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Sik Sandornak, szazadunk nagy magyar nevelojenek, eleviilhetetlen tudomanyos muvek szerzojenek, a piarista rend egyik legjelentosebb magyar szemelyisegenek, a katolikus kolteszet kiemelkedo
alakjanak sziiletese szazadik evfordulojara kesziilodven nem volt
meglepo szamomra az az egyeterto szeretet, onzetlen tenniakaras,
kezdemenyezokeszseg, tamogatas, amelyben mindenkit egy vezerelt: melto modon tisztelegni Sik Sandor elete, munkalkodasa elott.
Rank hagyomanyozott orokseget ugy felhasznalni, hogy mindenki
erezze, hatasa, sokretu tevekenysege itt munkai mai jeleniinkben,
gyeriilo tanitvanyai, palyatarsai, tiszteloi emlekezeteben, a felnovekvo fiatal nemzedek tiszteleteben, tobbre, jobbra toro elhatarozasaiban.
Magyarsagunkban, kulturankban, lelkisegiinkben, napjaink
gyotro felelmeiben, elbizonytalanodasainkban es bator nekibuzdulasainkban ott van szigoru szeretete, kovetkezetes igenyessege, lirai
heviilete, piarista lelkesedese, belso erkolcsi hitele, csendes, szereny,
visszahuzodo szemelyisege. Peldakent ma is iranyt mutat magyarsagtudatunknak,
hazaszeretetiinknek
tarsadalomszemleletenek
modernsegevel, szocialis erziiletenek igazsagaival.
Legkedvesebb tanitvanya, Radnoti Miklos 1939-ben, otvenedik
sziiletesnapjan a „nagy professzor" koltot iinnepelte, „akinek nines
kora", iidvozolte gyamolitokent, mesterekent, apjakent, „aki eretnek hadak kozott husegre peldakep".
Radnoti, Ortutay, Baroti, Tolnai, Boldizsar tanitvanyi ragaszkodasa, tisztelete es husege tudta biztositani szamunkra - kesobbi szegedi bolcseszek szamara - , hogy a masodik vilaghaborii utani idoszak legkegyetlenebb, ellentmondasaival terhes idoszakaban Sik
humanizmusa lengedezhette be az A d y teri epiilet patinas falait,
Baroti Dezso, Meszoly Gedeon, Koltay-Kastner Jeno, K l e m m Imre,
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Halasz Elod, N y i r i Antal eloadasait, szeminariumi foglalkozasait.
Ott volt szelleme az irodalomtorteneti konyvtarban, s kenyelmes,
megszokott szeke az Auditorium M a x i m u m nagy fekete tablaja
elott. Budapesten Horvath Janos eloadasait lengtek koriil az elragadtatas hangjai bolcseszek, jogaszok, orvostanhallgatok koreben, Szegeden Sik Sandor eloadasait kiserte ilyen elragado figyelem es orokitette meg nehany huseges tanitvany gyorsiroi ceruzaja.
Polihisztori erdeklodese, koltoi, dramairoi tevekenysege, szerzetesi szolgalata, cserkeszvezetoi kozeletisege, pedagogusi, szonoki,
professzori, irodalompolitikusi, nepmuveloi, tudosi, muvelodespolitikusi teljesitmenye a magyar muvelodestortenet olyan magassagi
pontjai, amelyekhez ma is igazitani lehet a nevelest, az i^usagi mozgalmak megujulasat, nemzeti kozmegegyezesiink konfliktusmentesen jarhato utjait, az irodalomtorteneti elemzesek targyilagossagat,
esztetikai kovetelmenyek megfontolt merlegeleset, fiatal tehetsegek
utbainditasanak emberseges, koriiltekinto modozatait.
Igazi embersegere, szeretetre melto alakjara, erot, magas erkolcsiseget sugarzo egyenisegere mi Pest megyeiek azert forditunk megkiilonboztetett figyelmet, mert a godolloi kert fai, bokrai, a boldog
gyermekkor „tagas vegtelenseg"-evel, a godolloi erdokkel kialakult
meghitt kapcsolata, a Godolloi Muvesztelep tagjaival kotott baratsaga, a fiatal paptanar vaci elmenyei, a nogradverocei, nagymarosi
cserkesztaborozasok emleke mind ott van hagyatekaban, tiszteloi,
tanitvanyai, rendtarsai, nepiink, nemzetiink emlekezeteben.
Versei alapjan tisztabban, melyebben latjuk, erezziik a Kossuthnotat zsibongo isaszegi erdot, amelyben minden bokor egy-egy csakos huszar alakjat asszocialja, vagy a hires besnyoi bucsuk mezeskalacsos, tarka botos, templomi zaszlos felejthetetlen elmenyet, a tornyos haz emlekeit, a kerepesi dombok erdeit megaranyozo napfeny
boldog gyermekkort idezo hangulatat.
Orokoseinek erezziik magunkat, hisz nekiink is iizente:
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„Csak ami vagyok: azt, hogy szepen eltem,
Igaztol, jotol, szeptol sose feltem,
De ami nem szep, ami nem igaz.
A m i nem is j o , azt is, most is, ertem.
Megertem azt is, aki nem ert engem,
Tudok olelni multat a jelenben.
Es akarom olelni a jovot,
S szolgalatara magamat jelentem.
Szolgalatara embernek, vilagnak,
Nagy Istenemnek, kicsike hazamnak,
Ven magam helyett, orokosokiil,
Fiuk, fiaim, titeket ajanllak."
Ennel szebb orokseget nem kaphattunk volna, ezert becsiiljiik
meg, vigyazzunk ra, hogy tovabb adhassuk az utanunk kovetkezoknek.
Szentendren, 1988. oktobereben
Biharijozsef
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Otven ev?
kit iinnepeltek, annak nines kora.
A kolto hang] a szall,
visszhangja tamad s hallhato
a nema s megis harsogo idoben.
Mit is jelenthet husz, vagy otven ev?
mult es jovendo szazadok sora?
A kolto oly idos, amennyi a vilag,
foglyul nem eshet, s roptenek neha tag
a horzsolo kozel s a fold felett
a csillagrendszerek hona
moccanni neki szuk lehet.
E g y koltot iinnepeltek itt,
ki Krisztust kialt, mikor
az erost is megtorte mar a proba,
s barany helyett a farkast hirdeti
s kemeny oklere biiszke Europa.
E g y koltot iinnepeltek itt,
k i mindenkit megert es sohasem itel,
s „csak tiszta test, akar az encian,
es lelek, mint a fenyvesormi szel".

