
TOLNAI GÁBOR

Sík Sándorról, tanárunkról

1929 öszén három fiatalember járt együtt és vitatkozott egy-egy előadás előtt vagy után a
szegedi egyetem bölcsészettudományi kara Szekováthy téri (ma Ady Endre tér) épülete
harmadik emeleti folyosóján. A három elsőéves hallgatót ifjonti lelkesedés járta át.
Lelkesedésüket azonban nem csekély csalódottság is árnyékolta. Csalódottságuk - ha
tetszik, kiábrándultságuk - az egyetemnek szölt, ahol az előadások nem kis száma
mélységes csalódást váltott ki bennök. Nem azt kapták a katedrákon elhangzott előadások
többségétől, amit a vágyva vágyott egyetemtől reméltek. A három elsőéves egyetemi
hallgató Kelemenjános, Ortutay Gyula és Tolnai Gáborvolt. Ahárom tizennyolc éves ifjút
a magyar irodalom iránti lelkesedés hozta össze és valami forrásban lévő, de még nagyon
kialakulatlan, közéleti tenniakarás.

Irodalmi eszményképük a modem magyar irodalom volt. Abból is elsősorban Ady
Endre. Ady mellett Móricz Zsigmond. De őket is a húszas évek bálványa, Szabó Dezső

értelmezte számukra. Szabó személyisége, regényei és esszél rendkívüli hatással voltak
reájuk. Igazában ő volt az, aki mozgösítö, cselekvésre késztetőbefolyással helyezkedett el
látóhatárukon. Gondolom, kevesen vannak mai fiatalok, akik értik Szabó Dezső ködös,
zavaros nézeteinek reánk tett hatását. De ma már történeti közhely, hogy a húszas években
és a harmincas évek elején fellépő. közéleti irányulású fiatalok nagy része tőle indult el. És
közhely az is, hogy a tőle indulók egy része bizonyos idő elteltével befelé kanyarodott,
tehát elfelejtódött tőle. Ezek közé tartozunk mi is, későbbi Szegedi Fiatalok. De hát nem
Szabó Dezsőről kell most szölnom, hanem a szegedi egyetemről, egyes előadásokról,

csalódottságunk okozóiról.
Horger Antalnak József Attila pályáján előidézett konfliktusáról mi hármónknak

ezidőben még sejtelmünk sem volt. Mégis a magyar nyelvészet professzora okozta az
egyetemból való első kiábrándulást bennünk. Most, amikor Horger alakját felidézem, a
költőverse rémlik fel emlékezetemben. Különösen e két szó: "gagyogs ragyog". Két szöval
tökéletesen jellemzi Horgert József Attila.

Az ötven és egynéhány esztendős férfi ragyogóan elegáns volt. Finom szövetból készült
öltönyt viselt,finom nyakkendőt, benne díszes tűvel, zakójagomblyukában fehér szegfűvel. A
ragyogó öltözetű férfi előtt a katedrán előadásának szövege, Jobb kezének mutatóujját a
szövegsorain vezette, s ígydiktálta,valóban gagyogóhangsúllyal"előadását". Ezt isolymódon
tette, hogy a vesszőket, a pontokat és új bekezdéseket is hangsúlyozván, könnyen
lejegyezhetőkvoltak szavai. Kiábrándító volt ez a módszer. De még inkább azzá vált, amikor
kiderült, hogy nem is kézírásos jegyzetét diktálta, hanem sok évvelazelőtt már nyomtatásban
megjelent könyvét (A nyelvtudomány alapelveit) olvasta, diktálta számunkra.

Nem volt kevésbé kiábrándító néhány nappal ezt követően a Horger-féle nyelvészeti
szeminárium sem. Tanárunk hóna alatt egy hosszúkás dobozzal jelent meg közöttünk

- Fiatal barátaim - mondotta. - Ebben a dobozban van Horger Antal, a tudós. Ha ez a
doboz megsemmisül, Horger Antal, a tudós volt, nincs! - Humorosnak szánt szavai után
tüstént dokumentált. Leemelte a doboz tetejét és megmutatott néhányat a benne
sorakozó cédulákból.
Később még sok furcsa tapasztalatot szereztünk Horger Antallal kapcsolatban. De

legyen elég ennyi. Hisz nem csupán a nyelvész Horger Antal váltott ki belőlünk csalódást.
Éppen a magyar szak más előadói közül is többen hatottak kiábrándítóan reánk.
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A tisztes és gazdag magyar irodalomtörténeti lmunkássággal rendelkező professzor
Dézsi Lajos Dugonics Andrásról tartott előadást. tz előadásait mindig zsakettben tartó
férfi monoton szavaiból minden lényegtelent me~dtunkDugonicsról. Például, hogy a
különbözö piarista rendházakban, ahol élt, mi volt reggeli, az ebéd, a vacsora. Műveinek
viszont csak tartalmi összefoglalását kaptuk től ; azok sajátosságairól, esztétikai és
történeti magyarázatukról egyetlen szöt sem hallo tunk.

