon. Én ekkor már Solymossynak a
népmeséről, az egyetemes néprajzról szóló kollégiumainak hatására el
határoztam, hogy három szakom ellenére egy negyedik, a folklór mel
lett kötök ki, de egy óráját sem mulasztottam.

S nem is csak az órákon vettem részt s nem is csak a szemináriumok-
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ra készültem hol dolgozattal, hol bírálattal. Külön szemináriumunk is
volt négyünknek. kiváltságosoknak (Radnóti, Tolnai, Baróti meg én vol
tunk ezek a négyek) Sík Sándor két kis szobányi szerzetesí lakásán. Ezek
voltak a teázó szeminárlumok. Mertha minket tejjel itatott is, ő a jó erős
teákat kedvelte s velünk is megszerettette. Ezen a külön szemináriumon
az akkoriban legmodernebb irodalomtörténeti irányzatok német, francia,
angol műveit ismertettük, vitattuk meg. S amíg az arany tea erősil1atJú

párája fölé hajoltunk, Cysarz, Petersen. Strich, Abercrombie, van Tieghem
neve kavargott a levegőben. Kialakult szokás szerint bátran és élesen bí
ráltuk egymást, ez a barátságon semmit sem rontott, hiszen az "idegenek"
előtt életre-halálra védtük egymást. De ezeken a vitákon (s általában a
Szegedi Fiatalok belső vitáin) nem volt soha semmi kímélet. Jó iskola
volt, még akkor is, ha ebben az időben a szellemtörténeti, ízléstörténeti
iskolák korlátain nem láttunk mindig keresztül.

S idetartozik, a szegedi egyetemi emlékek közé, hogy véleményünk
kialakítását a professzori tekintély nem akarta erőszakos irányítással be
folyásolni. Radnóti Miklós 'szerette mondogatni későbbi éveink során (ő,

aki annyira szeretett volna tanítani, akiben oly erősen lobogott a peda
gógus erosz), hogy Sík Sándor-hoz hasonló pedagógussal soha nem talál
kozott életében. Úgy vitázott velünk,. mintha kortársak lennénk, egyforma
pozicióban. Szenvedélyes kíváncsisággal figyelte vitánkat s aztán érveink
közé vetette a maga érveit. S nem tűrte, hogy a professzor szavát fogad
juk el: az érv igazának kellett mindig győznie. Ezt a módszert, ezt a ta
nítását sem felejtettük el. S azt sem, hogy egyre világosabban kibontakozó
nézeteink ellenére sem tagadott ki szívéből. Nem állítom, hogy a har
mincas évek elején mi Szegedi Fiatalok miridnyájan öntudatos kornmu
nistákká s főként képzett ideológusokká váltunk. De ezekben az években
maga a magyar társadalmi valóság nevelt, a szegedkörnyéki, szabolcsi ta
nyák, faluk, a szegedi szocdem ifik szemináriumai neveltek bennünket.
Mikor elmondottam Sík Sándornak, hogy mit tapasztaltam az egri érsek
ség földjein Tiszapolgár környékén, milyen földeket osztott szét béresei
(jobbágyai l) közt az érsekség szigorú jószágkormányzója - csak sóhajtott
s aztán szerzetesi alázattal magyarázni igyekezett nekem az akkori érsek
személyes jóakaratát, beteges öregségét. Természetes, hogy nem engedtem:
nem az érsek személyével van nekem bajom, hanem az egyházi nagybir
tokkal s általában minden nagybirtokkal ! Meg akartam magyarázni po
litikai nézeteimet, azt a kibontakozó gyűlöletet, amit Horthy Magyarcr
szága, ez a félfeudális-félkapitalista világ keltett bennem is, társaimban
is. S e beszélgetés során elmondottam azt is, egyre mélyebben belebonyo
lódva a magam friss fölfedezéseibe, keserű, kegyetlen élményeibe. hogyha
Magyarországon az egyházi nagybirtok így terpeszkedhetik, ilyen ember
telen, akkor ez a katolicizmus megérett az itéletre. "Nem teremtett a
magyar katolicizmus a barokk óta semmit, s azt sem tudom, hogy ezt a
provinciális barokkot érdemes volt-e megteremtenie !" - vágtam oda,
kímélet, tapintat nélkül. S ma is élesen emlékezem erre a néhány órára,
hogyan is feledhetném el. Annyi mindent mondtam még, nincs mód se,
alkalom se, hogy itt felsoroljam. De azt le kell írnom, a tisztelet és szere
tet szavaival, hogy ez a vita sem választott el professzoromtól. Nem te
kintett eretneknek; nehéz, keserű szavaimért sem neheztelt s éppúgy
fiának tekintett, mint "Miklós fiam"-at, Radnóti Miklóst, akit talán mind
nyájunk közül a legjobban szeretett, akit pörében bátor szóval támogatott,
akivel később már nem politikai kérdésekről vitázott, hanem verstani
problémákról, aztán Miklós életének egy nehéz, válságos szakaszán a
vallás vigaszáról, a vallás menedékéről. Hogy ezek a beszélgetések a val-
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Iásról, mílyen problémákat jelentettek Radnóti életében és költészetében,
s hogy végül is nem adtak, nem adhattak meaedéket a hitleristák s a
nyilasok elől a költőnek - az már nem ennek az emlékezésnek a lap
jaira tartozik.