Virag es szel a hegyteton...
osveny vezet fele, eros kapaszkodo,
de hangot hallotok, vigasztalot,
s eletek villan fonn a regen ahitott vilag,
s egy napsiitotte to.
Otven ev?
nem azt koszontom en a kolto iinnepen,
koltonek nines kora.
M a gyermek meg es uj jatekra kesz,
egy pillantas, es ujra regi mester,
aki a gyermek szazadot tanitja,
tapasztalt bolcshoz illo tiirelemmel.
Tarsat koszonti most a gyermek,
lelek a lelket, aki eretnek
hadak kozott husegre peldakep;
fiu koszonti apjat, egy hitvany
korban lelkehez hu tanitvany!
1939. januar 20 korul
Radnoti Miklos
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Kolto volt, tudos, pedagogus es lelkipasztor. Valamennyi tevekenysege soran sokfele nyitott es sok mindent megerteni akaro nagy
szemelyiseg. A z egyetemesseg igenye vezette eletet es toUat. E g y
olyan egyetemesseg igenye, amelyet bar katolikus voltabol eredeztetett es alakitott ki, de amely (ahogy C) szerette volt mondani) „magaban foglalt minden emberit". Ezert tudta meg azoknak a rokonszenvet is megszerezni, akik maskeppen gondolkodtak, mint 6.
1889. januar 20-an sziiletett Budapesten. GodoUon toltotte boldog
gyermekeveit. Elete soran kesobb is gyakran visszatert oda edesanyjahoz es muveszbaratai koze. Godollo „tagas vegtelenseget" kesobb
is szeretettel idezte fel a Fekete kenyer cimu verses oneletrajzaban.
Orvendetes, hogy immar gyermekkora kedves varosa sem felejtkezik meg rola.
Gimnaziumba a pesti piaristak hires iskolajaba jart, naluk lett
a nagymultii tanitorend noviciusa, azaz kispapja. Erettsegije utan
a budapesti egyetem Bolcseszeti Karan szerzett magyar-latin szakos
tanari diplomat es doktoratust. Ezt kovetoen elobb a vaci, majd
1928-ig a pesti piaristak fogimnaziumaban tanitott. Diakjai, amint
ezt jo nehany visszaemlekezes bizonyitja, rajongtak erte. Pedagogusi
arckepehez hozzatartozik, hogy sokat adott epp az 1910-es evek tajan
izmosodni kezdo cserkeszetnek. 0 irta friss hangu indulojat, es sok
massal is hozzajarult ahhoz, hogy ez a nemzetkozi mozgalom nemzetive valhasson.
De ha igaz az, hogy a j o pedagogia maga is ihletett muveszet,
annak a kijelenteset is megkockaztathatjuk, hogy Sik Sandor pedagogiai tevekenysege a kolto vilagatol kapja ihletettseget.
O maga elsosorban koltonek tartotta magat, meghozza katolikus
koltonek, (es ezt csak e sorok iroja teszi hozza vallomasaihoz) hitvallasat azonban leginkabb mint esztetikumot elte at es fejezte k i . A z
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irodalomtortenet a katolikus lira modern hangjanak megteremtojet
latja benne, kozonsegenek nagyobbik resze viszont hajlamos volt
pusztan a hitbuzgalom koltojenek tekinteni. Valoban felteheto az
a kerdes, hogy egy katolikus kolto mondhat-e valamit azoknak, akik
nem osztjak elkotelezettseget? (Hasonlo kerdes egyebkent barmilyen
elkotelezettsegu irodalom eseteben felteheto, legyen az vallasos vagy
vallastalan.) A helyes valaszt maga Sik Sandor adta meg, aki tobb
izben kifejtette, hogy az elkotelezett muvek, s igy a katolikus irodalom is, csak akkor nyujthatnak zavartalan esztetikai elmenyt, ha
valamikepp tobbet tartalmaznak irojuk ideologiajanal: az igazi mualkotas mindig tobb iranyban nyitott. Sik Sandor iroi vilaga ilyen,
tobb iranyban nyitott vilag, ezert tobbfele megkozelitest is megenged. M i a kovetkezokben leginkabb azokra a vonasaira szeretnenk
ramutatni, amelyek az olyan olvasok erdeklodeset is felkelthetik,
akik elsosorban esztetikumot varnak az irodalomtol. N e m az egyetlen megkozelitesi mod ez, de talan megsem remenytelen.
Elso verseskotetei, az 1910-ben megjelent Szemben a nappal, majd
az 1912-ben kozzetett A belulvalok mecse nehany szep versiikkel es
meg tobb szep sorukkal mar egy tehetseges koltot mutatnak be. Egesziikben veve megis arrol vallanak, hogy (amint ez az elso kotetek
eseteben gyakran megtortenik) a kolto meg keresi a sajat hangjat.
A m i megis uj, sot meglepo volt benniik, az, hogy katolikus hitvallasa kifejezesehez a Nyugat koriili koltoknek, azaz az akkori legmodernebb magyar liranak az eszkozeit, vagy ahogy kesobb 6 maga
mondta, a „testver-akkordok"-at sem mellozte verseiben. Nehez es
visszahuzo erokkel is nehezitett uton indult el, hiszen hogy valoban
modern kolto lehessen, nem maradhatott meg az ellentmondast nem
turo, sot „diadalmas"-nak nevezett hitvallasat idonkent meg harsany
retorikaval hirdeto papkolto hagyomanyos szerepenel, pedig kozonsegenek nagyobb resze epp ezt es csak ezt varta tole. A Nyugat koreben viszont mar vallasos lirajanak modern akkordjait is eszrevettek.
A z 1916-ban megjelent Sik Sandor koltemenyei c. koteterol nem
kisebb koltotars, mint Toth Arpad irt megerto kritikat. Szemere veti
ugyan, hogy egyetlen nagy elmeny, „az Istennel valo lelki egyesiiles
kiilonos gyonyorusege" vezeti tollat, de megis nehany olyan, es
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kesobb is csak ritkan meltatott tulajdonsagara mutatott ra, amely
mindvegig jellemzi majd Sik Sandor Hrajat: „Kiil6n sajatos es megkapo hevesseget ad - ugymond - ily targyu koltemenyeinek az is,
hogy vallasos odaadasanak legeksztatikusabb, legelragadottabb kifejezeseiben csaknem szerelmi hang csendiil meg, mintegy valamely
elkallodni nem tudo erotika kiilonos transzponalasa az istenseg imadataba . . . " Egyeb versei koziil a Magyar sirdmok cimu ciklusat emeU
ki: „Ennek a versei - szerinte - igazi maradandosagra szamithatnak uj
lirikusaink soraban. Berzsenyire emlekezteto sotet hev hatja at ezeket
a koltemenyeket . . . Szeplotlen hazaszeretet ritkan megcsendiilo
hangjat halljuk s meglepetve erezziik Sik Sandor lirajanak nemes es
emelkedett ferfiassagat." (Nyugat, 1917.1.)
A hosszii idezetet nem minden mellekgondolat nelkiil iktattuk be
sajat soraink koze. tJgy gondoljuk ugyanis, hogy a verserto Toth
Arpad tekintelyenek a tamogatasara is sziiksegiink van, hogy ujra
felfedezziik Sik Sandornak meg az egyebkent megerto kritikusai altal
sem elegge meltatott, sot mar-mar a rossz koltok hazafiaskodasanak
kozelebe szoritott valoban szeplotlen patriotizmusat. Vannak, akik
retorikaja miatt is idegenkednek tole, holott Sik Sandornak ez
a nemes es emelkedett stilusa, leginkabb epp a nemzeti romantikanak, a Berzsenyiek, a Kolcseyek, a Vorosmartyk melyzengesii patoszat a kesoi A d y es a Husvet elott Babitsanak hangjat a magaenak
osszeotvozo patriota-verseiben ert be. Ezt mar az elso vilaghaboru,
majd az utana rank zudult osszeomlas idejen (igy az 1919-ben megjelent koteteben: Maradek magyarok) felismerhetjiik, bar stilusanak
kesobb is egyik jellemzo sajatossaga marad. A patriotat megszolaltato dramainak, a Zrinyi (1923) es az Istudn kirdly (1933) - szolva
a torteneti temak felujitasanak sikeressege mellett - szinten a dikcio
szepseget es lendiiletes patoszat dicserte meg a legigenyesebb kritika
is. (V. 6. Schopflin Aladar: Szinhdzi bemutatok, Nyugat. 1933. II.)
A z elso vilaghabonit koveto evekben irt verseiben, igy mar az
1924-ben megjelent Csendben egyre inkabb a mar korabban is leiitott
hangja uralkodik el, hogy tobbe mar sohase tunjon el. H a a patriotaverseit a haborus evek Babitsaval rokonithattuk, a korabbinal „csendesebb beszed"-jiikben fedezhetiink fel rokonsagot, ami ismet azt
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bizonyitja, hogy Sik Sandor utja, persze a maga modjan, a Nyugat
koltoievel haladt parhuzamosan.
A z 1924-ben megjelent Csend es az 1928-ban kozzetett Sarlosboldogasszony azert is jelentos allomas, mert ettol kezdve valik uralkodova a meghitt es a bensoseges termeszetlatasa, ha nem epp lirai termeszetbolcselete. Azt is elmondhatjuk roluk, hogy a mai olvasohoz
ez a hangja all a legkozelebb es hogy talan a leginkabb ez fakadt
a kolto lelkenek a legmelyerol. A letezes boldogsagat elte at az ilyen
verseiben, s mikozben a termeszet boldog mamoranak „bocsajtotta
el lelket", szinte csak a puszta letezeset, hogy ilyenkor az anyafbldbe
dusan begyokerezo viragzo fanak tekintse magat. Volt ugy, hogy ezt
a kozmosz vegtelensege fele toro kitarulasat az egyhazi cenzura a szemelyes isten letezeset elveto panteizmusnak tekintette, Sik Sandor
szerint viszont az a katolikus teologia altal is elfogadott panenteista
vilagerzes ihlette verseit, amely a termeszet valamennyi teremtvenyet egymas testverenek tekinti, de a szemelyes Isten letet sem
tagadja, pusztan azt hangsulyozza, hogy az maga is jelen van a termeszetben.
A versek meltatqjanak megsem az emlitett teologia jelenletet kell
hangsulyoznia. Inkabb arra kell ramutatnia, hogy a lelkes (es akar
tobbfelekepp ertelmezheto) vilagerzes lirai kifejezese Sik Sandornal
predikaciok, didaxisok nelkiil jelenik meg, ezert meg akkor is a termeszetben elo, a termeszettel egyiitterzo ember spontan megnyilatkozasa gyanant fogadhatjuk, ha nem osztozunk a teologiajaban.
1929-ben eletutjanak uj allomasahoz erkezett el. N e m sokkal azt
kovetoen, hogy a korabban megjelent kritikait es tanulmanyait
a kortars-irodalom problemait uj szempontokkal megkozelito, Gdrdonyi, Ady, Prohdszka cimu trilogiajaval tetozte be, a szegedi egyetem egyik magyar irodalomtorteneti tanszekere neveztek ki.
A professzorrol kesobb szolunk majd, egyelore maradjunk meg
a koltonel, aki a harmincas evekig meg csak kisebb reszet mondta el
annak, ami valoban jelentosse teszi.
Koltoi palyajanak uj szakaszat a Fekete kenyer c. oneletrajzatol szamithatjuk (1931). Ebben talan epp azert enekelte meg addigi napjait,
mert megerezte, hogy nemsokara uj utakra ter. Szepen zengo stilusa.
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amelynek „kitun6 magyarsagat" Illyes Gyula mar inkabb a dikciqja,
mint a tartalma es a terjedelme miatt figyelemre melto filozofiai koltemenye {A boldog ember inge, 1930) kapcsan is megdicserte, kolteszetenek uj korszakaban egyre inkabb a kitarulo emberszeretetenek es
melyiilo problemalatasanak az eszkozeve valt, s egyben a lelek
melyenek olyan tendenciait is megsej tette, amelyekrol kiilso es belso
gatlasok miatt egyebkent alig tehetett volna nyilt vallomast. Illyes
Gyula alighanem erre gondolt, amikor eszrevette, hogy „6vakod6
fajdalma vagy orome a szavak vontatottsagabol vagy liiktetesebol
a koltoi kepek szinezesebol keriil elenk." {Nyugat, 1929.)
A fajdalmak, a szorongasok es kiilonosen az aggodalmak az 1936ban megjelent Magdnyos virraszto c. kotetetol kezdve kapnak nagy
helyet verseiben, hogy a kovetkezokben {Az Isten fiatal!, 1940; Gyozod-e meg? 1945.) egyre gyakrabban kerdezze, vajon mikepp egyeztetheto ossze az Isten akarataval az a vilag, „ahol dobszora kurjog
a falka-tanc" es „idegen istenek nehezkes nemzedeke" tamadja az
europai kultura humanus orokseget. Hite neha mar-mar az a „ m e g kisertett hit", amelyben egyes teologusok napjaink kereszteny istenelmenyenek egyik jellemzo vonasat latjak. N e m egy verseben az
Istennel viaskodo A d y rokonanak erezhetjiik, bar a vivodasaira nem
annyira a kimondott szavakbol, mint inkabb csak a koltoi nyelv
mely analizisevel megkozelitheto nyugtalansagabol kovetkeztethetiink. A legbensosegesebb akkor marad, amikor a termeszet ihleti,
ilyenkor meg mindig megpihenest, sot pillanatnyi gyonyoriaseget
sikeriil szereznie maganak. De az sem meglepo, hogy ezekben a sotet
napokban meg a termeszet is, amit korabban olyan napra nezo eletorommel es lelkesedessel koszontott, egyre inkabb elsotetedett verseiben es a novekvo szorongasokat kifejezo „bels6 tajja, taj-lelkiallapotta" valt. Akarcsak Radnoti tajai. Rokonsaguk tobb mas mellett
kiilonosen Sik Sandor egyik legszebb versenek, a Hanyatlo hold-nak
soraiban ismerheto fel.
A z uj nemzedekek feltomi kesziilo hangjahoz az Advent cimu szavalokorusra irt oratoriumaban is kozel keriilt. A z emberiseg uj korszakanak eljovetelet hirdeto korus erdekessege, hogy szavait ismet
nemcsak az egyhaz tanitasai felol leheteiertelmezni. Ertheto tehat.
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hogy Sik Sandor katolikus kiadoi nem vallalkoztak a mufajaban is
baloldah szavalokorus kiadasara, de az is, hogy a Szegedi Fiatalok
Muveszeti KoUegiuma viszont igen. 1935-ben, Buday Gyorgy
fametszeteivel diszitvejelent meg.
Hasonlo hang tort fel a Szegeden 1943-ban bemutatott dramajaban, Az egigero toronyhan. Cime a bibliai Babel toronyra utal, ezt epiti
nepe verevel, verejtekevel a magat megszallottan az egesz vilag kiralyanak nevezo Nimrod. A meggyotort nep vegiil felkel a zsamok
ellen, eluzi 6t, es a torony osszedol. A felreerthetetlen aktualitasu
dramat a fovarosban mar nem mertek bemutatni, pedig Sik Sandor
korabban a Nemzeti Szinhaz szerzoje volt. E z alkalommal sajnos,
nines eleg helyiink arra, hogy elmelyedjiink gazdag szimbolikajaban. Amikor bemutattak, nem volt nehez felismemi, hogy a hatalomtol megszallott Nimrod megformalasaba Hitler alakja is belejatszott, az elnyomott nep panaszabol pedig az akkori magyar viszonyokra valo utalasokat lehetett kihallani. Az egigero torony megsem
tezisdrama, melyertelmu szimbolikaja tulmutat a negyvenes evek
aktualis problemain. A sem bemutatasra, sem kinyomtatasra nem
keriilt Testverek c. dramajarol szinten hasonlot mondhatunk el. E g y
fiktiv munkasfelkeleshez kapcsolodo cselekmenye ismet Sik Sandornak a tarsadalmi kerdesek iranti erdeklodeset mutatja, de, amint ezt
mar a cime is jelzi, szemelyes problemainak kivetitese sem hianyzik
belole.
A haboru alatt irt versei akkoriban mar nem mind jelenhetnek
meg, egeszen 1945-ig kellett varnia, hogy a Gyozod-e meg? cimu
koteteben kozze tehesse oket. E g y resziikhoz kesobb a kovetkezo
kommentart fuzte: „ Van itt egymas utan vagy hiisz vers, amirol egyszeruen azt lehetne mondani, hogy a tortenelem tiikrozodesei. N e m
kivanok olyan kifejezest hasznalni, hogy antifasiszta, de lehetne."
A Gyozod-e meg? versei joreszt a kotet megjelenese elott, szegedi
professzorsaga idejen sziilettek, s mar akkor volt, ha masutt nem,
szuk barati korben, kozonsegiik. A z egyetemen 1944-ig tanitott.
Lelkes, lobogo lendiilettel, az iskolazott, j61 alkalmazott technikajaval es az irodalom szerelmesekent. Hallgatoi rajongtak erte, s amikor
Radnoti Miklos a „nagy professzor"-nak nevezte, bizonyara az
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6 neviikben is szolt. Professzorsaga idejen irodalmunk valamennyi
korszakarol hirdetett eloadasokat, a legnagyobb szeretettel megis
a huszadik szazad irodalmaban melyedt el. Nemcsak a Nyugat koltoinek es kozottiik kiilonosen A d y vilagaba vezetett be, de az ujabbakeba is, ami azert is emlitest kivan, mert Nemeth Laszlo, Illyes
Gyula, sot Jozsef Attila megerto meltatasa elsonek az 6 szajabol
hangzott el (meg a negyvenes evek elejen) egyetemi katedrarol.
A tudos Sik Sandor termeszetesen nemcsak a katedrajan nyilatkozott meg, tanulmanyokat, monografiakat jelentetett meg, amelyek
koziil most a Znnyirol (1941) es kiilonosen a Pdzmdnyrol (1939) irt
konyveit emeljiik ki.
Fomuvet az 1942-ben megjelent haromkotetes Esztetikdjival irta.
meg. Bevezetesenek szavai szerint „tobb, mint tizeves kozvetlen
munkanak, tobb, mint hiiszeves elmelkedesnek, tobb, mint harminceves anyaggyujtesnek, igazaban egy eletre szolo szenvedelynek
gyiimolcse." A nagyszabasu mu alapgondolata az, hogy az esztetikum mindenestol olyan Abszolutumot kovetel, amelynek minden
posztulatumat a kereszteny istenfogalom elegiti k i a legtokeletesebben. Azt, hogy munkaja a magyar esztetika tortenetenek kimagaslo
alkotasa, es hogy az esztetikai Abszolutummal kapcsolatos, s igy
csak a kereszteny vilagnezet jegyeben elfogadhato vegkovetkeztetesei „korantsem ervenytelenitik a hozza vezeto tetelek mindegyiket",
mar elottiink is elmondtak. (V. 6.: Szerdahelyi Istvan: A magyar esztetika tortenete 1945—1975. Budapest, 1976. 23.1.)
A katolikus irodalom bonyolult problematikajat a szokasostol
eltero felfogasban boncolgato nehany tanulmanyat, kozottiik kiilonosen az Egyetemesseg es forma cimut (1936) szinten ebben az osszefiiggesben kell megemliteniink. Ismet elmondhatjuk azt, hogy altalanosabb erdeku kerdeseket is megbolygatott benniink.
Vegiil Sik Sandornak arra a gondolatara is erdemes emlekeztetniink, hogy az esztetikai ertekek j o felismerese es termekeny befogadasa csak abban az esetben lehetseges, ha az barmilyen filozofiai, vallasi, erkolcsi, politikai, vagy akar izlesbeli eloiteletek nelkiil, a leheto
legnagyobb nyitottsaggal tortenik.
1945 utan palyaja ismet forduloponthoz, sot fordulopontokhoz
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erkezett. Szegedi tanszekere mar nem tert vissza. A fovarosban meg
fiistologtek a romok, amikor egy demokratikus iskolareform kidolgozasara letesitett Orszagos Koznevelesi Tanacs elnokenek, SzentGyorgyi Albertnek felkeresere a Tanacs alelnoke tisztseget vallalta
el. E z a sokfele elfoglalt termeszettudos mellett (akihez meg a szegedi
kozos munkajuk soran keriilt kozel), a vezetes gondjai j 6 reszenek
atvallalasat is jelentette. Megsem elegedett meg azzal, hogy pusztan
iigyvezeto maradjon, pedagogusi venaja, hosszu evekre visszanyiilo
tapasztalatai es nagy tudasa jelentos mertekben hozzajarultak a fordulat eveiben azutan hirtelen felreertett ertekes reformtervek kidolgozasahoz.
Jo ketevi lelkes munka utan a klerus es az allam kapcsolatanak
megromlasa kovetkezteben egyhazi feletteseinek hatarozott kivansagara lemondott allasarol es szerzetesrendjenek, a piaristaknak
magyarorszagi fonoke, provincialisa lett. A szinvonalas katolikus
folyoirat, a Vigila szerkesztese mellett (ezt meg 1946-ban vallalta el),
ettol kezdve joreszt lelkipasztori hivatasanak elt.
Hitbuzgalmi irasainak meltatasara e sorok iroja nem tartja hivatottnak magat, annyit megis leirhat roluk, hogy beloliik is allandoan
kisugarzik szerzojiik poeta volta.
Sik Sandort a kozelet kirekeszthette magabol, egy koltot azonban
sohasem lehet elhallgattatni. Verseskoteteiben, kiilonosen az Oszi
fecskekhen (1959) es kozvetleniil a halala utan megjelent Alddshan
(1963) az elozo oldalainkon mar reszletesen bemutatott termeszetlirajanak oszi valtozatat, Sik Sandor Arany Janos-i „6szikei"-t kapjuk.
„Ez az oregkori lira" - irta meltatqja, a katolikus koltotars, Ronay
Gyorgy - , „k6lteszetiinkben a legszebbek es a legmelyebbek
egyike." Kozben atdolgozta es uj kiadasokban jelentette meg a mar
korabban is kozzetett Zsoltdrok konyvet, amely a meg 1941-ben kozzetett es a kereszteny lira remekeit a tudos meg a kolto avatott tollii
forditasaiban tartalmazo Himnuszok kdnyv&vel egyiitt a katolikusok
mellett az egyetemes magyar kulturanak is nyeresege volt.
Baroti Dezso
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T R I P T I C H O N