Hogy a magyar szakhoz tartozó tárgyak elöadasaí nem teremtettek teljes sivatagi
állapotot számunkra, a másik nyelvészeti tanszék \!ezetőjének,Mészöly Gedeonnak volt
köszönhető.Mészöly ragyogó személyiség volt. Nyelvtörténeti magyarázatai nem egysze
rű etimol6giák voltak. Mindegyik magyar kultúrtörtFnetet is jelentett. Sokirányú érdeklő
dése, megjegyzései mindig érintették az irodalomtörténetet is. Egyetlen kis megjegy
zésének például nem csekély része volt abban, hogy Szabó Dezső írásművészetének

"nagyságában" kételkedni kezdjünk.
Egyikünk a Mészöly-óra előtti szünetbenSzabö Dtjzsővalamelyikművétolvasta. A könyv

nyitva ottmaradt a padon, amikor Mészöly már bejöt] az előadóterembe. Mindenre figyelő

tekintetével a könyvre és a könyv mögött ülő hallgatóra tekintett:
- Mit tetszik olvasni, kolléga úr? - kérdezi. Evfolyamtársunk lelkesen válaszol:
- Szabó Dezsötöl a Csodálatos életet. - Mészö~ arckifejezése nem árult el semmit a

hallott szavakra. Hideg tartózkodást játszik. És uIDfanityen hideg tartózkodással, szinte
naivságot mutatva kérdezi:

- És milyen színvonalú írónak tetszik tartani Szabó Dezsőt? - Évfolyamtársam
rajongással felel:

- Nagyon nagy író. Minden idők legnagyobb magyar írói közé tartozik. Minden
mondata külön is remekmű! - Mészöly arckífejezéséből még ekkor is szenvtelenség
áradt. De megnyilatkozása udvarias formába burkolt kihívás volt:

- Tessék már szíves lenni felolvasni az írótól egy ilyen mondatot, Hadd gyönyörköd
jünk együtt szépségében. - Kollégánk pillanatok mülva felolvasásba kezdett. A mondat
hosszú, jellegzetesen Szabö Dezső-i,összetett mondat volt. Kollégánk alig bírta lélegzettel
a kacskaringókat. Minket, Szabó Dezső-híveket,illetdleg rajongókat már Mészöly Gedeon
ironikusan hangzó kérdésekor valami megfogalmazhatatlan bizonytalansági érzés járt át.
Ez csak erősödötta felolvasott mondat hallatára. Valósággal megdermesztettek azonban
Mészölynek a felolvasottak elhangzása nyomán elhangzó újabb szavai.

- Meg tetszene magyarázni, mit óhajt mondani e mondatával az író? - Kollégánk
homlokán verejték jelent meg, amikor hétköznapi szavakkal kísérletet tett kifejezni Szabó
Dezső felsőfokkal. jelzőkkel telezsúfolt, látszatragyogással átitatott kifejezéseit.

Szabó Dezső meghatározó hatásától akkor szabadultunk meg teljesen, amikor messze
kerültünk ideológiájától. Ám az ilyen figyelmeztetés is, mint a Mészöly Gedeoné,
hozzájárult ahhoz, hogy valami rés keletkezzék az iránta táplált rajongáson.

Első egyetemi félévünk csal6dottságát nem kis mértékben feloldotta a második félévben a
karunkon bekövetkezett személyi váltoZások többsége. Ekkor kezdte meg előadásait sík
Sándor, az első hazai néprajzi tanszék vezetője, a folklorista Solymosy Sándor és Várkonyi
Hildebrand a gyermeklélektan professzoraként. Más !új tanár is nyert ekkor kinevezést
karunkra, de ők hármanvoltak azok, akik új szellemet holtak. Közülük is elsősorban Sik
Sándor jelentette számunkra, irodalomért lelkesedőfiatalok számára a nagy eseményt.

Sik Sándornak reánk gyakorolt befolyása korántsem csak szakmai hatás volt. Ki volt ő?
Mivel érte el rendkívüli hatását? Mondjam azt, hogy nagypedag6gus volt, hogy áradt belőle
az emberség, hogy előadásaiegyaránt hatottak az értelemre és az érzelemre, hogy verset
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úgy elemzett, mint előtte és utána irodalomtörténésZek igen kevesen, hogy mindenkivel
megtaWta a hangot egyszerre megértéssel és nevelő módján? as folytathatnam a
kérdéseket. A felelet minden esetben az lenne: - Ez is igaz, Sik Sándor ez is volt; ilyen is
volt. - Rendkivül sokoldalú személyiségét képtelen vagyok nemcsak egy, akár tíz
jellemvonással is megeleveníteni. Nincs egyéb eszközöm. rapszodikus jegyzeteket vetek
papírra róla, úgy, ahogy alakja emlékezetemben felidéződik.

