
DOKUMENTUM
BENK6 ÁKOS - SZIRMAI ENDRE

SÍK SÁNDOR ÉS SZIRMAI KÁROLY

Sík Sándor és Szirmai Károly ismeretsége egészen régi keletű. Egyes for
rások szerínt már a tízes években ismerték egymást. Annyi bizonyos, hogy a
húszas évek elején már barátukként jártak össze irodalmi beszélgetésekre. Ezt
igazolja a jeles kritikusnak, Schöpflin Aladárnak egy régi emlékeket idéző levele,
amelyet 1933. december 20-án írt Szirmaí Károlynak, a kitűnő jugoszláviai ma
gyar novellistának, a Kalangya szerkesztőjének, Ebben - többek között - a
következőket olvashatjuk: "Mindig szívesen emlékezem vissza közös beszélgeté
seinkre, de nemcsak az akkori és jelen Nyugat írógárda vezetőivel, de Bartók
Bélával és Sík Sándorral is."

Nyilvánvaló bizonyítékunk van arra ís, hogy Sík Sándor és Szirrnai Károly
lényegesen több levelet váltottak. mínt amennyit a Szírmaí-hagyaték megőrzött.

A hagyatékban található legkorábbi Sík Sándor-levél dátuma: 1937. március 5.
Ugyanakkor azonban rendelkezésünkre áll egy 1930. szeprember 28-án kelt
Radnóti-levél, amely nem csupán a két író korábbi levélváltását igazolja, de
beszédesen vall Sík Sándor igaz emberségéről, segítőkészségéról is. "Oszinte
hálával köszönöm - írja Szirrnaí Károlynak e levélben Radnóti Mtklós -, hogy
Sík Sándor tanár úrnak érdekemben szíveskedett írni. Az ő humánus nézetei
és irodalmi munkássága nagy hatást gyakoroltak az én költői fejlődésemre. Sík
Sándor tanár úr nagyon megértő velem szemben, messzemenőleg támogat és a
múltkoriban is megvédett azokkal szemben, akik az én felfogásom míndenképpen
félre szeretnék magyarázni."

Sík Sándor és Szirmai Károly az esetek döntő többségében irodalmi, esz
tétikai kérdésekről váltottak baráti hangú leveleket, kölcsönösen megküldték
egymásnak egy-egy írásukat, folyóiratukat - tudjuk ugyan, hogy Sík Sándor
ezekben az években még nem volt a Vigilia szerkesztője, de a folyóiratot már
ekkor is magáénak érezte és nevezte is egyik levelében -, beszámoltak mun
kájukról, olykor még egészségi állapotukról is.

A Kalangya és a Szegeden megjelenő Délvidéki Szemle együttműködése

idején kapcsolatuk még intenzívebbé vált. Szirmai Károlynak három jelentős

tanulmánya és egy könyvkritikája (A délszlávok humora. 1943. 4. - A halál
költője. 1943. 8. - Harc a színvonalért. 1944. 6. - Lévay Endre: A Dél kapu
jában. Uo.) látott! napvilágot a Délvidéki Szemlében, irodalmi esteken vett
részt Szegeden, sőt, Sík Sándor még az egyetemre is meghívta vendégprofesszor
nak Szirmaít, aki - az egyik levél tanúságu. szerint - készült is egy előadás

megtartására.

SiK SÁNDOR LEVELEI SZIRMAI KÁROLYHOZ

tsst. III. 5.

Kedves Barátom!

Köszönöm kedves soraid.
A kritikával és a verskiértékeléssel kapcsolatos soraiddal teljes mértékben

egyetértek. Kitűnő és szakszerű megállapításaid valóban jól magyarázzák és
határozzák meg az egyes fogalmal,at. Leveled tartalmát egy előadásomban már
"észben fel is használtam.

Természetesen a kritikusoknak fel kell tenni azon nehéz kérdést, hogy hol
t'an az esztétikai érték súlypontja. Maga a vers, a vers olvasója, vagy a kettő

jük közti kapcsolat ezen központ. A.z ínterpretáció dönti el, hogy pl. az első vagy
a harmadik választ tart juk-e helyesnek.

Igazad van abban, hogy már az is értékelés, amikor az időnket s a figyel
münket egy köztőre, egy bizonyos múre, versre fordítjuk, s arról irunk.

Az esztétika történelmével kapcsolatban a horáciusi dulce vagy utile és egyéb
kérdésekre már többször kitértem.
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1938. V. 5.