S I K S A N D O R

E M L E K E N E K

(AMIKOR

MEGHALT)

Pihenni tert a test, a kinok altal
csontig gyotort test immar megpihent,
nyugalmassa mereviilt a halalban,
nem-erzo, nema, porhiivelynyi csend.
Elhalt a szo, forrasa mar a folde,
kihult a feny, mely annyi fenyt adott,
kincset a sziv nem osztogatja tobbe,
a zart ajak, a szem, a sziv - halott.
A „deszkab6lcs6" legordiilt a melybe,
s az oszi lomb gyaszos dalt orgonal.
Lezarult „a let draga foldi resze",
kihunyt a fenylo szentjanosbogar.
Keltegetnenk - hiaba, nem lehet!
Mienk csak a konny s az emlekezet...

(A L ^ L E K

SZ6L)

Ne sirjatok, ne sirassatok engem:
tiikor voltam - tiikroztem a Napot,
es hang voltam, s a Naprol enekeltem,
hogy altalam a Napba lassatok.
Nem „veget ert", de teljes lett a dallam,
s sziintelen zengi: „hazug a halal"! Bezorgetett hozzam a „Huv6s Angyal",
osz volt, s megis - ram koszontott a Nyar.
N e sirjatok, itt mar enyem a Tenger!
Feny-partjarol ut vissza nem vezet...
Hivott a Nap, s nem-hunyo szerelemmel

Szivere vont, osz-fiirtu gyermeket...
Tietek voltam, s a vegora jotten
orokreszembe vitt a keskeny osveny...

(ISTEN

SZ6L)

Hogy a melyseget betoltotte vagyam
es szom altal letrejott, ami lett,
valasztottam utjat elore lattam,
s lelkebe csokoltam szerelmemet.
6 volt a mecs: vilagosodni kiildtem,
es kisded langja csillagokba nott.
A gazdag termes egyiitt mar a csurben,
s megall a munkas a Gazda elott.
Lelkeben zeng a mennyegzoi dallam,
s hoi egybesimul a fold es az eg,
6 elmeriilt az iidvoziilt aranyban,
s enekli mar orok dicseretet...
N e sirassatok, hisz el es dalol,
s en feltamasztom a vegso napon.
Balassy Laszlo

KODARABOK

Emlekezeseiben ki-ki a maga fejlodesenek ellentmondasaiba botlik aszerint, ahogy kiilonbozo, egymast valto korokat kotor fel
magaban, de talalhat osszefuggeseket is gyermekkori enje, kamasz
elmenyvilaga es kesobbi ferfiprobai kozott. Hogy en annak a kozeposztalynak a nemzeti romantikajabol indultam el, amelybol — irasaim
vallomasa szerint is - kiszakadtam, az a valtozo benyomasokkal,
diakkori viharokkal, mozgalmi poHtikummal szemben jocskan feledesbe ment. Most megis ez ugrik elo, amikor egy mindent megelozo
cserkesz-taborozas aranykode fenylik fel, s egy kiilonos ember varazsalakja idezodik elem.
Sik Sandorra gondolok.
Ismertiik, daloltuk a Kis-Karpatok erdeiben satorozva az 6 lelkesito indulojat, s egyszerre csak varatlan alkalom nyilott arra, hogy
szemelyeben is megismerjiik. Harman pozsonyi cserkeszek megannyian kozepiskolasok - egy tanulmanyi meghivas alapjan
1922-ben atmehettiink Magyarorszagra, ahol vart a nogradverocei
tabor zoldnyakkendos, burkalapos ifjiisaga. Nogattak, az esti sorakozon koszontsem a vendeglato piarista cserkeszcsapatot pozsonyi
tarsaink neveben. Igaz, sajat taborainkban nemegyszer hosszii beszedeket vagtam k i egy szuszra, ezert is esett ram a valasztas, de most
hallatlan izgalom fogott el. Titkos kiildetesben kiilonos ajandek atadasara kesziiltem, s mind ismetelgettem magamban az ide illo szavakat.
Vagy ketszaz i ^ u karejaban kellett kilepnem a sorbol, s ott alltam
a focserkesz elott.
- Hazank feldult templomabol - kezdtem ra tervbe vett mondokamra a fesziilt csondben - . . . feldult templomabol... - ismeteltem
elakadva, es sutan nyujtottam Sik Sandor fele a markomban tartott
ket kodarabot.
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Zavarombol 6 segitett ki. Atvette az ajandekokat, es en megkonynyebbiilten fordultam vissza a vendegfogado orsbe.
A sziirke meszkodarabot a felrobbantott devenyi Arpad-emlekmu
talapzatabol tortem ki egy gyalogos teli tura alkalmabol. A nyolcadikos gimnazistakkal randultam k i Pozsonybol. Lent a melyben, ahol
a Morva barna vize a Duna szokesegevel keveredik, rejlik a lezuhant
bronzalak, ma talan az alapzat sines mar meg. A masik ajandek, egy
voros marvanyszilank, a pozsonyi Ligetbol keriilt elo, ahol a restauralt Ferenc-rendi templom gotikus tornyanak kopott koveibol emeltek ezereves emleket. A fak kozt meg all ez a torony, csak a cimeres
emlektablat feszitettek ki es tortek ossze ismeretlen kezek.
Hiaba lettiink nepive valo csehszlovakiai cserkeszetiinkkel kesobb
a biis emlekeket meghalado uj neptestveriseg szoszoloiva, 1922-ben
meg remegett benniink a regi orszag osszeomlasanak sokkja, ezen
aztan nines szegyellnivalo.
Masnap derusebb volt a talalkozas Sik Sandorral.
Meglepodve neztem barnara siilt testere. tJszonadragban volt 6 is,
es a Duna homokjan jatszott indianosdit a fiatalokkal. A cserkeszvezer, a kolto, emberileg keriilt hozzank kozelebb, bar mi harman,
vendegek, meg most sem mertiik megszolitani. Varazslata meg itt is
elragadott. Tanitvanyaival ott a helyszinen vidam dalt koltott, kozosen adtak egymas szajaba a rimeket, valahogy igy: „Mi vagyunk
a vitorlas fiuk - A csonakunk a habokon fut, - Feher vitorla, - Szelvihar hajtja, - Igy siklunk vegig a Dunan!" Lam, a dalocska tobb mint
fel szazad utan is fiilembe cseng.
Elozo napi izgalmam felengedett.
A z esti tabortuznel jova akartam tenni az ajandekok atadasakor
tanusitott iigyetlensegemet. Versmondo diakok utan felszolitas nelkiil en is odaleptem a tuzhoz, a fiatalok koze telepedett focserkesz ele,
s szavalni kezdtem. Mit is? Akkor, hatodikos koromban, Gyoni
Gezanal tartottunk (az Ady-csata csak ket ev mulva, a nyolcadikosok
onkepzokoreben kovetkezett), s a melodramai legkorben harsany an
rakezdtem a hadifogsagba esett kolto turani testvereket szolito versere... „Turani sikon fiityiil a szel fajon, - Hej, k i a gazda a turani
tajon?" - hangzott az ejszakaba a kialtas. Aztan osszecsuklottam.
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Sik Sandor olelt magahoz.
Bizalommal mellere borultam es sirtam. A z ego fahasabok ropogtak, szikrak szalltak a csillagok fele. Ott vigasztalodtam meg az atolelo karok kozott.
Tobbre nem emlekszem... mondanam a gyonas regi formula] aval, s hogy most igy, ilyen vilagosan feltolul a kep, a komyezet,
a hangulat, be kell latnom, hogy a fejlodes szamyain barhova jutottam kesobb, valami a kezdet romantikus kozossegi tudatabol mas es
mas gondolati fokon mindig megmaradt. Mert a mi kisebbsegi cserkeszetiink az onfenntartas nepi erejevel a falu fele fordult, regosdiakmozgalomma valt, jott a Sarlo, nem maradt el a Voros Baratsag kalapacsa sem, de mindig, mindig ujrateremtett valamit riadt gyermekkorunk erzekenysegebol es igazsagerzetebol. Meg akkor is, amikor
az ego ragaszkodas magyarsagunkhoz Sik Sandor batorito biztatasain s Gyozi Geza Turan-hivasan tul mar az egyetemes emberiseg
kozos boldogulasanak hitvallasaval azonosult.
Balogh Edgar
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SANDOR A T Y A M