Különös,de nem az első ta1álkoZások emléke rémlik fel most bennem, hanem az utolsó
olyan, amikor hosszan beszélgettünk. 1959 januárjában volt ez, hetvenedik születés
napján. A három szegedi tanítvány közül kettő - Baróti Dezső és OrtutayGyula- együtt
ment el a SZületésnap délelőttjén köszönteni. Nékem úgy hozta munkabeosztásom, hogy
ebéd után, négy óra körül kerestem fel, a Mikszáth lOOmán téren. Évek óta nem
találkoztunk. Észrevehetően lesoványodott. Nem emlékszem, tudott volt-e már ekkor
betegsége. Egészen ekkorig keresztnéven szölított bennünket, mi pedig professzorúrnak.
Most, amikor beállítottam hozzá, megölelt és tegezve felhatalmazott, hogy tegezzem
vissza: Emlékszem, mindez oly természetesnek tünt. S az is természetes volt, hogy
professzor úr helyett Sándor bácsinak szólítottam. Az asztalon pogácsa és sütemény, a
köszöntésre délelőtt itt járt barátok, tisztelőkel nem fogyasztott ételmaradékai. Fél üveg
bor és szódásüveg is ott kívántatta magát előttünk.A vendéglátó bort töltött, nekem teli
pohárral, magának egy kortynyit csupán, jelképes koccintásra. Évek mondandói gytíltek
össze bennem. Két témára emlékszem. Római tevékenységem esztendei már csaknem tíz
évvel voltak mögöttem, de ekkor is elevenen éltek bennem. Annál inkább, mivel 1957-ben
néhány hetet újra Itáliában töltöttem. Römaí emlékeim, tapasztalataim áradtak belőlem,

mint valami megduzzadt folyó. Egyszerre úgy tűnt számomra, mintha nem is a Mikszáth
Kálmán téren lennénk, hanem együtt sétálnék Sík Sándorral Róma terein, műemlékei
között, múzeumaiban, mivel az általam felidézettekhez hozzáfiizte a maga tapasztalatait.
Anekdotikus emlékekre is sort kerített. Elmesélte, hogy a Forum közelében járva egyszer
megkérdezi tőle latinul egy szembejövő fiatal pap, merre van a Via del Tito (nyilván
Michelangelo Mözesét akarta megnézni). A latinul kérdezőnekő magyarul adta meg az
útbaigazítást. A Rómában tanuló fiatal pap ámulva kérdezte, honnan tudja Sík Sándor, hogy
ő magyar? A válasz az volt: - A latin szavak ~jtéséból.

Csaknem egy órát töltöttem a piarista rend fónökénél. Már szinte befüstöltem a nem
túlságosan nagy helyiséget. Egyik cigarettát szívtam a másik után. Sik Sándor meg is
jegyezte: - Nem szívsz túlságosan sokat, Gábor? - Megjegyzése nyomán nem állhattam
meg, hogy - hangsúlyozottan mintegy anekdotát - ne mondjam el a következőket:

- 1931-ig egy szál cigarettát sem szívtam. Még csak rá sem gyújtottam. Ebben az
esztendőben az egyik Sik Sándor-óra után, ekkor már négyen - Baróti Dezső, Ortutay
Gyula, Radnóti Miklós és jómagam - mint minden órája után, hazakísértükprofesszorun
kat a Tisza-part közelében volt piarista rendház kapujáig. Ö, aki szivart szívott vagy
cigarettázott, elmeséli, hogy Erdélyi Laci bácsi - ő emlegette így mtIvelódéstörténész
kollégáját - rábesZélte, vegyen angol pipát. A pipa "az igazi", nem a szivar és a cigaretta 
magYaráZta Erdélyi. A pipázás azonban - mondta most professzorunk - nem ízlik. És,
ahogy ezt kimondta, rám nézett s hirtelen elhatározással hozzátette:

- Gábot; maganak ajándékozom a pipét - Kedvesprofesszorom szavai - kell-e mondani
- megör\'mdeztettek. Olyannyira, hogy eszembe sem jutott annak bevallása, hogy nem
dohányzom. A pipát nemcsakelfogadtam, hanem ezzelszoktam rá a dohányzásra.