A mai ún. német irodalom felülről megszabott és irányított részével kapcso
latban én is hasonló jelzőket, vagy a "De gustibus non est disputandum"-otl

használnám.
A következő nemrég olvasott mondattal jellemezhetném a leveled utols6

soraiban felvetett ké-rdéseket: "Das Wesen, die Funktion und die Bewertung
der Literatur műssen notwendigerweise in enger Wechselbeziehung zueinander

stehen."2 Baráti szeretettel köszönt
Sik Sándor

1939. VI. 20.

Kedves Barátom!
Köszönöm kedves soraid.
A tartalommal és a formával kapcsolatos fejtegetésed nagyon érdekes. A

mű modern analysise valóban nagyon fontos. Volt egy idő, amikor az irodalom
funkciójával még nemigen, vagy amennyiben foglalkoztak, az nem volt szak
szerű fejtegetés a mai értelemben. A görögök, ahogy Te is helyesen írod, már
kezdték fejtegetni ezen különbségeket, de tulajdonképpen Plato volt az első,

aki a költők és a filozófusok nézeteltéréseiról és harcairól beszélt.
Boas és Eliot3 az irodalom funkcióival kapcsolatos munkáit én is jól ismerem.
Az összehasonlít6 irodalommal kapcsolatos megállapításaid is nagyon érde

kesnek találtam.
Mellékelem egyik hasonló irányban és témaköben, de más szemszögből meg

világított elóadásom szövegét. Ebből· is láthatod, ltogy mennyire értékesek sz1
momra a vázolt megállapításaid és ezirányú további munkáid vagy leveleid.

Baráti szeretettel köszönt
Sik Sándor

reményben, hogy nemsoká mégis ismét

Baráti szeretettel köszöntelek
Sík Sándor

a legjobbakat kívánom.U. i. Közelgő születésnapod alkalmából

Kedves Barátom!
Sajnáltam, hogy nem találkozhattunk. Reméltem, hogy Te is el tudsz jönni

azon ünnepélyre és ezért küldtünk kétszer is meghív6t.
Kedves soraid után azonban megértem, hogy ez nem volt lehetséges az emlí

tett oko knál fogva.
Várom további híremet és abban a

találkozhatunk.

1939. VIII. 15.

Dátum nélkül. (Valószínű év: 1939.)
Kedves Barátom!
Mellékelem a Vigilia legújabb számát. Köszönöm az előző számmal kapcso

latos dicsérő soraidat.
A szerkesztés, de ezt Te tapasztalatból is jól tudod, néha elég komplikált él

fárasztó munka. Én is szoktam a kéziratokat javítani.
Örülök, hogy múltkori problémáid időközben ked'vezóen megoldódtak.

Baráti szeretettel köszönt
Sík Sándor

Kedves Barátom!
Köszönöm a küldött könyveket. Nagyon örültem, hogy rám gondoltál. A

Madách Jankulov fordítás' nagyon szép, A szövege t persze nem tudom meg
ítélni, de a kivitel és ábrák művésziesek,

I) Az izlésekről nem lehet vitatkoznI.
I) Az irodalom lényege. szerepe és értékelése közöLt szükségkeppen szoros kölcsönhatásnak.
kel! lennie.
3) Frederick 5. Boas (1862-1957) angol irodalomtörténész és esztétikus. - Thomas stearas
Ellot (1888-1965) angol költő, drámaíró és kritikus.
') Vladislav Jankulov Tragédia-fordítása Szirmai Károly kezdeményezésére a Kalangya
kiadásában jelent meg 1938 utolsó napjaiban évszám nélkül.
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A Kalangya új számát ÍS élvezettelolvastam. Kérdezed, hogya küldött
írásod szerkezeiét hibátlannak találtam-e, munkádhoz mit szolok;

Az ábrázolás is művészi. Nyelvezeted szép, válogatott, költői. lrd meg, ha
valamely munkáról teljesen "szakszerű" analysist kivánsz.

Fiad fordítását is ismételten nagyon szépen köszönöm. Igen meghatott, hogy
az én verseimmel ily behatóan foglalkozik. Kár, hogyaszöveget a nyelv ÍSme
rete hiányában' nem áll módomban összehasonlítani. Te már valószínűleg ezen
összehasonlítást helyettem el ÍS végezted.

További sikeres munkát és jó egészséget kíván és
baráti szeretettel kbszcnt

Sík Sándor

1939. XI. 5.

Kedves Barátom!

Űrültem, hogy írásaim tetszettek Neked.
E héten az egyik előadásom közben többször Rád kellett gondolnom s ön

kéntelenül a kisebbségi irodalmunkkal kapcsolatos leveled szavait idéztem. Tu
dom, hogy mennyire igazad 1-'an és milyen egyedül vagy ezen nehéz munkádban.
De hidd el, kissé mindannyian úgy vagyunk, mint te ott a vegeken, senkire
Bem számithatunk, ha valami valóban nehezen megy, csak saját magunkra, és
mégis mindig egy láthatatlan kéz jó irányba vezet és segít áthidalni nehézségeinket.

Baráti szeretettel köszönt
Sík Sándor

1939. XII. 11.

Kedves Barátom!

Élvezettelolvastam legújabb szép írásod s engedd meg, hogy szívből gra
tuláljak ezen újabb sikeredhez. Budapesten járva ö'römmel hallottam, hogy mun
kádat ott, is értékelik, mindenhol ÍSmerik eddigi eredményeid.