Ot evig - 1983-t611988-ig - irtam egy konyvet eletem tiz everol,
1930-t61 1940-ig. Cime „A lebegok", mufaja egyeni es nemzedeki
oneletrajz szazadunk harmincas eveibol. A z eleje inkabb egyeni:
utam a szociografiahoz, a kozepe es vege inkabb nemzedeki, a falukutatas tortenete, a szociografiai konyvek letrejotte es fogadtatasa,
„Magyarorszag felfedezese". A konyv elejenek olykor megirt, olykor kimondatlan, am mindig jelenlevo atyai foszereploje Sik Sandor.
Alabb eletpalyam elinditasakor betoltott szerepet idezem fel, majd
a hires „Z6ld Fiizethez" is kapcsolodva megkiserlem elmondani, mit
jelentett, mi mindent, nekem.
•

1933 szeptembereben edesapam szeliitese miatt abba kellett hagynom az egyetemet, allast kerestem. Nemetiil anyanyelvi szinten
beszeltem es irtam, hala berlini szemesztereimnek. Ezert megprobalkoztam a Pester Lloydnal. A foszerkeszto fogadott, meghallgatott,
nyelvileg is vizsgaztatott, majd terveim felol erdeklodott. Mit olvasok, min dolgozom. E g y kicsit meg elbeszelgettiink, nagyokat bologatott kozben. Mar azt hittem, mindjart kiszol a titkarnojenek, hogy
keressen nekem iroasztalt. Am egyszerre csak ennyit mondott: „Junger Mann, Sie sind doch ein Radikaler!" - es mar kint is voltam az
eloszobaban.
A kovetkezo vasarnap delelott bementem a feltizes misere a piaristakhoz, mert remeltem, hogy Sik Sandor - volt tanarom es potatyam - hazajon a het vegere Szegedrol. Akkor mar ott volt egyetemi tanar. A regi rendhazi szobajaban talaltam, ma az Eotvos
Lorand egyetem osszehasonlito irodalmi tanszekenek tanari szobaja.
Elmondtam neki, hogy s mint jartam a Pester Lloydnal. Rossz neven
vette, hogy nem fordultam hozza mar elobb. „Van kedved a N e m -
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zeti Ujsaghoz menni?" Semmi kedvem sem volt. Arrol abrandoztam mar diak koromban, hogy a Pesti Naplo munkatarsa leszek, legrosszabb esetben a Pesti Hirlape. A Nemzeti Ujsagot katolikus lapkent tartottak szamon, hitbuzgalmi laphoz nem fult a fogam. Sik
Sandor megnyugtatott. „01yan lap ez, mint a tobbi. A hitbuzgalom
csak egy rovatban jelenik meg." N e m biztatott egy szo val sem.
Tudta, hogy szorult helyzetben vagyok, lelki eleganciaja azt parancsolta, hogy ne befolyasoljon, bizza ram a dontest.
Kimentem az Apponyi terre, es az elso ujsagarusnal meg vettem
a Nemzeti tJjsag aznapi szamat. Szivesen beiiltem volna vele a belvarosi kavehazba, ha nem sajnaltam volna nyolcvan fillert a feketeert.
Allva lapoztam at az ujsagot. N e m is rossz. Talaltam benne ket ertelmes konyvkritikat es egy j o zenei cikket. Mindig hatulrol kezdtem
ujsagot olvasni, de nem a sportnal, mint legtobb ferfitarsam, hanem
a kulturalis rovatnal. A kiilpolitikai rovatban szajam ize szerint valo
tudositast es allasfoglalast olvastam a Harmadik Birodalom kifejezese, fogalma es politikai tartalma ellen. N e m vartam meg a kovetkezo vasarnapot. Visszamentem a kegyesrendi rendhazba. Meg
ott talaltam Sik Sandort. Koszonom, tanar ur, mondtam neki.
Mit tegyek? Nyomban levelet irt Toth Laszlonak, a Nemzeti
Ujsag foszerkeszto)enek es Baranyay Lajosnak, a lapot kiado K o z ponti Sajtovallalat vezerigazgatojanak. A vegere odairta a telefonszamomat.
A kovetkezo het szerdajan behivtak a Nemzeti Ujsag szerkesztosegebe. A foszerkeszto, Toth Laszlo fogadott. Sik Sandor levele volt
akezeben. Beszelgettiink egy felorat. Szerzodtetett, csinaljakifjusagi
rovatot, fiatalokrol fiataloknak. Jo ujsagiro volt, erezte, hogy ez van
a levegoben. Rovatom, az U j Fiatalsag 1933. november 5-en jelent
meg eloszor es mindjart jokora botranyt kavart. Megint ereztem Sik
Sandor atyai kezenek vedelmet. Ettol kezdve kapcsolatunk meg szorosabba es egy kicsit kozeletive is valt. Ennek kevesbe az tJj Fiatalsag
rovat volt az oka, sokkal inkabb a Zold Fiizet.
Nehany hettel az tJj Fiatalsag elott jelent meg a „Fiatal Magyarsag" cimmel a cserkeszeten nevelkedett fiatal ferfiak gondolatebreszto, valosaggal mozgalmat teremto kalauza, amelyet „Zold
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Fiizet" neven emlegettiink. Sik Sandor irta, bar neve csak szerkesztokent szerepelt a fuzetben. A hatteret az uj rovathoz, a batoritast az
akkor szokatlan hanghoz, a kozosseg erejet ez adta meg nekem.
A Fiatal Magyarsag szociografiai kiilonszama nem johetett volna
letre a cserkeszet nelkiil, a cserkeszet arculatat pedig 1912-t611944-ig
Sik Sandor egyenisege, koltoi heve, jellemtisztasaga, pedagogiai
szenvedelye, embersege es magyarsaga alakitotta k i . Azt, hogy
a magyar cserkeszet nem valt a Horthy-rendszer kiszolgalojava, es
nem esett aldozatul a szelsojobboldal csabitgatasainak, Sik Sandornak koszonhetjiik. Keves olyan, ket vilaghaboru kozti jelensegrol
van torzabb kep a mai magyar koztudatban, mint a cserkeszetrol.
Szorostiil-borostiil atvettiik - ez henye tobbes szam elso szemely,
mert en magam ugyan sohasem vettem at, sot amig lehetett, kapaloztam ellene - a Rakosi-korszak legelejenek altalanositasait a cserkeszet egy reszenek haboru alatti, reszben mar eltorzult viszonyairol.
A cserkeszet kevesbe volt nacionaUsta, mint az akkori orszag iskolai
oktatasa, a felszabadulas utan megis sovinisztanak belyegeztek. A z
eUenkezoje volt igaz: nemzetkozi szervezet leven, eppen a legszukmarkubb, hazafiaskodo szemlelet ellen nyujtott kitekintest a nagyvilagba. Manapsag sokan osszekeverik a leventemozgalommal, amely
valoban a korszak ellenforradalmi jellegenek kirivo kifejezese volt.
De mivel azoknak a fiuknak, akik a cserkeszcsapat tagjai voltak, nem
kellett „leventere menniok", eppen a legvilagosabb fejii sziilok fiai es
a legertelmesebb gyermekek leptek be a cserkeszcsapatokba. A cserkeszet onkentes jellege lehetove tette, hogy csak az legyen cserkesz,
aki tobbet akar es tobbre kepes, mint amennyi kotelezo, de ezt azutan
vaUalnia kellett.
A cserkeszet azert is lenyeges volt, mert ennek reven mar tizenottizenhet eves korunkban, legeslegfogekonyabb eveinkben megismertiink idegen orszagokat. Eloszor mint a 2. sz. B K G (Budapesti
Kegyesrendi Gimnazium) cserkeszcsapatanak tagja - ezt vezette
1929-ig Sik Sandor -jutottam el Daniaba, es ez tovabbi eletemre igen
fontos hatassal volt. (A gazdag parasztok orszdga cirnn konyvem,
1941). Jartunk Angliaban, Lengyelorszagban, Ausztriaban, Nemetorszagban, es nemcsak varost neztiink 4s muzeumokat ismertiink
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meg, hanem egyiitt eltiink korunkbeli mas nemzetisegu, mas nyelvia
fiukkal. Mas vilagot is lattunk, mint az akkori Magyarorszagot.
A baratsag, a kapcsolat, a kozos elmeny erettsegi utan is egyiitt
tartott benniinket. E g y ideig oregcserkeszeknek neveztiik magunkat, kesobb, a Fiatal Magyarsag cimu lap meginditasakor ferficserkeszeknek. E z a szo, mint maga a „cserkesz" is, Sik Sandortol szarmazott. A Fiatal Magyarsag mint mozgalom azzal indult, hogy e ket
szot irta fel cimiil arra a bizonyos „Z6ld Fiizetre", ma azt mondanok
- vagy mar nem mondanok? - brosurara, amelynek alcime ez volt:
Eszmek is elszdndsok. Azota hanyszor kapom rajta magam, hogy utinaplo, ujsagcikk, beke-szoveg, essze es ertekezes, U N E S C O - t a n u l many vagy PEN-felszolalas irasa kozben a tollamra tolul ez a ritka
elszdnds szo. S amig leirom, magam elott latom Sik Sandor magas
homlokat, mindig derus, megis szenvedelyben csillogo fekete szemet, s hallom hangjat, amint fiamnak szolit.
Mert fianak tekintett, s en boldogan fogadtam annyira hianyzo
apam helyett tobbnek, mint ami szerzetessege reven amugy is megillette: atyanak. 1922-t61 1930-ig voltam a pesti kegyesrendi gimnazium diakja. Sik Sandor 1926-ig tanitott itt, akkor kineveztek Szegedre egyetemi tanamak, Ortutayek Szegedi Fiatalok Muveszeti
KoUegiumanak szerencsejere. Sajnos, tanarom sose volt, de neha
helyettesitett magyarorakon, s ezt nem lehet elfelejteni azota sem.
Negyedikes koromban gyontatomul valasztottam: lelkiatyam lett.
Harmadikos koromtol fogva cserkeszparancsnokom volt, s mar
ekkor ereztem, hogy rajtam tartja a szemet es nem veszi le rolam
a kezet, ahogyan felnott koromban gyakran tartotta bennem a lelket
a ferfikor es a Rakosi-kor valsagaiban. Meg nem voltam tizenhat
eves, amikor felfigyelt „fakad6 riigyeimre", nem kamaszabrazatomra, hanem elso verseimre. Fakado riigyek volt a cime a Zaszlonk
diaklap verskozlo, koltoavato rovatanak. Attol kezdve szinte halala
napjaig Keresztury Dezso mellett irasaimnak elso olvasqja, gyomlaIqja, biztatqja, biralqja volt.
C esketett ossze 1941-ben felesegemmel, majd 6 keresztelte mind
a harom gyermekemet i s . . . A z eskiivo termeszetesen a piarista gimnazium kapolnajaban tortent (ma Egyetemi Szinpad), es az esketesi
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mise evangeliumanak felolvasasa utan, az egykori vasarnapi diakmisek hagyomanya szerint szentbeszedet mondott. A kapolna tele volt
- barataim, ismeroseim tudtak, hogy fekete eskiivoi zakom zsebeben
ott van a harmadnapra szolo katonai behivo - , de csak nekiink
beszelt, kettonknek. A hazaseletre vezerlo kalauzt adott ez az akkor
otvenket eves ferfi, aki a hazaseletet nem ismerte, de az eletet emberkent, tanarkent, sokak lelkiatyjakent olyan melyrol, mint a filozofusok es olyan kozvetleniil, mint az ifju szerelmesek kortarsai. Mert
kolto volt. Sokkal, de sokkal jelentekenyebb kolto, nem riadok viszsza a fiiii szeretetbol fakado jelzotol: nagyobb kolto, mint amilyennek ma az irodalomtortenet es a versolvaso kozonseg szamon tartja.
Verseivel - azokkal is - megtanitott egy nemzedeket, talan kettot is,
emberiil elni, egyszerre gondolkozni magyarsagban es europaisagban, s mindezt az irodalom es a muveszet valodi ertekeinek kello felismerese reven. Ennek a szerepnek, ennek a hazai kiildetesnek,
s ezuttal elek az idegen szo val is: misszionak a hatasa mar a legzsengebb fiulelekben megkezdodott.
A z 6 Zsoltdrforditds-koteten, amely abban az evben, 1922-ben
jelent meg, amikor en elso gimnaziumba keriiltem, edzodott magyar
nyelvem es ritmuserzekem, az 6 A^y-konyve szoktatta hozza fiilemet az uj magyar kolteszeti stilushoz. Mozart nevet a nevezetes
Sik-Schiitz-fele Imddsdgoskonyvhen olvastam eloszor, elso gimnaziumban, tizeves koromban. A ket szerzetes pap neve egesz korosztalyok tudataban osszeolvadt, pedig Schiitz Antale meltatlanna valt
arra, hogy Sik Sandorral egy lelegzetre mondjak ki. A piarista-rend
tolerans hagyomanyaival szembeszallva a harmincas evekben mind
jobbra tolodott, a faji gyulolkodest es a fasizmus mas ismerveit igyekezett felvizezett tomista filozofiaval megkeresztelni. Imredy Bela
gyontatojakent, tragikus utteveszteseben, raszputyini szerep jutott
neki. Amikor az imadsagoskonyvet egyiitt irtak, meg a legnyitottabb eszu teologus hireben allt.
A z imakonyv tulajdonkeppen megis Sik Sandor muve: stilusa,
tehat maga az ember, a konyv minden oldalan felismerheto. Mas
nem is irhatta le, mert eszebe sem jutott volna a mise Praefatio reszet
magyarazva, beimi az imakonyvbe, hogy Mozart azt mondta: min-
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den muvet odaadna a Vere dignum est, iustus est, aecquum et salutare dallamaert. L a m , mind a mai napig tudom, latinul, legalabb az elejet,
mert magamban dudolom, es igazat adok Mozart tulzasanak.
Hogy Sik Sandor hatasa mit jelentett serdiilo koromban - nem
fogyatkozott meg az ifjusag es a ferfikor idejen sem - , arra pelda ez
a Mozart-idezet. A miserol hazamentem, es bejelentettem, hogy szeretnek zongorazni tanulni. Sok foganatja nem lett, de a kottat es
a hangokat megismertem, es mivel addig a csaladban remenyteleniil
botfulunek tartottak, eloreleptem onismeretben es ontudatban. Mas
szinten, a ferfikor elejen, hasonlo hatassal volt ram a „Z6ld Fiizet".
Ebben Sik Sandor voltakeppen neveloi elveit fejlesztette tovabb.
Mert minden bizonnyal orszagos nevelonek volt a legjelentekenyebb, es a legeredmenyesebb is. A nevelo fogalmaba beleertem
a kozvetleniil nevelo gimnaziumi tanart, a legjobbakat maga kore
gyujto szegedi egyetemi professzort, de mindenekelott a nevelespolitikust, aki a cserkeszeten keresztiil egy uj, huszadik szazadi embertipust igyekezett kialakitani, nemcsak cserkeszek szamara ervenyesen.
A Fiatal Magyarsag „emberebb embert, magyarabb magyart" megfogalmazasii eszmenye voltakeppen Sik Sandor nevelesi elveinek es
gyakorlatanak atgondolt atvitele a kozeletbe.
Sik Sandor magyarra forditotta - es nemcsak nyelvileg - a cserkeszet alapitojanak, az angol Baden-Powellnek nevelesi alapelvet, az
ontevekeny, talpraesett, szolgalatkesz es, ha kell, onfelaldozo ifjii
eszmenykepet. Sik ezt mar az ezerkilencszaztizes evekben kiegeszitette a jellemes szemelyiseg kialakitasanak celjaval. A z altalanos cserkeszeszmenyt Sik Sandor egy sajatsagosan magyar igennyel gazdagitotta: a tarsadalmi nevelessel. A gimnazista cserkeszfiuk megismerik a fizikai munkat - ez volt az elso iiteme ennek a nevelesi elvnek.
Ezt kovette az ipari tanulo, akkori kifejezessel tanonccsapatok megalakitasa, majd a vegyes diak-tanonc csapatoke. Sik Sandor a szocialis
neveles legszerencsesebb iskolajanak nevezte a cserkeszetet, es mar
a szazad tizes (!) eveiben igy irt: „A legalacsonyabbrendu munkat
vegzi - a kirandulasokon es a satorvero taborozasokban - mindenki,
szegeny es gazdag, elokelo es agrolszakadt egyforman, es egyforma
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jokedvvel, egyik a masik munkajatol serkentve es versenyre szolitva."
E z az „emberebb ember" gondolamak a kezdete. A „magyarabb
magyar" eppen az elso vilaghaboru idejen a katonas neveles elutasitasaval kezdodik, es 1920 utan, tehat Trianon utan a „magyarkod6
magyarsag" elleni allando kiizdelemben nyilvanul meg. A hazafiaskodo irredentapolitika idejen Sik Sandornak es a magyar cserkeszetnek van batorsaga a szomszed nepekkel valo uj viszonyra torekedni.
Ezt irja: „K6zep-Eur6pa nepei mirank, mi pedig oreajuk vagyunk
utalva." E z a feHsmeres gyokeret vert bennem, ezert - ezert is - szerveztem 1935-ben romaniai hathetes utat, amely en Szabo Zoltanon
kiviil reszt vett Nemeth Laszlo es Keresztury Dezso.
Oriiltem, amikor meglattam a Vigilia 1983. oktoberi szamaban
egy Szerb Antal-idezetet. A piarista diak, Szerb, cserkesz volt Sik
Sandor csapataban az elso vilaghaboru alatt. Eppen Sik Sandortol,
aki biiszke volt tanitvanyara, tudtam meg, hogy ugyanannak a cserkeszcsapatnak voltunk a tagjai, ha nem is egyszerre, mert mire en
a Budapesti Kegyesrendi Gimnaziumba keriiltem, Szerb Antalnak
mar megjelentek elso novellai. A Vigiliaban Meszaros Istvan idezi
cikke bevezetqjekent a Szerb naplqjat 1915 nyararol, egy cserkesztabor ejjeli orsegallasanak emlekekent: „ . . . M i n d e n k i fekiidt, neha
kialtott kozbe a csendbe a kuvik vagy egy vercse. E n Sik Sandor
tanar urral beszelgettem nyelvekrol es nemzetekrol es hogy mi szeretnek lenni. Haromnegyed tizenkettokor lefekiidtiink."
Nyelvekrol es nemzetekrol es az ifjusag j o vqjerol beszelgettek. A z
6 elveinek es eszmeinek koszonheto, hogy a magyar cserkeszet mas
volt, mint az osszes tobbi cserkeszmozgalom. Mondhatnam ugy is,
hogy jellegzetesen es egyediilalloan magyar jelenseg volt. Lehet-e
veletlen, hogy a falukutatasnak, a magyar szociografiai mozgalomnak nines parja egyetlen mas orszagban sem? Tobbiink szamara
a „Z6ld Fiizet" - tehat Sik Sandor - mutatta a cserkeszetbol a falukutatasba es onnan a kozeletbe vezeto utat. A kozeletben pedig,
a malaszttal teljes harmincas evek utan Sik Sandor embersege, gyemantkemeny jelleme es atyai szive volt - amig elt es hozzaszaladhattam - , a kapaszkodom es vigasztalom, olykor megbocsatom is es
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mindenkor manuductorom; amiota elment toliink, vezerlo csillagom. Foltekintettem ra es melto szerettem volna lenni peldajahoz, ha
ez nem mindig sikeriilt is. Oromom es elegtetelem, hogy ez a csillag
ma egyre fenyesebben ragyog.
Boldizsar Ivdn
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A KISDIAK EML£KEZIK