Amikor ezt elmeséltem - hiába volt az anekdotikus előadás - a hetvenesztendős férfi
zavarba jött, mint egy gyerek És ez a mondat jött az ajkára:

- Istenem, Istenem, hogy sokasodnak az én bűneím! -
Nemcsak ez az anekdotikus történet volt témánk, mely a múltba vitt. Más egyébről is

beszélgettünk Megkérdeztem tőle: Mi lehet a magyarázata annak, hogy a mi gondolkozá-
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sunkban az idő múltával még a tragikus események egy része is anekdotába oldódik? - Sík
Sándor mosolyogva, de ugyanakkor valami régen feloldott szomorúsággal válaszolt:

- MagyaráZd meg ezt te: Hiszen te vagy az irodalom professzora, én már régen nem
vagyok az. - Ezt követően Szegeden volt nagy könyvtára iránt érdeklódtem. Megmutatta,
a szomszéd helyiségben sorakoztak könyvei polcokon.

- Ez volt az irodalomprofesszor könyvtára. A piarista tanárjelöltek fogják használni 
mondotta -, ahogy már eddig is hasmálták. - Azután hozzáfiizte: - Ki tudja, meddig
lesznek még piarista tanárjelöltek? - Ottlétemkor ez volt az egyetlen, nyiltan kimondott
szomorú mondata. Talán meg is bánta, amit mondott? Mert ottlétem hátralévő ideje alatt
kivétel nélkül jókedvű témákra terelte a szöt.

Ez volt az utolsó személyes találkoZásom felejthetetlen professzorunkkal. És amikor
centenáriumán most reá emlékezem, mégsem a hetvenéves férfi arcvonásai élnek
emlékezetemben, hanem az ennél jóval fiatalabbé.

Az első, vele való Ismerkedest próbálom magamban felidézni. A magyar költészet a
millennium után volt az első főkollégiumának a címe. Ahogy ő előadott, valami új villant
meg előttünk.A katedrán nem volt előtte megfogalmazott szöveg, Csupán egy kemény
táblás füzet, amelyben adatokat jegyzett fel a költőkről. akikről előadott, verscímek,
amelyeket illusztrációként felolvasott. És persze gondolatok, melyeknek kifejtését
tervezte. Azoknak a költőknek a többsége, akikrőlszölt, nem tartoztak a nagyok sorába. De
még olyan Iírikusoknál is, mint például Vargha Gyula, képes volt megmutatni a maradandó
verseket, esetleg csak sorokat. Emlékszem, hogy Bárd Miklósnál olyan megfigyeléseket
tett, amelyek nyomán Bárd nagymértékben kiemelkedett másodrangú kortársai köréból.
Igazi meglepetést Harsányi Kálmán művének bemutatásával szerzett. Ezt megelőzően
senki sem volt köztünk. aki ismerte volna e jelentős költő, író, kritikus és műfordító
munkáit. Néhányan annyira hatása alá kerültünk SíkSándor előadásának- ami korántsem
volt egyoldalú magasztalás -, hogy végigolvastuk Harsányi minden hozzáférhetőírását.
Körülbelül k~ évtizeddel ezután, a spanyol irodalom iránti, más irányból feltörő

érdeklődésemnélalighanem közrejátszott Harsányi Kálmánnak a hispániai műveltséghez
fűződő vonzalma 'ís,

Még nagyobb meglepetést jelentett Adyról szóló kollégiuma. Adyról egyetemen
előadást tartani önmagában újdonságszámba ment; s nem ellene szölva, hanem megérté
sére és megértetésére törekedve egyenesen szenzáciö volt még ebben az időben. Más
irányú szenzáciö volt drámatörténeti kollégiuma. Nagy élményt nyújtott számunkra már
az a körülmény, hogy a közelmúlt világirodalmának olyan írói is szöba kerültek, mint Ibsen
és Strindberg. Az a bátor tárgyilagosság pedig szinte hihetetlennek tűnt, hogy a
drámaelemzés során többször is hivatkozott a Szovjetunióban élő, a volt népbiztos Lukács
György ifjúkori művére, A modern dráma jfjlódésének történetére.

Első óráinak hallgatása olyan hatással volt ránk, hogy nagyon hamar igyekeztünk
közelébe kerülni. Megismerkedésünket Ortutay Gyula is megírta, hadd idézzem az Ő

