
mint a maga apróságának átérzéséből fakadó alázatosság, s rmnt minden em
berre, sőt minden teremtményre szétáradó, míndent ölelve tartó szeretet szí
nezi Iíráját, Költészete a kezdet évtizedének romantikus stíluskísérleteiból ki
bontakozva, a harmincas években a tömör kifejezésteljesség klasszdcizáló esz
ményét tűzi ki maga elé s ennek jegyében érleli ki legmaradandóbb alkotá
sait. Ez a Iíra azonIban erőteljesebb, gazdagabb, áradóbb és színesebb, semhogy
az irodalmi stflustörekvések, művészí Irányzatok bármelyikével jelezhetnők ál
talános [ellegét. A költő a maga útját járja. Nem több és nem kevesebb: költő.

Hatásának kulcsa ebben keresendő. S amint maga szomjasan szívja magába
a szépség ígézetét Európa és hazája multjának és jelenének legkülönbözőbb

költőiből, amint saját pályája is szervesen ágyazódtk a század irodalmi fejlő

désének egészébe - hatása is egyetemes. Meaterének nem egy ifjú tehetség
választja, főként pályájának szegedi szakaszán, s nyilván nemcsak Sík, a
professzor járul hozzá esztétikai szemléletük. ízlésük alakításához, hanem Sílk,
a költő is jelentős indításokat ad az ifjú poétákriak. E hatások pontosabb Ie
mérése még előttünk áll, de semmiképpen sem mellékes feladat.

Kardos Klára

A PROFESSZOR

"Uram, csak szívem maradihassongyermek !" Szekatlen .)rönyörgés egy
újonnan kinevezett egyetemi professzor ajkáról! A vers vallomása szeránt ez
zel fordult Istenéhez, amikor 1929. december 27-én az aiklkor alig negyvenéves
pesti piarista tanárt a szegedi egyetem magyar írodalomtörténeti katedrájára
állították. Nem szívesen ment; attól félt: nem tud eléggé közel maradni az
emberekhez, tanítványaíhoz:

Hány ember volna ,boldog lllhelyemben!
Hány volna hétszer :különb ide nálam !

tn ;nem ilLkartam, Jsten látja lelkem !
Nekem jobb (Volt a i(}yerekek közt,
- Verebecskénekverebek közt 
Bukfenceznem és csiripelnem.

Itt komolyan kell sz6ljak komolyoknak.
ülök egy .nagy, ;magas katedrán,
Sokvárakoz6 sum mered rám,
ts 6raszám Isem mosolyognak. (tletem 'útja közepén.)

Persze kár volt félnie: em a gyermeki szívet, ezt az érző, melegen emberi
szívet lehetetlen volt meg nem érezni benne mindenkinek. És tíz év múlva,
amikor ötvenedik születésnapját ünnepelték a szegediek, már úgy vette elő

ezt a verset, mint "beteljesült [óslatot": "És lesz a lelkekben is otthonom. Jó
ernber itt is van elég, Mi aszivélt tárja ki eléd, S csak megérzik, hogy a szí
vern hozom!"

Megérezték ezt már a kisemberek - azok, aikiket abban az időben a ,,ka
tedra magasából" nem egy professzor észre sem vett. Az utcán kis vírágárús
lány kínálja neki csokrát. Megszólítja, eloeszélget vele, aztán a bámuló lány
marlkába nyom egy húszfilléeest - és meghagyja a virágját. Amikor megér
kezik az órám, az első örömet a Szulkováthy-téri rengeteg épületben a kaipus
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kisfiának szerzí, aki cumrot kap ha jó, cukrot kJap ha rossz .. ; A rendházban
sem győzi a portás díesérní, milyen helyes, kedves ember; valahányszor bemegy
hozzá a szobájába, rá kell gyujtanía, s ha anélkül akarna. eljönni, kikap: "Hát
maga elfelejtette, mi a kötelessége, ha ide bejön ?"

És megérezték hallgatói - hogyne érezték volna! Hisz személyes közét
érezte mindegyikükhöz és felelősnek érezte magát mindenkJiért, mándenféle
képpen. Hányori segített úgy, hogy senkisem tudta; hány vizsgál, szigorlatí díj
vándorolt tőle azonmód, borítékostól vissza szegénysorsú befizetőjéhez! De fi
nom érzékkel vigyázott rá míndíg, nehogy könyöradománynak érződjék, amit
ad. Mert mindenekfölött tisztelte az "embemnéltóságot" - Vörösmartynak ez
a csodálatos szava kedves szójárása volt mánddg - míndenkíben. Mai napig
örzöm azt a 200 P~ől ~hihetetlen összeg volt nekem aikkor!) szóló utalványt,
amivel dísszertácíóm kinyomatását tette lehetövé, s aminek a hátlapján ez
áll: "Majd letörleszti; egyrészét meg is dolgozta már sztenogrammokkal, jegy
zetekkel ..."