Elotte alltam s ahitattal eltem at,
hogyan latja 6 a Tengernek Csillagat,
mint lesz az atyai szeretet s a kolto
ihlete egy eletre szolo teremto
aramma es egy kisdiak szavalata
iinnepi percek utan is foladata
neki, szerenysege fonseges csiicsain.
Mogotte, Tiszara nezo ablakain
at figyelt minket a taj es eggyeforrott
veliink a vilag, az Istentol aldott,
mikent a teremtes napjai alkonyan.
Emlekszem hangjara, ott a toronyszoban,
amint szep szeliden olvasta verseit
s veliik enyhitette vilagunk terheit.
U g y jart 6 koztiink, mint Jezus a tengeren,
mely ha folviharzik, hangjara megpihen.
Ultiink lelkenek tenyeren, kis cinegek,
fblfenylett bizalmunk, eltunt minden amyek
s ereztiik, 6 tudja, miert szep az elet, szelid mosolyara ma is ujraeled.
Dekdny Endre

K E P E K
A S Z E G E D I

P R O F E S S Z O R S A G

IDEJ£BCL

Sik Sandor fel evszazados alkotoi palyajanak gondolatokban es
muvekben tan legtermekenyebb idoszaka ama masfel evtized, mely
a szegedi egyetemi katedrahoz kotodik. A kolto es szepiro teljesitmenyere jotekony hatassal van a szellemi kozeg: nemcsak oly kivalo
palyatarsak munkassaga, mint Zolnai Belae es Kerenyi Karolye vagy
Meszoly Gedeone es Marot Karolye, hanem a Fiatalok Muveszeti
KoUegiumanak pezsgo elete is. Eloadasai anyagabol a magyar irodalom tortenetenek nagyigenyu osszefoglalasa bontakozik ki, s ekkor
keletkezik Esztetikdja, melyet meltan nevezhetiink a teoretikus legfontosabb alkotasanak. Szemelyisegeben az iskolateremto tudos es
az ifjusag erkolcsi arculatat formalo nevelo paratlan egysegbe forr
ossze. Ezekbol az evekbol az anyag bosege okan itt es most legfeljebb
epizodokat idezhetiink fel, szereny adalekul egy majdani eletrajz szamara.

PALYAZAT,

KINEVEZES

Sik Sandor ,,1930-44 kozott a szegedi egyetemen volt az ujabb
magyar irodalom tanara" - olvassuk a Magyar Irodalmi Lexikon harmadik koteteben. E sommas adatkozlest a bolcseszkari iratok alapjan
pontositanunk kell. A palyazatelokeszito es -velemenyezo bizottsag,
melynek Zolnai Bela az elnoke, tagjai pedig Horger Antal es Huszti
Jozsef, 1929. marcius 21-en iil ossze, hogy javasolja a vallas- es
kozoktatasi miniszternek - Dezsie melle - egy masodik magyar irodalomtorteneti tanszek felallitasat. A szamba vett jeloltek listaja
cafolja a legendat, miszerint az uj professzort a felekezeti paritas elve
juttatja a katedrara: mindenekelott Alszeghy Zsolt, K e k y Lajos,
Papp Ferenc, Pinter Jeno, Sik Sandor, Szinnyei Ferenc, Voinovich
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Geza, Zlinszky Aladar es Zsigmond Ferenc jelentkezeset varjak.
Vegiil is csak ket palyazat erkezik be Klebelsberg cimere: Foldessy
Gyulae es Sik Sandore, s a bizottsag koziiliik az utobbi mellett
voksol.
Sik javara irja „sokiranyu mukodeset": egyenisegeben a tudos
„boncol6" es az eszteta „megert6" kepessegenek a szerviileset, munkassagaban a ket irany, a filologus es a kolto „csodalatos egyseget".
Amellett hogy „niv6ban, esztetikai kepzettsegben es az irodalommal
szemben megkivanhato mindenfajta tehetsegben messze kimagaslik
sok sziirke tudostarsa koziil", egyuttal „szuggesztiv hatasu, aldozatos lelku" tanar is. Elsosorban a X I X . es X X . szazad kutatqja, de otthon van a kozepkorban es - mint kritikai tanusitjak - az elo irodalomban is. A perdonto azonban - paradox modon epp Foldessyvel
szemben - Sik nemreg megjelent Ady-tanulmanya. „ Vegre egy k r i tikus, aki a tudomanynak teljes fegyverzeteben sikra szall Ady erteke
mellett" - talaljuk Zolnay eloterjeszteseben. Ha van is moralis ellenvetese, sohasem kisebbiti a kolto erteket, sot bizonyitja, A d y sokkal
egyetemesebb szellem annal, semhogy - mint Foldessy allitja - csupan a protestantizmus perspektivajabol volna jellemezheto. Zolnay
iigyesen vedi k i az egyetlen feltetelezheto ellenervet is: vajon lirai
alkata nem korlatozza-e a leendo professzort kutatoi modszereinek
egzaktsagaban es szinteziseinek megbizhatosagaban - midon Babits
1919-es egyetemi tanarsagara, illetve Schiller es Romain Rolland torteneszi es zenetudomanyi katedrajara hivatkozik. „Sik Sandort
abszolut ertelemben egy magyar irodalomtorteneti tanszek ellatasara
alkalmasnak tartom mind tudomanyos, mind pedagogiai szempontbol" - osszegezi velemenyet. Igy a kari tanacs szeptembr 26-i iilesen
- 8 igen, 1 nem szavazattal es 4 tartozkodassal - meggyozo szotobbseggel ajanlja kinevezeset a I I . sz. Magyar Irodalomtorteneti Tanszek
nyilvanos rendes tanara va, amelyet a V K M 1929. december 29-en
kelt hatarozataval erosit meg.
Amikor pedig Dezsi Lajos elhalalozik, Homan Balint, az uj k u l tuszminiszter meg takarekossagi okokra hivatkozva a Ferenc Jozsef
Tudomanyegyetemen csak egy irodalomtorteneti tanszek mukodeset engedelyezi, a bolcseszkar tanacsa Meszoly Gedeon bizottsagi
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elnokjavaslatara egyhangu szavazassal Sik Sandort jeloli a megiiresedett Dezsi-tanszek vezetesere. Ezert munkakorehez - 1932. december 20-i ujabb kinevezesevel kezdodoen - nemcsak az „ujabb", de
a „regi" magyar irodalom tanitasa is hozzatartozik.