Sorjázhatnám még az emlékeket - de csak ezt a néhány képet akar
tam most kiragadni a multból, egyetemi tanárságának legelső éveibőL

Első szegedí tanítványai között voltam, doktori disszertációmat Néki ké
szítettem nagyaggodalommal és mértéktelen göggel, Az ifjonti gőgöt Ö
is nyesegette, tapintattal, iróniával, segített az idő is. A mulandó gőg

mögött éber maradt az aggodalom: később is, hány tanulmány, könyv
írása után is megmaradt: vajon mit szól ehhez a "Professzor Úr" ? Most
is, hogy ezeket a sorokat kopogom az írógépen, elevenen munkál bennem:
oly rég nem találkoztunk, hosszú hónapok óta, oly sok elvi, meggyőződés

beli különbséget állított közénk az élet s teremtettünk magunk is - va
jon szeretettel fogadja-e ezeket a hevenyészett, vázlatos sorokat? Soha
sem tagadtam ezeket az elvi különbségeket, de sohasem szégyelltem a
hálát, amit máig megőriztem tanáraim, professzoraim iránt. S ez oszlatja
el aggodalmamat: akkor sem zárt ki "Sík tanár úr" a szívéből, most het
ven évesen is bizonyára csak a megértés s a szeretet parancsol Néld. A
megértés és a szeretet, amely lényének is, költészetének is legbensőbb,

legjellemzőbb vonása.
Hadd emlékeztessen ezekre a vonásaira ez a néhány mondat.

Sándor István

A KÖLTŐ

Tizenkét verseskötetével - drámái, elbeszélései, műfordításai, irodalom
történeti, pedagógiai és vallásos műveí hosszú sora ellenére - a köztudat el
sősorban lírai költőnek látja Sík Sándort. Az emberi életmű természetesen sok
kal ezervesebb és bonyolultabb egySlég, semhogy a lírikusnak illyen egyolda~ú

kiemelését ne kellene erőszakoltnak tartanunk. A költő, aki verseilben megnyí
latkoziík, esztétíkájáoan nemcsak a szépség filozóflkusan elvont elméletet, de
a művészí teremtő munkámak műhelytitkait is sok finomsággal bontja ki; s
vajon nincs-e köze mindezekhez lírikus adottságaínak ? Drámái - a Salamon
király gyűrűjétől az Egig érő toronyig - az emberi szenvedélyek rnily gazdag
regiszterével s a költői nyelv mermyi érzelmes kifejezésteljességével árulják el:
itt költő beszél! Pedagógiai és lelkipásztori s'ilkere~ben pedig éppúgy jelentős

szerepe van annak, hogy ismeri az ember érzésvilágát, mínt annak, hogy tud
az emberek nyelvén szólní: nem egyszeruen a hivatal begyakorolt módszereit
és szólarnaít veszi igénybe, hanem egyéni képességeit, Iíraí erejét, költővarázsát

kamatoztatja, A tétel természetesen fordítva is áll: egyéb irányú tevékenységei
nemcsak Iírájának témaköreit, de jellegét is befolyásolják. HJa míndezek elle
nére elsősorban költői mívoltában vésődik Sík Sándor kortársainak emléke
zetébe, ennek magyarázata egyszerű: jelentős költőegyéníséggel, különős tehet
ségű Iíríkussal állunk szemben, akinek lényeges mondanívalóía van, s mondani
v>aJ.óját a legváltozatosabo hangszerelésben, megragadó művészí erővel és öt
letességgel tudja közkinccsé tenni.

Sik Sándor ahhoz a kölrtőnemzedéklhez tantozik, amely az 1900-as évek má
sodík felében a magyar líra nagy forradíalmát hajtja végre. Babits, Kosztolányi,
JUhász Gyula, Tóth Arpád, sőt Gellért Oszkár és Füst Milán is, éppúgy, mínt
Harsányi Lajos és Sik Sándor "Z lIlIlO-as évek szülöttei s voltaképpen csak az
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