Egyáltalán: míndág zavarban volt, amikor adott. Mert az embert látta,
egyenrangú embervoltában, a hozzáfocdulóban, a rászorulóban is. Neki fájt,
hogy amannak meg kell alázkodnía; és próbálta [öszóval, szerétettel enyhíteni
a dolgot, Közvetlen környezete sokat beszélhetne a girbe-gurba írású levelek
ről, amelyek különösen karácsony táián érikeztek egyre sűrűbben. O pedig,
hogy az okosságnak is eleget tegyen és ne vádolhassa meggondolatlansággal
magát, kíküldte "nyomozni" egyik-rnásíkunkat, hogy győzödjön meg a tények
ről és nyomban segítsen is.

De hát nemcsak anyagiakban lehet segíteni, adni; ez a legkeveseob. Adta,
minden hozzáfordulónak, elsősorban hallgatóinak, azt, amit csak a nagy ember
és nagy pedagógus adhat: idejét, törődését, [ótanácsát, tanítását, szerétetét. Ezt
érezte meg valahogy az az elsőéves egyetemista lány, nem is magyar szakos,
aki egyszer minden átmenet nélkül megjegyezte: "Most arra gondoltam, mí
lyen jó volna, ha Sík nem lenne professzor meg híres emlber, és én elmennék
hozzá és jól kíbőgném magamat. Nem mintha okom volna sírni, csak úgy
eszembe jutott." Nem is tudta, rnilyen nagyot mondott I

A legnagyobb, amit 15 éven át kaptak tőle tanítványai és egész Szeged
városa, kétségkívül az előadásai voltak. Nagy esemény-számba mentek ezek az
órák. Az "auditórium maximum", a nagy előadóterem míndíg tele volt. Nem
csak magyar szakosokkal. sőt nemcsak egyetemistákkal l A városból is töme
gestül jöttek az érdeklődök, irodalomkedvelők. Itt egy katonatiszt ül, amott
egy ügyvéd, egy fekete vagy fehér fókötós apáca, egy gimnazista ... Sík-órákon
nem volt szokás mulasztani. Pedd.,g méltóságán alulinak tartotta volna, hogy
katalógust olvasson. Nem Cirenei Sírnonjait akarta ő látni maga körül a ma
gyar irodalomnak! Másképpen fogalmazta meg hivatásunkat:

A legnagyobb, amiért érdemes irodalomtörténésznek íenní, a nagy íróknak és a
nagy költőknek a művei. Aki irodalomtörténész, az fölesküszik egy szent szolgá
latra. A legnagyobbat, ami a földön adatott: a nagy embert, a lángelmét akarja
szolgální azzal, hogy megérti és megértett. Atvitt értelemben azt mondhatnám,
hogy oltári szolgálat. Az, ami legjobban tükröz! az egyetlen. nagyot: az Istent, az
az emberi lélek, és a legnagyobb emberi lelkek a lángelmék. Ilyen nagy és nagy
szerű dolog még csak egy van: a nagy szentekkel való foglalkozás.

Egy éveléji "bevezető órá"-ból valffl< ezek a mondatok. Felejthetetlenek
voltak ezek. Legelső óráját - volt hogy kettőt is egymásután - míndíg arra
szánta, hogy általános tájékoztatást adjon. Kezdve az "emJbemek lennd" elvi
alapjaitól, vallástól, világnézettől. rnagyarságtól, folytatva az ,,~kadémilk:usnak

lenni" hívatásán és feladatán, s befejezve egészen gyaikol'l1atd és szakszerű jó
tanácsokkal: melyik évét mire fordítsa a hallgató, milyen módszerrel tanuljon
célszerűen nyelveket, avagy hogyan ·készüljön vizsgára ... Mindent elkövetett,
hogy megkönnyítse hallgatói számára azt, amit kívánt; és csak azt kívánta,
aminek szükségességérőlmélyen meg volt győződve.