T U D O M AN

YSZERVEZES

Sik egyik fo torekvese, hogy a szegedi egyetemen modem szemleletTJ irodalomtorteneti kozpontot epitsen ki. Ennek erdekeben tobb
magantanari habilitaciot is kezdemenyez: a felvilagosodas es romantika koranak komparatisztikai elemzesebol, illetve az 1606 elotti
magyar irodalomtortenetbol (mint Lengyel Andras szepen leirta:
Zolnaival osszefogva es a konzervativ ellenzekkel kompromisszumot kotve) Szerb Antalet es Timar Kalmanet, majd - hianypotlaskent - a magyar drama elmeletenek es tortenetenek targykoreben
Galamb Sandoret, a delszlav-magyar osszehasonlito kultiirtortenet
temajaban meg Pavel Agostonet, vegiil pedig a preromantika es biedermeier izles vizsgalatabol Baroti Dezsoet. A nyugati magyar diaszporaval valo kapcsolatot erositendo oklevel es szigorlat nelkiil
fogadja el doktori ertekezesiil a clevelandi koUegium tanara, Remenyi Jozsef kritikagyiajtemenyet.
A tudomanyos utanpotlas biztositasara irodalomtorteneti palyazatot ir ki, legjobb tanitvanyainak bel- es kiilfbldi osztondijakat szerez.
A hely kultusza vezerli, amikor tamogatja 1932-ben Mora Ferenc,
majd 1935-ben Szalay Jozsef diszdoktori kitiinteteset. Szivesen vaUal
szerepet - biralobizottsagi tagkent - rokon tudomanyszakokon
(nepraj z, esztetika) a magantanari minosites iigymeneteben (Balint
Sandor, Ortutay Gyula, Baranszky-Job Laszlo). Professzorkent
tovabb boviilnek szakmai kapcsolatai: elobb a Magyar Szinpadtudomanyi Tarsasag, majd a Vajda Janos- es Petofi Tarsasag valasztja tagjai soraba.
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OKTATAS,

TANANYAG

A szegedi katedra egyszemelyes tanszek: a tanamak - heti hetnyolc oraban - maganak kell ellatnia a tantervi feladatokat. A hallgatoi letszamot merteken feliil (mintegy ketszazra) duzzasztjak a polgari iskolai tanarkepzosok. E nehez helyzetben Sik tobbszor is (peldaul 1940 oszen, aztan 1943 tavaszan) kiserletet tesz, hogy fizetett
tanarsegedi allast szervezzen, s a statust Baroti Dezso alkalmazasaval
tolthesse be. A Kari Tanacs tamogatja is kerelmet, am a miniszterium - a kozepiskolai tanarhianyra hivatkozva - konzekvensen elutasitja. Igy aztan - nem szamitva az egymast valto dijtalan gyakornokok es tanarsegedek: Baroti Dezso, Paku Imre, Palffyne Schmidt
Edit, Ratkai Laszlo, Cseney Magda szeminariumi kozremukodeset
- az eloadasok tartasaban onmagara van utalva.
A tematikat, tekintettel az osszevont evfolyamokra, negyeves ciklusokra osztja. Nagy gondot fordit arra, hogy a magyar irodalom
tortenetenek valamennyi korszakat bemutassa, s kozben az attekintes es mijelemzes kello aranyat is megorizze. Nemcsak a fobb eszmees stilusiranyokat targyalja, hanem (a regeny es drama eseteben)
mufaji osszefoglalasokat is keszit. Emelkedett izleserol es biztos
ertektudatarol egyarant tanuskodik, hogy onallo szakkollegium
kereteben az irodalmi folyamatbol kiknek a portrejat nagyitja ki:
a X V I I . szazadbol Pazmanyet es Zrinyiet, a felvilagosodas es
a romantika idejebol Kazinczyet, Csokonaiet es Vorosmartyet,
a nemzeti klasszicizmusbol Petofiet es Aranyet, a modem korbol
Adyet. A korszerusites igenyet jelzi, hogy Sik - a torteneti targy szijkos empirizmusat meghaladoan - minden evben hirdet irodalomelmeleti targyu eloadast is {Poetika; Stilisztika is verstan; A versolvasds
tudomdnya is muviszete; Az irodalomtudomany alapfogalmai; Az irodalom esztitikdja stb.). A z irodalomszemlelet kritikai elevenseget a kortars torekveseket vizsgalo stiidiumokkal osztonzi (Napjaink irodalmi
foirdnyai; Ujabb magyar remekmuvek elemzise), a tanarkepzes erdeket
pedig szakmodszertani eloadasok tartasaval szolgalja (A kozipiskolai
magyar tanitds modszere; A magyar irodalom az iskoldban). Kituno eloado: estebe nyulo orain - a kortarsi emlekezet tanusaga szerint -
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nemcsak tanitvanyai, de mas karok hallgatoi es a varos irodalombaratai is jelen vannak. Gondolatmenetenek eredetisege es logikaja, stilusanak tisztasaga es szepsege egyszerre felel meg a tudomanyos
publikacio szakszerusegenek es az ismeretterjesztes elmenyszamba
meno muveszetenek.

AZ EGYETEMI

SZINJATSZCK

VEZET6TANARA

Sik Sandor Szegeden dramairokent is nepszeru: a helyi szinhaz
harom darabjat is bemutatja. (Az Istvan kirdlyt, mint a Tanyavildg
1938. augusztus 28-i tudositasabol ertesiiliink, a helybeH legenyegylet Alsokozponton is eloadja.) Crain eloszeretettel foglalkozik
a mufaj elvi kerdeseivel: az 1934/35-6s, majd az 1941/42-es tanevben
A magyar drdma elmelete es tortenete cimmel hirdet koUegiumot.
Magantanarat, Galamb Sandort rendszeres dramaturgiai kurzusok
vezetesere buzditja. Peldajaval mintegy spiritusz rektora az ifjusag
ily jellegu vallalkozasainak. A z elso akciorol maga szamol be a Hamlet musorfiizeteben: „ A szegedi egyetemen a Szegedi Fiatalok Muveszeti KoUegiuma kezdemenyezett eredmenyes szinpadi mozgalmat.
Ennek a fiatal csoportnak nagy resze van a Szegedi Szabadteri Jatekok terveben, Az ember tragedidjdnak szabadteri bemutatasaban,
a rovid eletu szegedi Szinhazbaratok Tarsasaganak megalapitasaban;
ok inditottak el a Szinpad cimu szinhaztudomanyi folyoiratot es tobb
szinhaztudomanyi publikaciot." A masik mozgalomrol Paku Imre,
az Egyetemi Szinjatszo Tarsasag kronikairqja tajekoztat: „Sik Sandor dramatorteneti es esztetikai eloadasai alatt olyan elmenyek
rakodtak le az ifjusag lelkebe, melyek egyfelol a dramai muvek minden reteget egyenien is megvUagitottak, es egyuttal nyugtalanito
vagyakat sugalltak az ifjiisag komolyabb retegeinek leUdvilagaba
a szinjatszas szemelyes elmennye tetelere; masfelol pedig Galamb
Sandor dramaturgiai eloadasai ugyanennek dramaturgiai es szinpadtorteneti hatteret biztositottak."
Sik - amint a fiataloknak adott tanulmanyaban kifejti - tobb okbol
is rokonszenvez az amator szinhaz torekveseivel. Egyreszt a Kodaly46

fele nyelvvedo mozgalom szerves reszenek tekinti: „Azok a derek
fiuk es leanyok, akik hosszu hetek ota pihenestol ellopott oraikat arra
aldozzak, hogy a Hamlet-fordito Arany Janos klasszikus mondataival
azonosuljanak, gondolatjarasanak es ritmikajanak zenejet egesz lelkiikkel, sot testiikkel ateljek, nemcsak emberi, hanem nemzeti szempontbol is a szo legszentebb ertelmeben legfelsobb foku oktatasban,
sot nevelesben reszesiilnek, es maguk is apostolaiva es neveloive lesznek legnagyobb nemzeti szentsegiinknek, megtartonknak es dicsosegiinknek: a magyar nyelvnek." Masreszt sziiksegesnek iteli muveszeti szempontbol is: „Az utolso evtizedek legtobb szfnhazi reformja,
nalunk is, kiilfbldon is, fiatal emberektol indul ki, akik emberi es
muveszi idealokat hoztak magukkal az elsziirkiilt, elkoznapiasodott,
eliizletiesedett modern szinhazi iizem vilagaba, es ezeket az idealokat
megprobaltak megvalositani, uj utakat torni: a szinpad nagy hagyomanyait felujitani, a szinjatszast regi magassagaba visszahelyezni, es
ugyanakkor a mai lelek hordozqjava tenni ezt a fejlodestol oly sok
tekintetben elmaradt muveszetet" - szogezi le. A Tarsasag tervei
kozt szerepel a klasszikusok felujitasa mellett az uj magyar drama
tamogatasa is: darabot kernek Kodolanyitol, Tamasi Arontol,
Nemeth Laszlotol, es Sik Zrinyijet is szeretnek bemutatni. Erre azonban mar nem keriilhet sor: a Hamlet rendezoje es kiralynoje, Horvath
Istvan es Toth Kata ongyilkossagukkal tiltakoznak a zsidotorvenyek
embertelensege ellen.

SZOMORU

FINALE

Sik utolso eveit a magyarsag fenyegeto tortenelmi kataklizmaja es
a jogserto torvenyek embertelensege arnyekolja be. 1940 oszen meg
megujitjak professzori kinevezeset, de volt tanitvanya, Szerb Antal
mar kenytelen visszaadni egyetemi magantanari cimet. A zsidotorvenyben eloirt szarmazasi iratok helyett e levelet kiildi Banner Janos
dekan cimere: „Melt6sagos U r a m , Kerenyi professzor iirral valo
beszelgetesem alapjan tisztelettel kernem, hogy a koriilmenyekre
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valo tekintettel kervenyemet ne meltoztassek a K a r ele terjeszteni.
Tisztelo igaz hive: Szerb Antal."
A z 1943. december 11-i kari iilesen aztan 6t is tamadas eri. Sik Sandor az eloterjesztoje Balint Sandor es Ortutay Gyula nyilvanos rendkiviili tanarra torteno kinevezesenek. „Ma tudomanyanak ketsegteleniil az egesz orszagban egyik legelso es legtekintelyesebb kepviseloje" - indokolja Ortutayval kapcsolatos szemelyijavaslatat. A j o b b oldal fo hangadoja, Kogutovicz Karoly professzor azonban kiilonvelemenyt jelent be: Ortutaynak felroja, hogy 1941 novembereben
reszt vett a Szocialdemokrata Part egyik gyulesen, kapcsolatot tartott a Vdlasz zsido szerkesztojevel, Sarkozi Gyorggyel, sot kotetet
vallalt szociografiai sorozataban, a Magyarorszdgfelfedezesehen, amiert nem kitiintetest, hanem megbelyegzest erdemel. Sik kitart eredeti
allaspontja mellett, a tanacs is 6t tamogatja, a V K M azonban csak
Balint Sandor kinevezeset hagyjajova.
1944 tavaszan aztan neki is be kell szereznie szarmazasi okmanyait,
es „igazol6 bizottsag" ele kell allnia. A I I . kategoriaba soroljak, azok
koze, akik a V K M - n e l az 1530/1944. sz. rendelet szerint fellebbezest
nyujthatnak be. Kerelmenek hivatalos sorsarol nines tudomasunk.
Bizonyos azonban, hogy az emberi meltosagat megalazo tortura
emelkedett humanizmusat cselekvo iranyba tereli.
Grezsa Ferenc
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SIK SANDOR, A M E N T O R

