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L. K. 90 éve született, és 15 esztendeje halt meg Sík Sándor, akiről az irodalmi
lexikonban elég terjedelmes címszót olvashatunk, és a halálakor is a leg
jelesebb irodalomtörténészek, költők, tudósok a legnagyobb elismerés hangján
emlékeztek meg róla, egyáltalán nemcsak egyházi jellegű lapokban, folyó
iratokban. Az irodalomtörténetírásból - úgy tűnik - mégis egy kicsit ki
hullott, noha tevékenységi területe igen széles körű volt. Elmondhatjuk, hogy
kitűnő minőségérzékkel megáldott, 'nagy felfedező-pedagógus volt, tudós is
volt, irodalomtörténész, költő, esztéta és nem utolsósorban nagyszerű szó
nok. Vegyük sorra a tevékenységének e területeit, mi az, ami a mí számunk
ra is maradandó az ő munkásságában?

N. G. B. Talán a pedagógus volt a legelső rangú Sík Sándor tehetségében. II

pedagógusi tehetség. Am ez csak úgy lehetett igazán kitűnő, hogy nagyszerű

tudós állt e mögött a tehetség mögött, rendkívül nagyvanyagismeret, kitűnő

feldolgozó és szintetizáló készség, emellett nagy költői érzékenység, amit se
gített a költői tevékenység és az elméleti felkészültség, az esztétikai képzett
ség. Sík Sándor 1930-tól volt Szegeden egyetemi tanár, egészen a felszaba
dulás utáni esztendökig. Hogy milyen ragyogó pedagógus volt, mutatja az,
hogy egész iskola került ki a keze alól, nem utolsósorban tanítványai közé
tartozott Radnóti Miklós is.

L. K. Ez volt a szegedi fiatalok művészetí kollégiuma lényegében, ugye?
N. G. B. Talán kár lenne ennyire leszűkíteni tanítványainak körét. Tanítványaiból

az ország minden részére kerültek el jelentős tanárok, mint ahogy maga is
nagyszerű nevelő volt, mégpedig azért, mert összekötötte a mondott tevékeny
ségi területeket. Az óráit tömegek Iátogatták. Olyan szép, formás, csiszolt
és ugyanakkor lényeget megmutato előadásokat tartott az egyetemen, hogy
- mint mondják - nemcsak a bölcsészek, hanem orvostanhallgatók, jogászok
is szívesen jártak az előadásaira, mínt ahogy, mint egyházi szónoknak, a
beszédeire is. Éppen az volt az ereje, hogy nem szónokolt, hanem eszmét
cserélt, míntegy társnak tekintette a hallgatóságot, tehát a nem vallásos
embereket is vonzotta ez a beszélő Sík Sándor.

L. K. A beszélő Sík Sándor mögött alapos tudósi felkészültség állott, említhetjUk
Esztétika tankönyvét, amely 1942-ből való, de a Zrínyiről, vagy a Pázmány
ról szóló munkája is komoly értékkel bír. Milyen volt a szaktudós Sík Sándor?

N. G. B. Két irodalomtörténeti könyvét szokás számon tartani, jóllehet többet is
írt, a Pázmány-könyvét és a Zrínyi-könyvét, illetőleg harmadikként a Gárdo
nyi, Ady, Prohászkát, amelyikből igazában a Gárdonyiról mondottak állnak
meg jórészt ma is, a másik két könyv azonban fontosabb. Pázmányról kétség
telenül kicsit egyháziasan szól, de ugyanakkor beszédeinek történeti funkció
jára, most nem a vallástörténeti harcokban betöltött funkciój ára, hanem a
magyar széppróza, 1:,1 magyar értekező próza, a magyar gondolkodást hordozó
nyelv kiformálására gondolok. Ebben Pázmánynak hihetetlenül nagy sze
repe volt. Ezért értékeljük Sík nyelvi elemzéseit Pázmánynál. Emellett két
ségtelenül Pázmányban jól meglátta a kor egyik kiváló politikai érzékű fő

rendjét, főpapját, aki pontosan tudta, hogy Erdélynek milyen szerepe lehet
a magyarság fönntartásában, és ezt a szerepet nagyon jól méltányolta. Rög
tön ez átkapcsol bennünket Zrínyihez. Kétségtelenül Zrínyit is katolikus
szempontból, ám mégsem felekezeti módon írta meg. Zrínyiben az athleta
Christit úgy mutatta be, hogy benne Krisztus katonája a magyarság fel
szabadításáért, sőt még általánosabban, az elnyomottak felszabadításáért küz-

