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A NAGY PROFESSZOR ARCKÉPÉHEZ
Megbicsaklik a toll a kezemben. Eletraizom hosszú fejezeteit kellene megír

nom, hogy elmondhassam. mít éltem át véle, eseményekben és lélekben, száza
dunk történetének jó néhány zord esztendeje során. S arról is hosszasan írhat
nék (s illenék is írnom), mit köszönhetek neki egyetemi gólyakoromtól kezdve az
atyai barát biztató szavára oly sokszor éhes férfiévek gondjai és csalódásai ide
jéig. Ezért egyelőre csak válogathatok emlékeim között. S az emlékezés mecha
nizmusához, úgy látszik, hozzátartozik, hogy a legrégebbiek, az ismerkedés ide
jéből valók törnek fel, nemcsak legelőbb, talán a legfrissebben is.

1931 őszén iratkoztam be a szegedi Bölcsészeti Karra. Az érettségi táj?:: egyik
magyar tanárom arra biztatott, pályázzak az Eötvös Kollégiumba. Atyám egyik ko
zeli barátja, Galamb Sándor azonban lebeszélt róla: "Te aki a moderri Irodalom
irnádója vagy, többet kaphatsz Szegeden, ahol majd Sík Sándor, Zolnai Béla és
Várkonyi Hildebrand tanítanak ..." Sohasem bántam meg, hogy hallgattam szavára.

Sík Sándor, amikor első ízben írtam be kollégiumait indexembe. még csak
egy féléve tanított a szegedi egyetemen. Negyvenegy éves volt akkor, de sokkal
fiatalabbnak látszott. Sohasem ült le a katedránál, állva adott elő, lelkes, lobogó
lendülettel, az iskolázott hitszónok kitűnő technikájával és a költészet szereteté
nek bensőséges Iírájával. Valósággal magával sodorta hallgatóit, akik minden órá
ján zsúfolásig megtöltötték a Kar nagyelőadótermét, az auditorium maximumot.
A lányok szerelmesek voltak belé: egyszer szemtanúja voltam, hogy az egyik, va
lamilyen furcsa, babonás emlékek hatására megette névjegyét.

Mi már az első napokban azt a modern professzort szerettük meg benne, aki
az egyetemi katedráról árasztotta felénk annak a huszadik századi irodalomnak
a levegőjét, amit a középískolában nemrég még csak a pad alatt olvashattunk.
Voltak azonban olyan elbúsult filozopterek is közöttünk, akik egyáltalán nem lel
kesedtek érte, mert, bármilyen furcsa, 1930 táján a magyar irodalom még az iro
dalomszakosok egy részénél is az epigon-népiességnél, vagy legfeljebb Herczeg Fe
rencnél fejeződött be. Ezek idegennek, sőt érthetetlennek találták professzorunknak
a Nyugat esszé-stílusától, sőt az ifjú Lukács Györgytől is megérintett szókincsét.
Arról pedig egyenesen borzadva beszéltek, hogy az új professzor nem elégszik meg
a jegyzet felmondásával; olvasmányaik iránt érdeklődik s megkívánja, hogy véle
ményük legyen az eléjük tett szövegekről. Akár az övétől eltérő véleményük.

De még a Kar professzorainak egy része is némi viszolygással fogadta Sík
Sándor professzori kinevezését. Egyesek a Kar még KolozsvárrÓl hozott liberális
levegőjét féltették a piarista professzortól. Talán azért, mert akkortájt valóban a
klérus kívánságára kapott néhány katolikus professzor katedrát, mintegy ellen
szolgáltatásul azért, hogyaszerzetesrendek, köztük az apácák, tanárjelöltjeiket a
szegedi Bölcsészeti Karra irányítsák. Az egyetemi nyelvjárás "világnézeti tanszé
kek"-ről beszélt, az elnevezés azonban nem egészen szabatos, hiszen az újonnan lé
tesített tanszékeknek sem adódott más világnézeti előírásuk, mint a többieknek.

Hamarosan kiderült azonban, hogy Sík Sándor minden megnyilatkozásában
szabadabb szellemű és modernebb volt, mínt azok az óliberális professzorok, akiktől

a klérus apácái lelki üdvét féltette. Így azután nemsokára az a furcsa helyzet állt
elő, hogy a szerzetesek egy része szívesebben hallgatta egyes protestáns profesz
szorok hideg, pozitivista előadásait, mint azét a 'katolikus pap-költőét, aki Ady
vagy Móricz ismeretét követelte meg tőlük. Pedig valóban katolikus professzor
volt; világnézete egyetemi előadásait is kétségtelenül áthatotta. Sohasem hivalko
dóan, még kevésbé agresszíven, inkább szerényen. Olyannyira, hogy ezekben az
előadásokban szinte csak a hozzáértő' fedezheti fel a Szent Jeromos barlangjában ké
sőbbi szerző]ének jelenlétét.