A cserkeszet szamomra a rejtelyes osvenyeken valo gyaloglast, a
szamhaborukat, a felejthetetlen tabortiizu esteket jelentette. A mozgalom lapjai nem keriiltek a kezembe, nem mdtam, k i a magyarorszagi cserkeszet alapitoja, a cserkeszindulo szovegenek szerzoje, j o l lehet, vigan daloltam azt; Sik Sandor nevevel nem talalkoztam.
Koltemenyeit csak joval halala utan olvastam eloszor, s megvallom: hite, husege, embersege inkabb ebresztett bennem tiszteletet; laikus olvasokent a verssorok erzelmileg nem rezonaltak bennem.
De tobb mint harom evtizeddel megjelenesiiket kovetoen miert
vettem egyaltalan kezbe eppen a harmincas-negyvenes evek fordulojan megjelent verseit? Megvallom, nem a koltot akartam elsosorban
megismemi: Sik Sandor tragikuma foglalkoztatott.
•

A fiatalok onzetlen partfogqjanak alakja eloszor azokban a beszelgetesekben korvonalazodott, amelyeket a hazai falukutatas historikumanak feldolgozasa soran folytattam le. A szociologiatortenet
latoszogebol mellekszalnak tunt Sik Sandor patronalo tevekenysege,
am Ortutay, Boldizsar Ivan, Kovacs Imre tiirelmet, faradsagot nem
ismero segitokeszseget mozgalmaik tamogatasaban olyan egybehangzoan irtak le, hogy ugy tetszett: alakja a hatterrajz szempontjabol akkor is fontos, ha a falukutatas tartalmi-modszertani tamogatasaban kozvetleniil nem vallalt szerepet.
1977-ben Londonban modom volt Szabo Zoltannal hosszabban
beszelgetni a Fiatal Magyarsag torteneterol - az oregcserkeszek e lapja
volt kezdetben foruma es muhelye szociografiai munkassaguknak.
Lucidus szavai nyoman valt szamomra eloszor erzekelhetove, hogy
Sik Sandor nemcsak megerto oltalmazqja volt vallalkozasaiknak, de
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maga is sebzett, faradt, gondterhelt ember, aki muszaj her kuleskent
patronalja vallalkozasaikat, mert felelosseget erez ertiik, soha nem
hagy va cserben azokat, akiket magahoz hivott.
E beszelgetes utan kezdtem el modszeresen gyujteni korabeU
dokumentumokat, mindenekelott Sik Sandor levelezeset fiatal barataival. A mozaikokbol csak fokozatosan valt rekonstrualhatova portreja, am amikor tobb eves munka eredmenyekent kirajzolodott kapcsolatainak haloja, vilagossa valt: a X X . szazadi magyar ertelmiseg
tortenetenek egyik kozepponti alakjaval szembesiilok, szemelye sok
vonatkozasban izgalmasabba valt, mint azoke, akiknek mentora
volt.
Eloszor a szalak sokasaga hokkentett meg: a levelek cimzettjei piarista rendtarsak, miniszterek, egyetemi koUegak, a Baumgarten-alapitvany kuratoriuma, a Kisfaludy Tarsasag, koltotarsai, a cserkeszszovetseg, folyoiratok. Tematikusan szemlelve: a korabeli Magyarorszag szellemi eletenek szinte minden lenyeges tortenesere tortenik
utalas e levelekben. Meg felsorolasszeruen sem tudjuk szamba venni
a „vonatkozasi pontokat". Korlatozodjunk ezert a mentori szerepre:
nezziik Sik Sandort, a fiatal ertelmisegiek tamogatojat.
Igen, segitette a szegedi fiatalokat. A levelekbol kiolvashatoan
1932-ben Ortutay nyaralasat intezi, 1933-ban kapcsolatba hozza
Szekfii Gyulaval, intervenial allasa iigyeben. Hasonlo modon viseli
sziven Tolnai Gabor, Baroti Dezso sorsat, tamogatja, s ha kell, oltalmazza Radnoti Miklost. A budapesti piarista oregcserkeszeknek
akkor is hu tarsa marad, amikor Szegedre koltozven, kotelezettsegei
elsosorban Budapesthez kotik. Szerb Antalt ugyanugy megtalaljuk
patronaltjai kozott, mint fiatal paptarsait.
Majd vegigtalloztam publikacioinak sorat. Tanulmanyait, irodalmi monografiait olvasva, s szamba veve az altala irt egyetemi
jegyzeteket, tankonyveket, imadsagos konyveket, nem szolva
a napilapokban kozolt publikacioirol, nyilvanvalova valt: Sik Sandor
elete szolgalat volt; minden muveben - mufaj tol fiiggetleniil
- ugyanaz az ethosz munkai, az a szellemiseg, amit Ronay Gyorgy
sentiment religieux-nzk nevez.
Irasainak, leveleinek, kesobb ujraolvasott verseinek azonban 52

kiilonosen a harmincas evek masodik feletol - van egy masodik, rejtettebb dimenzioja. Ezek a „k6riilmenyek hatalmara" figyelmeztetnek, tortenelmi anomaliakra, amelyeknek kovetkezmenyeit e hiteben rendithetetlen humanista gondolkodo kiilso es belso teherkent
(sebkent?!) kenyszeriilt viselni.
•

Nezziik eloszor e viszonyrendszer „hamreteget". Boldizsar Ivan
- aki Szabo Zoltannal egyiitt a „huszeveseket" kepviselte a Fiatal
Magyarsdghan - naponta tapasztalhatta: jovahagyott elkepzeleseik
megvalositasat gatoljak a Cserkesz Szovetseg tisztsegviseloi, illetve
a lap foszerkesztoje, Fodor Ferenc, a fiatal foldrajztudos, Sik, aki
Teleki Pallal egyiitt e folyoirat szellemi atyja volt, ez ido tajt szerkesztokent szerepelt a kolofonon. Boldizsar a felhalmozodott gondokrol levelben tajekoztatta a Szegeden elo s ezert a szerkesztosegben
ritkabban megfordulo Sik Sandort. „ D e elkeseredetten, elkedvtelenedve, csaknem meghasonlottan kerdem professzor uramat: mivel
erdemeljiik meg ezt a bizalmatlansagot, ezt a rosszindulatot? . . .
Mert ha ilyen dolgok tortennek, megrendiil a hitem minden »eszmeben es elszanasban«, nevetsegesnek erzem magam onmagam elott:
erre tettem fel az eletemet.
Boldizsar Ivan es sok mas patronaltja szamara termeszetesnek
tunt, hogy panaszaival Sik Sandort terheli, hisz 6 rendithetetlen,
nagytekintelyii; befolyasa szinte korlatlan.
Szabo Zoltan leveleibol ugyanakkor az is kitetszik: erzekeltek,
a veliik szembeni praktikak inditekai poUtikaiak. Fodor Ferenc szociografiai elkepzeleseiket tul radikalisnak tartotta. Ezert kesleltette
a szegediek munkassagat bemutato Ortutay-cikk s Szabo irasanak
egyiittes megjelenteteset. Am Szabo Zoltan mar ekkor eszleli: Sik
Sandor sok, tul sok terhet cipel. „Az iigy borzasztoan bosszant - irja
baratjanak Szegedre. - N e m is a T e cikked miatt, hanem sok mas
megilyenebb ilyesmiert. Apro feltekenysegek es minden eredmenyes terv elgancsolasa gyonyoriien folyik cserkeszberkekben is. Szovetsegtol Fiatal Magyarsagig. A k i ember az egesz tarsadalomban:
Sik Sandor nines itt. Es ha itt van, nagyon faradt ember...
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Sem a folyoirat, sem a mozgalom historikuma nem targya e cikknek. Fodor Ferenc szereperol sem szolunk erdemben: alakja arnyaltabb elemzest erdemel. A z azonban mondanivalonk lenyegevel kapcsolatos - s a Szaboek altal leirt afferok e konfliktus elocsatarozasai-,
hogy a cserkeszmozgalmat, amelyet Sik a katolikus humanizmuseszmetol vezettetve mas egyhazi es vilagi szervezetekkel is egyiittmukodve, egy tisztabb erkolcsu, onallo gondolkodasu, fizikailag es
lelkileg edzett ifjusag nevelese erdekeben kezdemenyezett, Gombos
Gyula regnalasa idejen mas celok szolgalataba kivantak allitani.
Kozelebbrol: a mozgalom militarizalasat, s ennek erdekeben a vezetesben a katonak - nyugalmazott tabornokok es torzstisztek - hegemoniajanak kiepiteset szorgalmaztak. E torekvesek a haborus elokesziiletek eveiben tovabb erosodtek.
Bizonyos, hogy Sik Sandor magatartasan a harmincas evek derekan a fizikai faradtsag is erzekelhetove valt, am azt rezignaltsag is
motivalta. J61 tudta: a Fiatal Magyarsag csak iiriigy, a tamadasok igazi
celpontja 6, a tet pedig a kezdemenyezo szellem, az onkormanyzati
elv visszaszoritasa, a fajisag principiumanak, a katonai jellegnek az
erositese az egesz mozgalomban. „Vegiil is elnyeltek benniinket
mind" - olvashatjuk az Eletrajzi heszelgetesekhon? Am e gondjat fiatal barataival akkor meg nem osztotta meg, annal is inkabb, mert az
akkor meg nem volt argumentalhato, s Fodor maga is csak eszkoze
volt ejatszmanak.
Sik Sandor kiszoritasa nem volt egyszeru: nemcsak a piarista oregcserkeszek, de e mozgalomban felnott tizezrek zartak sziviikbe,
tanultak meg az 6 szavaival tisztelni isteniiket, hazajukat. S ami nem
kevesbe esett latba: Teleki Pal szemelyes baratsaga is ovta 6t.
A tragikus fordulat eppen e latoszogbol erzekelheto a legerosebben: kiszoritasat vegso soron a zsidotorvenyek tettek visszavonhatatlanna. A magyar katolikus ifjusag egyik nevelojet es peldakepet
a faji torvenyek kikozositik a nemzeti kozossegbol, s a torvenyek
egyik szerzoje a barat es eszmetars, Teleki Pal.
A lelekben lejatszodo dramat, amely rol huen tudosit 1938 karacsonyan keszitett naplojegyzete,"^ nem oldja az sem, hogy papi minosegeben szemely szerint a kivetelek koze soroljak, s hogy Teleki Pal
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kesobb tragikus koriilmenyek kozott onkezevel vetett veget eletenek.
Az Oregcserkesz Fobizottsag 1940. december 15-en tartott iilesen
utodja, Koszterszitz Jozsef, erdemeit meltatva, igy bucsuztatta Sik
Sandort: „Id6t alio erteke 6 nemcsak a magyar cserkeszetnek, hanem
az egesz nemzeti kultiiranak. A zsidotorvenyt nem a Sik Sandorok
ellen hoztak."^ Mindenki sajat erkolcsi merceje szerint eldontheti:
e szenzibilis lelek mentesitonek vagy megalazonak erezte ezen szavakat?
•