szavait: " ... sovány voltam Tolnai Gábor barátommal együtt, borzas és sovány. Jelentkez
tünk Sík Sándornál, hogy szeretnénk átiratkozni az ő szemináriumába. Jól megnézett
bennünket, 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, sokkal több tejet kellene inniok- Aztán megma
gyarázta, hogy holnaptól kezdve naponta egy-egy liter tejet igyunk az egyik tejcsarnokban,
majd ő előfizet havonta erre. Így is történt, így kezdődött ismeretségünk. Akármennyire
forradalmároknak készültünk, annak a tejnek az ízét nem lehet elfelejteni. Nézeteinkben
az évek múlásával egyre s egyre több lett a különbség (s ezt sohasem tagadtam előtte),de
ezt az ízt el nem feledném. " (Sík Sándor,Vigilia, 1959. február. - Újra kiadva: O. Gy.Írok,
népek, századok, Bp. Magvető kiadó, 1960.)
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Úgy emlékszem, hamar állandóvá vált, hogy az órák után előbbketten - Ortutay meg
én -, a következő tanévtől többnyire már négyen - az egyetemre beiratkozott Baróti
[,,'zsóvel és Radnóti Miklóssal - hazakísértük. megosztva egymás között a könyveket,
amelyekból professzorunk előadása során idézeteket olvasott fel. Útközben beszélget
tünk. Előfordult, hogy a megindult beszélgetés folytatása céljából Sík Sándor javaslatára a
könyveket a rendháZ portájára adtuk le, és mi még a Tisza-parton tovább sétáltunk, felfelé a
múzeum irányába és onnan vissza. Beszélgetések voltak ezek a javából. Ezek során is
megmutatkozott Sík Sándor nagypedagógusi egyénisége. Úgy társalgott velünk, mintha
egyenlőszintűs műveltségű személyeklennénk, nem pedig tanár és tanítványok. Őszintén
kíváncsi volt a véleményünkre az irodalom és az irodalomtörténet terén, de akár a politika
tekintetében is. Nagyon nagy élmény volt ez számunkra; önálló gondolkozásra késztető

hatásával, s dialógusra nevelő befolyásával. Ez a pedagógiai demokratizmus nagyobb
körben érvényesültprofesszorunkRemekművekelemzésecímű szemináriumán. Itt végül
is kialakult egy magas színtű műelernzési gyakorlat. Mégpedig akként, hogy egy referátum
és egy korreferátum nyomán többen hozzászóltak az elhangzottakhoz, s Végül Sík Sándor
összegezte a vitát és kiegészítette a maga egyedülálló elemzésével. Nem lehet említés
nélkül hagyni, hogy Sík Sándor olyan verselemző készséggel rendelkezett, amihez
hasonlóval sem elódeinél, sem kortársainál senkinél sem találkozhattunk. Persze köz
rejátszott e képességénél és gyakorlatánál az a körülmény, hogy költő volt, aki e munkát
végezte. A2 sem hangozhatik meglepetésnek, hogy közülünk Radnóti Miklós volt, aki
mindnyájunknál értóbb mödon tündökölt verselemzéseivel.

Ha a Remekművek elemzése szemináriumon a szűk körű beszélgetéseknél jobban
érvényesült professzorunkpedagógusi nagysága, még fokozottabban járta át ez a légkör az
általunk Magánszemináriumnak vagy TeáZószemináriumnak nevezett alkalmakat. A
szegedi piarista rendháZ első emeletén két szobája volt Sík Sándornak. A2 egyik a
dolgozószoba. Itt középen. háttal az ablakoknak nagyíróasztal állt. Volt a szobában még
egy kerek asztal, körülötte ülőalkalmatosságokkal.A falakat nyitott könyvespolcok
takarták. A másik szoba kicsiny hálószoba volt. A professzori lakás dolgozószobájában
gyűltünkössze meghatározott délutánokon mi, fiúk, négyen. A kezdetek után kiegészül
tünk egy nagyműveltségű, nálunk már idősebb apácával, Raffaelli Raffaella nővérrel,

valamint Baróti és Radnóti évfolyamtársnőjével, az ugyancsak francia szakos Demeter
Alice-szal. A2t itt zajló szeminárium családias légkörben folyt. Sík Sándor erős teával és
apró keksszel látott bennünket vendégül, és az ö szivarfüstje mellett folyt a munka. Ez
közös megvitatása volt egy-egy többnyire külföldi, újabb irodalomtudományi műnek,

Egyikünk szaktárgya, illetőleg nyelvtudása szerinti művet ismertetett részletesen. A2
ismertetés nyomán kérdések hangzottak el, majd ezt követte a vita. Sík Sándor
TeáZószemináriumán vagy részben annak hatására ismertük meg Dilthey, Troeltsch,
Cysarz, Ermatinger és más, a szellemtörténeti iskola körébe tartozó német tudósok
munkáit, de Benedetto Crocét hasonlóan, akinek magyar fordítása is volt már ezidőben.
Hadd írjam még le azt, hogy műelemzésünk, ismertetésünk közben jegyzeteket készítet
tünk, de jegyzeteket, feljegyzéseket készített Sík Sándor maga is. Jóval az egyetem után
mondotta el, hogy ezeken a li?ázószemináriumokon megvitatott tudósokkal egyetértve
vagy gondolataikkal vitatkozva kezdett benne kialakulni, formálódni később megírt,
háromkötetes Esztétikája.