Mellékelem egyik kÍSebb írásomat, mert tudom, hogy mennyire érdekelnek
a hasonló témák. Baráti ezeretettet köszöntelek

Sík Sándor

1940. X. 3.

Kedves Barátom!

Köszönöm kedves elÍSmerő soraidat. Oralök, hogy újabb munkám megnyerte
tetszésedet. Azt hiszem, még egyetemÍSta korunkban említettem Neked, hogy ez
a kérdés erősen foglalkoztat. Majdnem 31 év kellett ahhoz, hogy elkészítsem és
megjelenjen jelen alakban. Bizony a nyár folyamán nem jutott időm pihenésre, de
amint írod, Te ÍS igen el voltál foglalva.

A Kalangyát élvezettel olvasom. Magas színvonala és színes összeállítása
csodálatra méltó. Rajtad kívül talán még csak Osvátnak volt hasonló elgondolá
sa és ilyen jó szerkesztői érzéke és tehetsége. Teljesen egyetértek Veled abban,
hogy a nívó érdekében olykor még az ún. jobb íróink gyenge cikkeit sem köz
löd, vagy csak átdolgozva. Baráti szeretettel köszönt

Sík Sándor

1942. VII. 14.

Kedves Barátom!

Köszönöm barátí soraidat. Nemcsak Te, de jómagam is nagyon fáradt vagyok
az utóbbi időben. Ilyenkor én ÍS levert szoktam lenni, de nem mutatom. Ennek
egyik oka a rám várá munkák lassú haladása. Az az érzésem, hogy mindketten,
Te is és én is, néha túl sokat vállalunk és persze mIndent el is végzünT~. Ennek
a nagy munkatempónak az említettek a ~ellemetlen következményei. Jólesett és
köszönöm lapunkkal kapcsolatos őszinte elismerésed.

Baráti szeretettel köszönt
Sík Sándor

I) Szerb fordftásokról van szö,
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1942. XI. 27.

Kedves Barátom I

Köszönöm kedves soraid és baráti meghivásodat.
Majd a fiaddal megbeszélem az időpontot. O ugyanis vasárnap otthon lesz.

Itt rendszeresen jár előadásaimra, tőbbször hozzászólt a tárgyhoz, eredeti meg
látásai vannak és rengeteget olvasott. Szerettem volna a tanszéken rendszeres
munkakörbe felterjeszteni. Sajnos, közben kiderült, ezt Te sem mondtad, vailll
"Ikerülte volna a figyelmem, hogy ő orvostanhallgató. Több versét közlésre ajánlot
tam.

Egészségemmel .meg vagyok elégedve. Az említett betegségből gyorsan fel
épültem. Többek között könyvemen is dolgozom."

Baráti szeretettel kösz{jnt
Sik Sándor

1943. III. 18. (Nehezen olvasható a dátum.)

Kedves Barátom I

Örömmel értesítlek, hogy a Dékán úrral való megbeszélésem. és engedélye
alapján ezennel ünnepélyesen meghívlak vendégprofesszo1'1lak tanszékem1·e. Mive'
itt egy tiszteletbeli funkcióról van szö, ez nem jár részünkről pénzbeni dotá
cióval. Ugyanakkor részedről elégséges, ha időről időre egy-egy előadást tartasz
elező megbeszélés alapján.

Oszinte jókivánságaimat küldöm.
A régi baráti szeretettel köszöntelek

Sík Sándor

1943. IV. 14.

Kedves Barátom!

Ma átolvastam fiad által küldött elóadásod kéziratát. Mindenben nagyon
jónak és érdekesnek tartom. Az előadás ideje 45 perc. Légy szíves elóadásod
még egy példányát beküldeni, vagy majd ittlétedkor nekem személyesen átadni.

Baráti szeretettel köszi:Jn'
Sík Sándor

1944. II. 8. (A Délvidéki Szemle levélpapírján)

Kedves Barátom!

A márciusi szegedi-délvidéki szellemi találkozó rendezősége nevében szeretet
tel felkériek, hogy március 24-én délután 5 órakor tartandó irodalmi ankéten
légy szíves a Draskóczy Edének: A délvidéki irodalomról szóló elóadásához ffj·
ződő eszmecserében 5-6 perces' hozzászólással résztvenni. Mivel az a szándé
kunk, hogy az egész ankét tárgyalási anyagát a Délvidékf Szemlében közöljük,
légy szíves hozzászólásodat írásban is elkészíteni (5 pId.). Megjegyezni kívánjuH,
hogy DrasT~óczy kéziratát a közeljövőben meg fogjuk küldeni.

Baráti szeretettel kÓ'ZÖBt

Sí1e Sándor

'> Az utalás feltehetőleg az Esztétika ei." mire vonatkozik.

557