Elhangzott a Pet6fi Rádió TAR3ALGO című müsorában, 1979. január 9-én. Az élőbeszéd

szövegen nem változtattunk.
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dő hőssel egyesül. Az eszes, a gondolkodó, a minden követ megmozgató ál
lamférfi, és nem utolsósorban persze, a szó hatalmával ismerős író, aki tudta,
Pázmánnyal együtt, hiszen Pázmány tanítványa volt, elsők között tudta, hogy
a szó hatalma nemcsak akkor érvényes, ha vitatkozunk vele, hanem akkor
is, hogyha műalkotást hozunk vele létre. Kétségtelen, hogy akor akkoriban
divatos eszmeáramlatával, a szellemtörténettel ragadta meg a művét és a
hősei históriáját, amely a társadalmat osztatlan egységnek vette, és elsősorban

a társadalom egészére jellemző egységes korélményeket tételezett fel, ezeket
az élményeket kereste. Igazában az esztétikájában is ez a Dllthey-í szellem
történeti szemlélet jut érvényre, ez párosul egy kettős lélektani mozzanattal.
Sík ebben a tekintetben nem önálló, de Magyarországon kétségtelenül igen
jelentős vívmányokat honosított meg. Egyrészt az úgynevezett befogadás
-lélektannal foglalkozott nagyon sokat esztétikájában, másrészt az úgyneve
zett élmény-esztétikával, az élmény pszichológiájával : hogyan jön létre az
emberben az az élmény, amely művé formálja a nyelvet, s képessé teszi a
rnűvészt, hogy élményeit továbbadja. Egyszóval igen jelentős eredményeket
közvetített. de maga, mint mondtam, önálló rendszert ebből igazában nem
alkotott.

L. K. Beszéljünk végezetül a költő Sík Sándorról. Sík Sándort szokás katolikus
költőnek nevezni, de már ahogyan az előbb felvázolta Sík Zrínyiről alkotott
képét, abból is kiderülhet a számunkra, hogy Sík Sándor katolícizmusa egy
általán nem szűk körű felekezeti ügy, hanem valami olyasféle dolog, mínt
mondjuk Babits számára a katolicizmus, tehát nagyon is egyetemes és ér
tékekben gazdag közös nyelv, közös kulturális alap. Gondolom, hogy a köl
tészetében is többé-kevésbé ennek az elvnek megtelelően alkotott.

N. G. B. Örülök, hogy így tette fel a kérdést: Babits és Sík Sándor. Kétségte
lenül az utódok szembeállították éppen ebből a szempontból őket. Babits
vílágnézeténél, kultúrájánál fogva katolikus, nem engedte magát besorolni.
Sík viszont nagyon is tudatosan vallotta, vállalta, hogy ő katolikus költő. Sőt

azt a rossz ízű szót is, ami akkoriban divatos szó volt, hogy papköltő, mint
hogyha egy pap másként lenne költő, mínt bárki más.

L. K. Valószínűleg nem másképpen költő, de az a tény, hogy Sík Sándor pap
volt, és. egyáltalán a piarista rendhez való tartozása nyilván megszabta a
pozícióját.

·N. G. B. Kétségtelen, minden embernek a státusa, nem az állami státusa, hanem
a világgal szemben elfoglalt helyzete megszabja • bizonyos értelemben, hogy
megnyilatkozásaiban - márpedig a költészet megnyilatkozás, állítás a világ
ról -, mit állít, mit mond a világról. Három embert szokás e tekintetben
emlegetni, Mécs Lászlót, Sík Sándort és Harsányi Lajost. A három közül,
ma úgy látjuk, hogy kétségtelenül Harsányi Lajos volt a legjelentősebb költő.

Sík is jó költő. Igaz, Illyésnek van egy nagyon ironikus mondata Síkról,
ilyenféleképpen hangzik, nem tudom pontosan idézni "olyan jól tud magya
rul, hogy 'az már elviselhetetlen". Kétségtelenül olyan jól tudott magyarul
a verseiben, és olyan jól verselt, hogy az már néha a spontaneitás rovására
ment. A költő sosem spontán, míndíg tudatosan kialakított, de mindíg a
spontánság benyomását kell keltenie, és ez néha Síknál hiányzik, viszont.
megvan az előbb említett Harsányi Lajosnál.