88



Persze- sokat kívánt, azaz nagyon "mást", mint amihez a magyar sza
kosok a jó öreg Dézsí professzor idejében szokva voltak. "Kerek tudás - rész
lettudás !" - volt a jelszava. Áttekintés az egészről, és egészen alapos ismerete
egy-két nagynak. Nem ada1Jban, évszámban. pozitivista részletekben igényelt
sokat. Hányszor biztosította hallgatóit: "A vizsga nem emlékezetpróba ! Nem
azt fogom kérni, hogy ha valaki egy regényt elolvasott, most már az abban
szereplő összes neveket tudja. Még ha a főszereplő nevét fogja is elfelejteni
kí-nem-aludtságáoan ott a vizsgán: azt se bánom, ha látszik, hogy olvasta !~'

'Ennél sokkal többet, nagyobbat kívánt: érzéket, szeretetet az irodalom iránt,
annak a szenvedélynek sza'kJráját, amely őbenne lobogott. Ha nem találta ezt
meg azokban, ~ilkre majd a magyar ifjúsá,got bízzák: az fáj1 neki. Jószíve arra
indította, hogy a végsöltig türelmes próbáljon lenni, és csak végső esetben
buktatott. De ezt nem erényének tudta, hanem gyengeségének. - Alci'k szerét
ték az irodalmat, azok persze ujjongtak. Eveken át előre örvendeztem annak
a másfél órának, amíkor majd doktori szigorlatomon kedvemre "ktbeszélgebhe
tem magam" vele !

Vallotta, hogy a magyar szakos egyetermsta szakmunkájának háromne
gyed részét az olvasás kell hogy kitegye. A magyar szemínárium ajtaján ott
függött egy lista ún. ,,szemkinyttó könyvek"-ből, amelyeket elolvasásra aján
lott hallgatóságának; Benedek Marcell: Az olvasás művészetétől Vogiiének az
orosz regényről szóló tanulmányáig és sok másíg, Mennyi élményt és gyarapo
dást köszönhettünk ennek a bölcs tágasságnak ! Elvem ellenére volt az ej
szakázás. semmiféle vizsga előtt nem szorultam idáig, de emlékszem: Arany
Zrínyi és Tassoját egyszer éjfélig faltam ..•

Es - a vers. "S~ Sándor, amíkor verset olvas: külön tanulmány és külön
titok" - mondotta róla egy kollégája. Igy volt. Es akrinek füle volt a hallásra,
az megérezhette, átélhette, végső soron képességeihez mérten elsajátítihatta a
legnagyobbnak, ami magyar lélekből fakadt: a magyar lírának tolmácsolását.
A "Ritmika és a versolvasás tudománya" c. kollégium minden négy évben meg
ismétlődött. Akkor még egyáltalán nem hangzott közkeletúnek és természe
tesnek az ilyenfajta oktatás: "A vers valami olyan, ami fülnek szól és nem
szemnek. Aki a verset csak szemmel olvassa, az annak számára nem létezik.
Hacsak nem olyan kifinomult hozzáértése van, mint annak a zeneértő ember
nek, aki hallja is a kottát, míkor olvassa." Azóta - hány versanondó kisdiák
vallotta már magát országszerte "unokájának" ! Es míkor a második világhá
ború vihara után újból összebújt a magyar' szemínérium: versmondással, vers
tanulmányozással kezdték fölszítani a tüzet, annak nyomdokán, aki immár
csak szellemével volt ott közöttük.

Ha kérdeznénk: mi volt az, amit példája a hívatástudaton túl belénk SZJUg
gerélt, amit egész énjével "tanított", azt ikell felelni: alázat és tágasság. O maga,
amikor tanácsokat adott írodalommal foglalkozóknak, ezzel kezdi: ."Első szem
pont: szerénység. Második szempont: öntudatosság." De hogyan sugárzott ez az
alázat magukból az előadásokből. egyáltalán abból amódból, ooogy a lángel»
m&!hez !közeledett! Százféle jellegzetes apró fordulatba:n: "azt ihiszem". "úgy
gondolom", "úgy érzem", "iha szabad így mondaní", "ha szabad ezt a kiJlejeZlést
has2JIláLni ..." Aikd mellette nőt1 fel, az valóban "kicsiny, de öntudatos". ván
dom lett a magyar irodalom lberkeinelk, :kicsi tagja, de: családtagja a n:agyok
körének! 45 telén, amikor a még féUgromos épületben, karácsony előtt, két
régi könyvtárosa próbálta az intézeti könyvtárat rendbehozni, - nyito1Jt abla'k
mellett, mert kint melegebb volt! - lángoló arccal vitáztak 1kÖ1Jben ZríJnyi
Miklóssal kapcsolatos problémákról, olyanformán, mínt, családi ügyekről !