Sík Sándornak példamutató mestere Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes volt. A2 irodalomtu
domány és az irodalomtanítás terén Riedltőlkapta az első indítást. Ezt tudtam, tudtuk, és ő
maga sem győzte hangoztatni. Arra azonban csak az elmúlt esztendőkbenfigyeltem föl,
hogy más tekintetben is Riedl példája bontakoztatta ki a benne meglévő csírákat. A bu
dapesti egyetem bölcsészettudományi karának hajdani tudós tanára volt az a férfi, aki leg
jobb tanítványait rendszeresen vendégüllátta lakásán teára, kirándulásokra, még külföldi
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útra is utazott közülük egyesekkel. És ezeken az együttléteken beszélgettek különbözö
alkotásokról, s a mester ízlése, sok megnyilatkoZása magas igényességre nevelte
tanftványait. E tekintetben is kamatoztatta Sik Sándor ifjúkori mesterének példáját. De
valami másról is szükséges még szölnom. Voltaképpen ez az, amire az elmúlt esztendők
ben figyeltem fel és leírtam Riedllel kapcsolatban, vonatkoztatva tanftványaira is:

" ... bántotta (ti. Riedlt), hogy hazánkban nincs élénk társadalmi élet. Kívánatosnak
tartotta, hogy a jellegzetes magyar lakmározások helyett, nálunk is jöjjenek létre szalónok,
jour jixsze1, délutáni vagy esti teákkal, mint például a franciáknál. .. a hiányt ő maga
Andrássy úti otthonában és más mödon igyekezett pótolni. Példájának követésére biztatta
tanítványait, akik követői lettek ebben is. Ezeknek az összejöveteleknek a jellege, tartalma
ugyancsak úttörő volt. Nála, vele nem szönoklatok, prelegálások hangzottak el, mint a
jellegzetes hazai lakmározásokon. ... Riedl társalgott. A hazai életben olyannyira hiányzó,
a mondanivalóhoz kapcsolódó, dialogikus beszélgetést képviselte. Nemcsak a társasági
életben, egyetemi előadásainsem a szönoklás, a prelegálás jellemezte Riedlt. Előadásai is
szinte társalgások, csevegések voltak. Mondjuk ki végre, a kapitalizálódás, a polgárosodás
és ugyanakkor a teljes megmagyarosodás útján járni kezdő főváros világában ennek a nagy
egyéniségnek környezetében teret kezdtek nyerni a polgári érintkezésnek, benne a
magyar társalgásnak addig alig-alig létezett formai." (Árnyból szőtt lelkek, Hoffmann
Edith sziluettjei, Bp. Corvina kiadás, 1988.)

Alig lehet véletlen a mester és az ő példája nyomán elinduló, majd önálló egyéniséggé
fejlődő tanítvány között a felsorakoztatott sok hasonlóság. Igen, mindezek a vonások
részben vagyegészében a Riedl-tanftványokra, köztük Sik Sándorra is jellemzőek. Éles és
őszinte viták folytak az ő irányításával, körülötte. Ezek a viták éppen az ő stílusának
befolyása következtében nem voltak egymás mellett elhangzó szönoklatok, Társalogtunk;
erre irányított bennünket; dialogikus érintkezést is tanultunk tőle.

Nem fér bele ebbe az írásba, hogy szóljak Sik Sándortól, a költőröl. a drámaíröröl,
szépprózájáról és a műfordítöröl. Noha mindenik múfajbeli alkotásai elemzést igényel
nének. Arra sincs helyem, hogy tudományos munkásságát részletesen vizsgáljam. Ezekre
azonban legalább utalnom kell. Közvetlenül egyetemi tanári kinevezése előtt megjelent
Gárdonyi, Ady, Prohászka círnű könyvének nemcsak az Adyról szölö része tett annak
idején rendkivüli hatást. Gárdonyi-képével ő adta meg az író első irodalomtörténeti
elhelyezését. Prohászka-elemzésérőlpedig úgy nyilatkoznak a kérdés ismerői,hogy máig
nem született róla ehhez fogható tanulmány. A régi magyar irodalom két nagy alakjáról,
Zrinyiről és Pázmányról írott könyvei sem csak tudománytörténeti jelentőségűek.Több
mint fél évszázad elteltével mindkettőt ma is élővé teszi Sik Sándor kiváló értekező

prózája. De nemcsak ez. AZrinyi-kutatás sok új ismeretet hozott azóta felszínre, de vannak
Síknak olyan megfigyelései - elsősorban a stíluskérdések terén -, amelyeket máig nem
szárnyaltak túl. A Zrinyi-könyvnél is jelentősebb Pázmány, az ember és az író című

monográfiája. Ez a mű máig az egyetlen teljes ábrázolása a magyar próza tizenhetedik
századi óriásának. Ez a könyv is - mint Sik Sándor minden műve - stílusalkotásként is
példamutató. De abban is az - a Pázmányról szölö korábbi írások többségétőleltérőerr 
hogy történelmi hitelességre törekedve, sokoldalúan, s nem egyoldalú nézőpontból

vizsgálja hősének személyíségét és művét.