L. K. Ez azt jelentené, hogy a Sík-versek "csinált" versek, sablonszerűek? Van
azért néhány igen jó vers közöttük.

N. G. B. Semmiképpen sem' jelenti azt, hogy csinált és modoros versek, csak
/ kétségtelenül érzékeljük a mesterségbelí elemet, a valódi költői elem fölött

néha. Legszebbek azok a versei, amelyekben nem nagy témákat akar meg
ragadni, hanem egy-egy szép hangulatot, egy-egy magányosságnak. egy ősznek.

egy-egy találkozásnak a hangulatát. - Ezekben kitűnő. Emlékszem például egy
szép, talán nyolcsoros kis versére, ami egy öregasszonyról szól, aki kinéz
az ablakán és érzékeli, hogy elmúlt az élet. Ez ragyogó kis vers. Ilyen ver-
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seket viszonylag, sajnos, keveset írt, egy kicsit 'itt látszik meg a programos
ság, hogy többnyire valamilyen nagy témát vett a tollára, és ezeket egy
kissé háttérbe szorította, pedig itt alkotott jelentőset. Illyés úgy vélí, az az
igazán katolikus költő, aki nem külön programszerűen, erre a célra kialakított.
témában nyilatkozik meg, mint katolikus, hanem aki bármilyen témához úgy
nyúl, mint egy világnézet részese, mint például Baudelaire, aki egyszerre
küzdött a dogmatikus katolicizmussal, és egyszerre vágyódott egy zárt, mín
denre magyarázátot adó világnézet iránt. Gondoljunk csak olyan nagy regény
írókra, mint amilyen Mauriac, vagy olyan' nagy költőkre, mint amilyen Eliot,
akinek a katolikus korszakában bizony ott van nemcsak a hit,' hanem a
küzdelem is a hittel, a hit ellen és a hitért. De térjünk vissza talán ahhoz
a mozzanathoz, amivel indultunk, a nevelőhöz. Sik Sándor katolikus volt,
de senkire sem akarta ráerőszakolni a maga katolicizmusát. Mindenkit arra
nevelt, tanítványai egyértelműen így vallanak, hogy legyenek világnézettel
rendelkező emberek, harcoljanak ki maguknak egy világnézetet, és ennek
jegyében cselekedjenek,

FENYŐ ISTVÁN

EGY FOLYÓiRAT IRODALMA

Szépirodalom Bajza József, Toldy Ferenc
és Vörösmarty Mihály "Athenaeum" című folyóiratában

A reformkor híres baráti köre, Bajza József, Toldy Ferenc és Vörösmarty
Mihály triásza már az 1830-as évek eleje óta tervezte egy kulturális és társa..
dalmí lap megindítását. Kezükben volt ugyan az Aurora című szépírodalmí zseb
könyv és a Kritikai Lapok című folyóirat, ezek azonban e célra alkalmatlanok
voltak. Az előbbi évente csupán egyszer jelent meg, az utóbbi pedig úgyszintén
csak az irodalom kérdéseivel foglalkozott, s rendszertelen időközökben került
a közönség elé. Bajzát és társait viszont kimondottan társadalmi-ideológiai cél"
kitűzesek vezették, a Kölcsey hirdette program, a "haza és haladás", a "szabadság
és tulajdon" reformeszméi megvalósításának szolgálata, 1837-ben megindult folyó"
iratuk, az Athenaeum valóban ezeknek az eszméknek, a hazai polgári nemzetté
válás és társadalmi polgárosodás kultusza jegyében nőtt klasszikus értékűvé, lett
nemzeti műveltségünknek egyik legnagyobb értékű és hatású fóruma és terjesztője.

A magyar kultúra, a hazai szellemi élet szívverése - a polgári átalakulás esz
méi hirdetésének jegyében - 1837 és 1843 között az Athenaeumban érződött leg
inkább.

Bajzáék ugyanakkor nagyon jól tudták, .hogy a közönség jelentős hányadának
támogatására csupán akkor számíthatnak, ha szépirodalmat, vers- és szépprózai
anyagót állandóan közölnek. Az olvasók megszokták, hogya kulturális sajtó
nemcsak ismereteket és tanulságokat nyújt számukra, hanem folyamatosan szóra
keztatja is őket. A három szerkesztőtől meg éppenséggel elvárták: Vörösmartyt
akkor már a nemzet legnagyobb költőjeként tisztelte a közvélemény; Bajza je
les lírikusnak is számított, előzőleg nagy hírű irodalmi zsebkönyvet szerkesztett
éveken át; Toldyhoz pedig első irodalomtörténeti összefoglalásunk megalkotása
fűződött.

Ök a várakozásnak e téren is megfeleltek. Az Athenaeum szépirodalmi anya
ga, ha átlagát tekintve nem éri is el a kivételesen értékes ideológiai írások
szintjét, egész sereg kiváló alkotással gazdagította irodalmunkat, lendületesen
segítette elő új áramlatok és műnemek, témák és művészi módszerek hazai meg
gyökerezését. Hasábjain teret adott a legjobb alkotásoknak, mellettük pedig fia
tal, pályakezdő írók egész sorának. Szücsi József, 'Bajza monográfusa találóan

197