És tágasság, egyetemes látás, nagylelkűség, Mindig míndenkiben meghízott,
az előkelő lelkek azokása szerínt, Négy évig adtam ki előadásaintak [egyzeteít,
Soha meg nem nézte. Ez a bizalom volt az, ami fdkozott teljesítményre sar-
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kalt mellette. Felindultnak csak olyankor lehetett Imi, amikor lelkiismeretlen
séggel, szószegéssel, kötelességmulasztással találkozott - akár a legkiisebb do
logban is.

Még egyet talán, amit példájával bemutatott, de szígorúan meg is köve
telt: a tudományos szolídság. Egy felszólítás a sok !közül: "Ha valalcí az elő

adásaim közben egy szót vagy egy fogalmat nem ért, vagy nem tud biztosan,
szólaljon föl és kérdezze meg! Én az illetőt százszor többre fogom attól kezdve
becsülni! Mert én úgy érzem, hogy ez önérzet 'kérdése, Mindenkor szívesen
megállok, ha kell, egy órát áldozok arra, hogy egy fontos irodalomtörténeti
szót megmagyarázzak. Nekem az százszor fontosabb, hogy tiszta fogalmakkal
dolgozzanak és ne legyenek zavaros fogalmailk, ami egy egész sereg tudomá
nyos lelkiismeretlenség és ostobaság forrása." Amikor látta, hogy ezt sehogysem
sikerül elérnie (ugyan kinek lett volna szíve félbeszakítarn l), akkor áttért a
"cédularendlszerve": kiki írja fel, amit nem értett és adja be. Következő alka
lommal aztán megválaszolda.

A munka lelke persze fönt folyt az Intézetben, a szemínáríumí órákon,
ahol málr csak a "kebelbeliek" vetteik részt. Bámulatos önuralommal tudta
elviselni még a legsivárabb szemináriumi dolgozatok felolvasását, a legzavaro
sabb vélemény-nyilvánításokat is - ilyen akadt bőven! Csak ideges izgés
mozgása árulta el, hogy szenved. De hát leülönben is, előadásai közben is: egy
percig sem maradt nyugton soha. De nagy önfegyelemmel és türelemmel fé
kezte magát. Igy igazolta azt a szellemes mondását, ami egy kiránduláson
hangzott el a "hogy tetszik" játék közben. A feladott szó ai "ifjúság" volt, és
az ő válasza: "Pirosan is, fehéven is, zölden is l"

Azok a szemínáríumí kirándulások! Igen, az a piros jókedv ideje volt!
Ahogy közeledett az évvége, lllagyhan folytalk a tanácskozások a megfelelő

hely '1civálaszAására. Rendszerint valami. szegedkörnyéki tanyára, erdőbe men
tünk. "Akinek nincs pénze hozzá, az mondja meg nekem négyszemközt és majd
találunk módot rá; nehogy ezért távol maradjon, mert akkor megbocsáthatat
lan bŰlllt követne el ellenem, amit még egy kitűnő vizsgával sem tehetne jóvá !"
Cserkészinget vett ezekre a napokra, minden játékban résztvett, kezdetben
aiktíve is, !később, miJkor a labdajátékokban néhányszor kificamította a boikáját,
mint vezénylő vagy buzdító legalább. Szívesen énekelte velünk a régi magyar
nótákat, szép népdalokat: Megyen málr a hajnalcsillag ... Elindultam szép ha
zároból . .• (hány vers született ezek thletéből l), meg nagy költőink megzene
sített verseit. Ha meg már magas [ókedvünkben voltunk, akkor a régi wítten
bergaí diáknótát vette elő. Sok kedves fénykép készült ezeken a kirándulásó
kon, amelyeIken ihol egy kisfíút emel magasra a karjálbaln, hol egy szál virágot
tűzött a. gomblyuka mellé... A másik ilyen vidám esemény a szemináriumi
Mikulás volt, aztán meg a szemínáráuml farsang. Vidám dgmusok hangzottak
el ilyenkor egy-egy szemínarísta fűzfapoétától, amelyek még őt is .kifigunízták,
s amelyeken ő nevetett legjobbízűen.

Es mégis, mínden kedvesség és közvétlenség mellett: valami volt benne,
ami önkéntelenül is respektust, távolságot és tapintatot diktált. Szimbvlikusnak
lehetne mondani azt az apróságot, hogy a szebájéban várakozókat míndíg a
l~edvesebb és legbarátságosabb módon kínálta meg hellyel, de nem emlék
szem, hogy egyszer is igénybevette volna ezt valaki.