Utalnom kell e monográfiája mellett Pázmány Péter remekei című háromszázötven
oldalt kitevő gyűjteményére, amit ő vezetett be és rendezett sajtó alá. Nemcsak azért
szölok erről a kíadvanyröl, mivel a közelmúltig az egyetlen jó válogatás volt Pázmány
munkáiból. Azért is, mert egy általam szerkesztett, Magyar Századok című sorozatban
( 1943) jelent meg, s ennek folytán közvetlen betekintést nyerhettem Sik Sándor
munkamódszerébe. A gyűjtemény úgy készült, hogy kijelölte a válogatásba kerülö
Pázmány-műveket,s azoknak leginkább reprezentáló részleteit. Ezeknek legépeltetése
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után megbízott azzal, hogy jelöljem meg azokat a részleteket, akárcsak azokat a
kifejezéseket, amelyek jegyzetelést, magyaráZatot igényelnek. Megjelöléseimet alaposan
átnézte, sok esetben módosításokat hajtott végre és bővítette is javaslataimat. Hogy e
munka elvégzésére megkért, azt azzal indokolta, hogy én életkoromnál fogva is nála
jobban érzem, mik azok a szövegrészek, melyek az akkori Pázmány-olvasók sZámára
magyaráZatra szorulnak. Javaslataim elkészülte és az ő átnézése után egy egész napot
együtt töltöttünk. E napon közvétlenül ismerhettem meg rendkivüli munkabírását, s azt az
örömöt, amit a munka jelentett számára. Egyteljes délelőtt és egy teljes délután folyamán,
gyorsírásban való jártasságomra hivatkozva, Iedíktalta nekem a nem kis terjedelmű,

nyomtatásban huszonhárom lapot kitevő jegyzeteket. Később kiderült, hogy a munkában
való részvételem tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy legyen professzoromnak
indoka bizonyos mellékjövedelem juttatására számomra.

Meg kell emlékezni háromkötetes, nagy Esztétikájáról. Ez a nagy mü akkor íródott,
amikor a Szegedi Fiatalok közül Hont Ferenc, Gáspár Zoltán, Ortutay Gyula, Radnóti
Miklós és jómagam már a fővárosban éltünk és dolgoztunk. Hetenként egyszer rendszere
sen összejöttünk, mégpedig a Batthyány örökmécses közelében volt Szabadság
kávéházban. Időnként,meghivásunkra eljött körünkbe SíkSándor is. Gyakran szóba került
itt a készülő Esztétika egy-egy problémája. SíkSándor tudatosan hozta szóba a megoldásra
váró esztatíkaí kérdések egyikét-másikát, várva hozzászólásainkat. Így szinte tanúi
lehettünk e fontos mű keletkezésének. Mindnyájunk közül legközelebbi tanúja volt az
Esztétika keletkezésének Radnóti. A volt tanítvány hűségével abban is segítette volt
professzorunkat, hogy nagykönyvtárainkból kikölcsönzött részére a munkához SZükséges
műveket. Nem szorul magyaráZatra, hogy az Esztétika írója valamennyiünk véleménye
közül a költő nézeteire volt leginkább kíváncsi. Meghallgatta Radnóti megfigyeléseit,
megjegyzéseit s nem kevésszer - ezzel nem kisebbítjük SíkEsztétikájánakjelentőségét 
annyira magáévá tette azokat, hogy beleépítette művébe.

SíkSándor nagymunkája 1942 végén látott napvilágot. A mind nehezebbé váló időben

- bár írtak róla, köztük olyan érték is, mint Baránszky-Jób László, Hamvas Béla, Szerb
Antal - már nem épülhetett be a hazai tudományos gondolkozásba. 1946-ban pedig,
amikor új kiadása megjelent, az akkori marxista szakirodalom a rnű egészének eredmé
nyeit "semmiseknek tekintette". Így igazában máig nem tudta megtenni a maga
értékeinek, jelentőségénekmegfelelő hatását. Tíz és egynéhány esztendővel ezelőtt, a
fiatalabb marxista nemzedék tagja, Szerdahelyi István értékelte történetileg és általános
nézőpontbólegyaránt hitelesen SíkSándor művét, többek között ezekkel a szavakkal: "Sík
esztétikája az újabb magyar szakirodalomban mindmáig egyedülálló kísérlet e tudomány
problémáinak következetesen mödszeres, teljességre törekvő összefoglalására. .. hadd
idézzük a művészi élményre vonatkozó meghatározását: -Valtoztasd meg életedet! - ezt
kiáltja vagy suttogja felénk nemcsak Rilke versének Apollo-torzöja, hanem minden
remekmű-Hogy ugyanez a gondolat szinte szö szerint azonosan bukkan fel másfél évtized
múlva Lukácsnál is, ez - szerintünk - egyáltalán nem véletlen. Sík nemcsak impozáns
szakirodalmi tájékozottságra építette munkáját, hanem - prograrnszerüen is hangsúlyoz
va - mindenekclőtt -a közönséges józan észre-o Ez megóvta attól, hogy a spekulatív
idealizmus áthassa gondolatrendszerének egészét." (Szerdahelyi István, A magyar
esztétika története, 1945-tőI1975-ig, Budapest, 1976.22-23.)