Azt azonban minden hallgatója szinte már az első hallásra megérezte, hogy egy
olyan professzor szél hozzá, aki nemcsak elméletben vagy éppenséggel csak a szak-
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könyvekből tanulta meg mi az irodalom. Inkább a verSlras személyes izgalmai és
saját mesterségének műhelytitkai feletti tudós meditácíói során. Bölcsen tudta te
hát, hogy amikor egy remekműhöz nyúl, szerves organizmus van előtte s azt is,
hogy az irodalomról hitelesen szólní nemcsak tudomány, művészet is.

Tanszéke nem utolsósorban épp ezért lehetett az akkori magyar egyetemek leg
nyitottabb leatedrája. Nemcsak Ady nemzedékéről hallottunk a nagy írónak kijáró
igénnyel felépített előadásokat. Szerétettel elemezte a nálánál ifjabb generáció
költőinek. közöttük például Illyés Gyulának, Szabó Lőrincnek és József Attilának
verseit is. És legyek újabb tanú rá, hogy József Attilát egy verstani disszertáció
megírására biztatta, s így alighanem' csak a tragikus halál szólt bele abba, hogy
végül is nem lett a ma nevét viselő egyetem doktora. De az is ídekívánkozik,
hogy Móricz Zsigmondot ajánlotta Nobel-díjra, s hogy az akkori hivatalos körök
mélységes felháborodásától kísérve Szerb Antalt habilitáita magántanárává (a vi
har elültével elmondta, hogy ez a "vakmerőség" csaknem katedrátába került),
később pedig Ortutay Gyulát, Rónay Györgyöt s e sorok hálás íróját is. Talán
nem szerénytelenség ha leírom, hogy egyikünk sem tartozott a hivatalos irodalom
tudományok képviselői közé... 'Többször hallottam róla, hol elismerés, hol pedig
gáncs gyanánt, hogy javíthatatlanul esztétikai kategóriákban gondolkodott. Ez nem
volt így, az azonban kétségtelen, hogy a homo aesteticus magatartása szorosan
hozzátartozott sokfelé tekintő és sok mindent megérteni, sőt szívvel szeretni akaró
gazdag személyiségéhez. .

Szemináriumai is ezért lehettek szabad vitafórumok. A "papköltő" reverenda
jának védelme alatt sok minden olyat elmondhattunk, ami másutt aligha kapha
tott volna nyilvánosságot. Ji;gy alkalommal például felejthetetlen barátnénk, D. Alice
a francia Pierre Laserre hírhedt romantika-elméletét ismertette. Laserre minden
rosszat (a romantikát is ilyennek tartotta) a francia forradalomból s általában
a forradalmakból származtatott. Alice (akit baráti köre épp ekkor kezdett el "bal
ra nevelni") dolgozatát a forradalmak védelmére hangolta át. A hallgatók egy ré
sze felháborodva követte szavait, s az óra után tiltakozott a professzornál. Pro
fesszorunk. aki egyébként megdicsérte az előadást, a következő szemínáríumot an
nak a leszögezésével kezdte, hogy nála minden értelmesen képviselt véleményt
el lehet mondani ...

És el is mondtunk sok olyat is, amivel vitába szállt, amikor még felsőbbéves

korunkban néhányunkat már barátjává fogadott, szinte mindent kitárhattunk előt

te, ami szívünkön feküdt. Sohasem várta el, hogy vakon kövessük. Elfogadta, hogy
más környezet, más nemzedék gyermekei vagyunk, és hogy problémáinkra nem az
általa választott úton keressük a megoldásokat.

Megindulásától kezdve szeretettel figyelte a Szegedi Fiatalok Művészeti Kol
légiumának munkáját, s bár nem mindenben értett egyet politikai orientációnkkal,
többször védelmünkre kelt. Mégsem ezért adtuk ki az Advent című szavalókórus
ra írt oratóriumát (amitől szokásos kiadója már pusztán műfaja míatt viszolygott),
inkább azért, mert 1935-ben, amikor ez az oratórium Buday György remek famet
szeteivel megjelent, tiszta humanizmusa és erős szociális tartalma határozott tett
volt közös ellenségünk, a fasizmus ellen ...

S ahogy múltak az évek, s ahogy jött a háboru s növekedtek a közös gondok,
egyre jobban megszeretett bennünket. A legjobban Radnóti Mikl6st, aki egyik
naplójegyzetében találóan nevezte "a nagy professzorá"-nak. Igen. Radnóti Mik
lóssal adatott meg neki a legtöbb, a legszebb, amit egy költő-professzor tanári
pályája során valaha is elérhet: hozzájárulhatott egy nagy költő pályájának kitel
jesedéséhez. Leginkább épp azzal, hogy nem akarta a szó iskolás értelmében ma
gához nevelni; a tehetségéből fakadó lehetőségek bátor keresésére biztatta.

Együtt látom most őket a professzor szerény szobájában, amelynek egyetlen
dísze a sok-sok könyv volt, látom őket, amint egy vers fölé hajolnak. Fáj, hogy
csak az emlékezés idézhette fel (s most ez is csupán vázlatszerű, és alighanem ha
lovány vonásokkal) arcukat. Mert tudom, hogy nemcsak Radnóti Miklós, felejthe
tetlen professzorunk életműve is töredék maradt ...
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