Kényesen és idegesen védekezett mínden hízelgés, rnínden indisz!kréció,
minden szentímentálís rajongás ellen. Ilyen pedig persze böven akadt. Bizony,
nem volt könnyű közelébe jutni ennek az olyan nagyon IItözvetlen és atyai:
emJbernek !
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Ugyarna:kkor viszont rnélységesen rezonált a "szép szeretet" mínden meg
nyilvánulására, s megindító hálával tudott fogadni minden apró figyelmet.
Egy alkalommal gépbe diktált az intézet egyik kicsi szobájáJban, azokása sze
rínt fel-alá járikálv'a. A kes!k.eny szebában az íróasztal útban volt, úgyhogy
míndíg ikerülgetnie 'kellett. Egy percnyi szünet idején csendesen felálltam és
odább toltarn. Elmerülésében [ódarabig észre sem vette, míg egyszer aztán
hirtelen megáll, fölnéz: "Maga arrébb tolta az asztalt?" "Igen." "KöszönÖln l"
Ennyit mondott csak; de a hangsúlyt, a tekintetet - nem lehet elfelejteni.

O maga közben - emésztődött a lángnak szolgálatában. Már az is elég
lett volna. egy ember számára, amit Szegeden csinált. O azonban állandó ván
doréletet élt Szeged és Pécs között a hét ikét felében. Itt is eleget akart lenni,
de amott sem hagyni el semmit abból, amit vállalt. "Merhetem-e magam sze
gedinek nevezni?" - mondotta még tíz év múlva is. És mégis, lassan vallani
kezdett "az Alföld mély szívév-nek megejtő varázsáról:

Látlak már messziről integetni újra
Fogadalmi templom két felnyujtott ujja,
Szentegyház a homokon.
Szeged, híres város, nekem édes város,
Tápéval, tanyával, éggel is határos:
Köszöntelek, otthonom! (Szegedi óda..)

Mennyi minden született meg ebben az "édes város't-ban ! - "Tudok úgy,
mint más, a kaszához én is" - bíztatja önérzetesen magát az elején említett
versben. Vagy ahogy visszatekintve megfogalmazta, a már nagyon-fölülről

néző ember édesbús íróníájával:

Felkötöttem akolompot,
- Más kötötte rám 
Ráztam is, hogy aki adta,
Meg ne bántanám.
Ráztam úgy, hogy ne szólhasson
Senki ellenem,
Hogy ne kelljen se megbánnom,
Se szégyellenem. (Csak a furulyát.)

Nem vallott szégyent. Ezekben az években jelent meg a Pázmányról és
Zrlnyil'ÓI, erről El ikét annyira szíve és stílusaszeríntí barokIk óriásról szóló
könyv; és főleg életének tudományos főműve: El háromkötetes Esztétika. Ez
utóbbihoz a hallgatóság körében is végzett tanulmányokat. A Paiihétique-szo
náta csodálatos második tételét azóta sem hallhatom úgy, hogy föl ne elevení
tené az akkori megílletődött-kíváncsí"teszt"'hangulat" ízét a nagy auditórium
ban, ahol meg kellett írni benyomásainkat róla. - És az a se szerí, se száma
kisebil> tanulmány, cikk, előadás, amit igazán Illem tudni, míkor is készített!
Pedig mínden írásos munkáját gondosan megírta és minden előadásra gondos
vázlJattalké;~ülrt. Az egyetemi órákra is. Olyan volt, mint Arany: kellett neki
mindig a lelkiismeretesen összegyűjtött tények "ugródeszkája", hogy aztán föl
repü1hessen róla. Kívülállók talán máig sem sejtik, mennyi töprengés, kutatás,
vázlat, munka, fáradság áll mínden műve mögött, Le egészen olyan apróságnak
látszó dolgokíg, amilyen a szorgos és gondos 'korrektúra. Jellemzőel1 jegyezte
meg, amikor éjt nappá téve dolgozott Pázmány-könyve kefelevonalán: "Nem
akarom, hogy míattarn egy napot is /késsen a megjelenése l"

.EB mi minden született meg körülötte, ihletéséből, pártolásával, ajánlásá
val! Ott volt a "Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma" - hogy csak egy
kettőt említsünk - szép kiadványaival. Irtt tűntek fel azok a nevek, amelyek
tuLajdonosai ma előkelő tudományos pozíciókat foglalnaik el az országban:
Ortutay Gyula, Tolnai Gáibor, nekik adta megjelentetésre "Advent" c. oratö
ríurnát, amely 1935-ben látott napvilágot Buday György fametszeteívelt s itt