Írásom felépítése azt hozná magával, hogy az elmondottak nyomán visszatérjek
professzorunkhoz fűződőszemélyes emlékeimhez. Az elképzelt terjedelmet azonban már
nagyon is túlléptem. Így csupán a következőket mondom el még:

Talá1kozásainkalkalmával Ortutay Gyulával és Radnóti Miklóssal ugyanolyan őszinténés
nyíltan beszélgettünk vele legbensőbb politikai, valamint más kérdéseinkről, mint
egyetemi hallgató korunkban. Még Szegeden történt. Egyikünk megkérdezte tőle:
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- Hogy van az, professzor úr, hogy ilyen figyelemmel, megfontoltan, s talán
megértéssel hallgatja a mi politikai nézetünkről szölö szavainkat? - A válasz őszinte volt
és bölcs:

- Én ne érteném meg magukat, fiúk - rnondotta -, akinek testvérei közt van apáca,
van gépkocsivezető, van magas rangú rendőrtiszt felesége és van egy testvére, aki
Moszkvában él?!

Kedvelt, szeretett bennünket. Kifejezteezt a SzegediFiataloknakdedikált Vi1Tasszatok!
című verse is. Mi pedig tiszteltük, szerettük, atyai barátunknak tekintettük.

Mostanában, de már sok esztendővel ezelőtt is, meg szokták kérdezni tőlem:
- Mivolt SíkSándor hatásának titka?Mivelgyakorolt reátok olyan mélységes befolyást?

- Válaszom ilyesféle szokott lenni:
- Azzal tett színte lenyűgöző befolyást, hogy erkölcsi biztonsága, emberi tartása és

hatalmas műveltsége ellenére nem tartotta és nem mutatta magát tévedhetetlennek. És
azzal hasonlóképpen, hogy gondolkozásra nevelt bennünket, mégpedig a leghatékonyabb
nevelési módszenel, hogy hagyott bennünket gondolkozni.

LUKÁCS LÁSZLÓ

Sík Sándor szerkesztőiműhelyében

Újrakezdés új reményekkel

"VlITaSztók vagyunk, úgy érezzük, mi, akik e szemle hasábjain akarunk szólni testvéreinkhez.
Körülöttünk a történelem sötétsége, egy nagy világ-átalakulás káosza, az éjfélen már túl, de
hajnalon még innen: derengés előtti szürkület,

irók vagyunk, egynek tudjuk magunkat az élő magyar irodalommal. Nem vagyunk szekta, nem
vagyunk párt, nem vagyunk még csak írói csoport sem: egyszeruen magyar írók vagyunk... 1Z,
hogy katolikusok vagyunk, nem távolít, hanem közelebb visz hozzájuk: a megértés, a szeretet, az
egyetemesség - a szakmai összetartozás társadalmi és a magyar szó szenvedélyes szerelmének

I vérünkbe írt törvényén túl - a mi számunkra lelküsmereti parancs."

Evvela tudattal és küldetéssel indította újraa VigiliátSíkSándor 1946 végén. Ekkor már
igazán sikeres költói-irodalomtudósi pályát tudhatott magamögött, de legalább ennyire
eredményes volt cserkészpedagógusi és lelkipásztori munkássága is. Az irodalom
életében éppen úgy otthon volt, mint az egyh~ban. Mindkettőért felelősnek is érezte
magát, s mindkettőnek szolgálatára vállalkozott a VigiliaújrainduIásakor.

.irók vagyunk: őrizzük a magyar irodalom nagy hagyományát. " Katolikusok vagyunk: őrizzük
az egyetemes kereszténység még nagyobb hagyományát... E nagy kettős hagyományon belül
őrzünk egy kis hagyományt is: a századfordulón újjászületett magyar katolikus irodalom
folytonosságát. .. Megilletődéssel gondolunk arra a néhány fiatal íróra, Balla Boriszra, Aradi
Zsoltra, Possonyi Lászlóra, akik az első Vigilia merész nekivágásával próbáltak belelendülni a
viIágkatolicizmus irodalmának elevenítő sodrába, és ezzel új medret ásni a magyar irodalom innen
is, onnan is elposványosodással fenyegető áradatának."
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