E torvenyeket vegigolvasva - mar idezett naplojegyzeteiben
- teendoit igy summazta:
„1. Kifele - mindent folytatni, mind eddig. Semmi sem tortent;
semmit se valtoztam. Tisztaban vagyok vele, hogy senki egy percig
se vonatkoztatja ram a zsidosagot (legalabbis, akit ismerek). De ha
barmi tortenne is: kotelessegeim nem valtoztak, lelkem nem valtozott, kiildetesem nem valtozott...
2. N e m is foglalkozni a nehezsegekkel; nem is beszelni rola (a legbensobb koron kiviil), senkivel. Vigasztalni, akit Isten hozzam kiild.
E n nem szorulok vigasztalasra...
3. Befele-egy a sziikseges, meg jobban Istenre hagyatkozni. Lelki
eletet erosebben es rendszeresebben. Tobb onmegtagadast!...
4. Dolgozni. Semmi se veheti el tolem a ,sipomat', se a magyar irodalmat... Dolgozom, ha kell egy boldogabb nemzedeknek, mint
Csokonai, de dolgozom.
5. Egyszer mar voltam iildozott vad, a kommiin alatt (legalabb
lehetosegben), Isten neveben majd kiallom, ha ram keriil a sor
masodszor i s . . .
N e m ketseges: e hitvallasszeruen megfogalmazott eletprogram
megvalosithatosagaban oszinten hitt. Am barmilyen eros volt is hite
s elhatarozasa, kerdes, nem volt-e illuzorikus azon remenye, hogy
„kifele" minden ugy folytathato, mint korabban? Hogy tud hallgatni
a nehezsegekrol?
Papkent es tanarkent - az emlekezok tanusagtetele szerint - maga-
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tartasa valoban nem valtozott: mentora es vigasztalqja maradt minden raszorulonak. A kolto Sik Sandor azonban vail, meg ha a szemely et ert megalaztatasokrol csak egy-egy verse tudosit is. A legeroteljesebben az 0, milyen szabadda cimu, 1941-es keltezesu verse. E koltemenyben - igaz, metaforikusan - szamba veszi annak kovetkezmenyeit, hogy Isten a „sdtetseg hatalmdnak" engedte at a vilagot, hogy
„pr6bara vessek az igazakat", s jut el azon kovetkezteteshez: „ £ n
mindezt meglattam es megeltem: - £lek, elek, de mar nem en / N e m
az az en, aki voltam. / Belul, beliil, valamik elszakadtak eszrevetleniil. / Amikrol nem is tudtam. / Hala, hala, / Hogy ettol a beste
vilagtol megszabaditottal. / Parazna pompajatol, / Hamari igereteitol. / Megszabaditottal.
Bizonyos, hogy e versben Sik Sandor nem egyszeriaen a megalaztatasarol vail; halajat is megfogalmazza: Isten szabadda oldotta, megszabaditotta e „beste vilagtol". Am a szabadsag az adott feltetelek
kozott a „befele eles" teljesebb szabadsagat jelentette. A hivo ember
szamara ez lehet a teljesseg, de kerdes: a mentor, a pzptandr Sik Sandort, a hit „mozgalmdrdt", a megcsonkitott Magyarorszag szocialis es
erkolcsi megiijulasanak elkotelezettsege, „a vilagban valo mozgas
korlatozottsaga" nem karhoztatta-e - ha csak idolegesen is - eletfeladatanak reszbeni feladasara?
•

Kolteszetenek erto elemzoi Sik Sandor kesei verseiben Madach
Imre es Vajda Janos hatasat is dokumentaljak. A poetikai hatast sem
cafolni, sem megerositeni nem kivanjuk, am naploit, levelezeset
olvasva velelmezheto: eletutja- megvaltoztatva a megvaltoztatandot
- valoban a magyar irodalom e ket tragikus heroszaval rokon.
Madach Imre es Vajda Janos tragediajaban vegzetes maganyossaguk meghatarozo szerepet jatszott. Kerdes: vegzetesen maganyos-e
az az ember, aki hu. fia egyhazanak es rendjenek, s akit - a visszaemlekezesek tanusaga szerint - oly sok ember szeretete ovezett?
E kerdesre akkor is nehez lenne a felelos valasz, ha az eletmu minden mozzanatat ismernenk: a kereszteny vallasos egzisztalas - olyan
szellemi-emocionalis koteseket tartalmaz, amelynek ertelmezesere
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a racionalis gondolkodas kiindulopontjai nem elegsegesek. Am azt
sajat nezopontunkbol is erzekeljiik, hogy a koltoi kep a Magdnyos virrasztorolnemhangulatot, hanem egzisztencidlisdllapototkozvetkett.^
Am a maganyossagnak - ha nem is a szo egzisztencialis ertelmeben
- korabbrol is vannak datalhato elemei. Sik Sandor egyik eletfeladatanak a katoHkus kolteszet emancipalasat, egy uj olvasokor kialakitasat tekintette. Mecs Laszloval, Harsanyi Lajossal valo levelezesenek
ez egyik alapmotivuma. „Melyen meg vagyok gyozodve rola - irja
Mecs Laszlonak - , hogy ma a mi szavunk a magyar - es nemcsak
a magyar kolteszetben - a jovo, erre van sziiksege, ezt szomjazza
a vilag. . . . Persze egyelore meg nagyon egyediil vagyunk. A k i k
veliink jarnak, meg azok nagy resze sokkal artisztikusabb, halvanyabb, nem izgato, semhogy minden esztetikai erteke mellett is
hatoero lehetne sok gyenge epigon. Nincsen prozank, csak esztetikusaink vannak jelesek - az esztetika pedig nem teremt irodalmat.
A katolikus irodalom kietlen helyzete azonban nem elsosorban
ezen muHk. Meg csak nem is azon, hogy lapjaink nincsenek...
A betegseg oka melyebben rejlik: nines katolikus olvasokozonsegiink. A katolikus kozonseg hihetetleniil alacsony nivojii nalunk.
A k i olvas, alig olvas mast, mint napilapot - aki igen, annak nines irodalmi igenye, nem tud kiilonbseget tenni irodalom es Unterhaltungslektiir kozt - , aki tudna, azt kielegitik a regesregi konyvek,
vagy nines igenye katolikumra az irodalomban - es annak a kevesnek, akiknek ez az igenye is megvan, tobbnyire szanalmasan szuk
sekrestye, politika es egyesiilesdi izu katolicizmus.
A harmincas evek derekan reszben modosultak a feltetelek: az
altala remelt attores azonban nem kovetkezett be. Legalabbis az itelete, helyzetertekelese szerint nem. Harsanyi Lajosnak a Dunantiih
Helikon meginditasaval kapcsolatos tervere irt valasza legalabbis ezt
latszik alatamasztani.
•

A nevelo Sik Sandor nem panaszkodhatott reszvetlensegre: a legkiilonbozobb felekezethez tartozo tiszteloi dolgoztak orszagszerte.
1939 utan megis megritkult koriilotte a levego. Am naploi, jegyzetei
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ismereteben ugy tunik: nem az ismert-ismeretlen tisztelok reszvetlensege vagy felelem motivalta tartozkodasa erintette mindenekelott
fajdalmasan, hanem azoke, akikrol ugy velte, hogy a legkozelebb allnak hozza. S e torteneseket eppen az teszi kiilonosen fajdalmassa,
hogy a tortenelem morzsolta fel az egyetemes ervenyu ertekek
jegyeben fogant lelki kapcsolatokat.
Eletrajzi visszaemlekezeseiben olvashatjuk: „Az elso igazi lelkiatyam, Zimanyi Gyula prefektus es hittanar. 8. osztalyban 6 volt mar
a tanarom. Roppant lelkesedese es lelkisege egesz eletemre donto
lett... Hogy nem leptem ki, mint koltoi karrierjet felto ifju a rendbol, es hogy nem hagytam abba a kolteszetet, az mindketto az 6 zsenialis vezetesenek a muve. A komolyabb lelki eletre, espedig egy
bizonyos stilusu lelki eletre, 6 nevelt ra Keeskemeten... "^^
1960-ban, amikor e visszaemlekezest rogzitettek, egyertelmuen
a tisztelet es a kikezdhetetlen szeretet szavaival idezte fel egykori
rendfonokenek alakjat, aki - Schiitz Antallal egyiitt - megtanitotta 6t
apietas szo roppantjelentosegere.^^
Levelei kozott 1944. oktober 3-i keltezessel ugyanakkor a kovetkezo, Zimanyi Gyulanak adresszalt level talalhato:
„ Szeretett Rendfonok U r , kedves Gyulam!
Szokatlan dolog, hogy a hazban vagyok es megis levelet irok, de
Zombik atadta leveledre kell felelnem, es azt hiszem, hogy jobb lesz
ez a mod, mert felek, hogy a szemelyes jelenlet alkalmaval reszben
a fajdalom, reszben az irantad valo, immar egy eleten at elo szeretetem es tiszteletem megint megnemitana.
Tegnap delutan - husz ora utazas utan megerkeztem Szegedrol...
Megerkezesem elso negyedorajaban adta at 2. leveledet. Tudom,
hogy nem igy volt szanva, hiszen T e Szegedre akartal kiildeni, es ott
maskent (ha nem is kevesbe fajon) hatott volna, de elkepzelheted,
milyen fajdalmas volt ez a fogadtatas! Hiszen nyilvan Isten akarata
volt, hogy mar nem ert Szegeden - ha ott er, termeszetesen engedelmeskedem, es valoszinuleg egy-ket nappal kesobb jovok fel, ha meg
lehet, de hat ez az egy-ket nap nem valtoztat a lenyegesen: ugy latszik, nem vagyok kivanatos vendeg (es egyaltalan: csak vendeg, sot
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alkalmatlan idegen) abban a hazban, amelyet tizeves korom ota otthonomnak (anyam halala ota egyetlen otthonomnak) ereztem - ,
mert kell a hely masoknak, sot - mint irod, idegen papoknak.
Mikor tizenot evvel ezelott, miniszteri es rendfonoki forszirozasra, szivem es eletterveim ellenere, vallalkoztam az egyetemi
tanarsagra, a donto lokest Sebesnek, az akkori rendfonoknek az
a kijelentese adta meg, hogy mozgasi szabadsagomat senki sem fogja
akadalyozni, akkor johetek fel, amikor jonak latom, itt aUando szobam lesz es »egyaltalan, itt koztiink mindig otthon leszel«. E z igy is
volt tizenot even at... Hogy eppen most valtozott meg, amikor k i i l soleg is sulyosatjelent..., es eppen altaladjon ez a megalazo es elkeserito valtozas, aki Sebesnel annyival kozelebb all tal es allsz is hozzam, ez varatlansagaval es keptelensegevel csak annal fajdalmasabba
teszi a dolgot. Hiszen igaz, j o l tudom, hogy nem toled szarmazik
(teged szorongatnak - mondtad a multkor), de hat gyengenek latni
(bocsass meg az oszintesegert) azt, aki ifju- es ferfikorom eszmenye
volt, ez nem enyhiti a fajdalom keseriiseget!
Azt irtam, hogy kiilsoleg is sulyosan erint most e dolog; persze
csak viszonylagosan ertendo, hiszen nem lenne nehez Budapesten
olyan papi, ill. szerzetesi hazat talalnom, amely szivesen ad nekem
otthont, ha »nem lelnem honom e hazaban«, de hat aHgha hasznalna
a Rend prestige-enek, azert ezt piarista lelkiismeretem es hozzad valo
(megsebzetten is valtozatlan) szeretetem csak a legvegso esetben
engedne igenybe vennem. "^^
A Gyozod-e meg? cimmel, a vilaghaboru befejezeset kovetoen kozreadott kotetebol csak kovetkeztethetiink ezen evek tortenesei altal
okozott lelki sebekre.
•

Vajon 1945, a lelki ujjaepites remelt kezdete oldotta-e ezen fajdalmakat? Legalabbis a kezdeti idokben ugy tetszett: igen. Egyhazi,
vilagi reszrol egyarant a megbecsiiles olyan megnyilatkozasait
tapasztalhatta, amelyeknek nemcsak jelkepes erteke volt. 1946-ban
a Piarista Rend seniora, majd 1947-ben a magyar rendtartomany
fonoke lesz; meg 1945-ben kinevezik a prominens szemelyisegekbol
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alio Kozmuvelodesi Tanacs alelnokeve; levelezo tagjava valasztja
a Magyar Tudomanyos Akademia.^^ Am mar az „ocsiid6 esztendokben" is erzekeli - s ez csak kezdete a drama uj, nem kevesbe tragikus fejezetenek - hogy Sik Sandor sentiment religieux-jenek nem kedvez a „t6rtenelmi ido".
E korszak politikai es eszmetortenetenek meg legjelentosebb esomopontjait sem idezhetjiik fel e visszaemlekezes kereteben, amint
ahogy Sik Sandor sokiranyii tevekenysegenek rekonstrukcioja is
meghaladja lehetosegeinket.Amit az altalunk ismert dokumentumok fenyeben megfogalmazni kivanunk, az azon tortenesekkel kapcsolatos, amelyek Sik Sandort ezen evekben - s eppen eletutjanak
legdramaibb pillanataiban - azokkal az emberekkel is szembesitik,
akik talan a legtobbet koszonhettek neki. S az iitkozesekben nemcsak
lelki sebeket kapott, de olyan eszmek, iranyok - legalabbis idolegesen - ellehetetleniileset is megerte, amelyeknek Sik Sandor reprezentansa volt, illetve lehetett volna.
Sik Sandor egyike volt azoknak, akik nem tekintettek a magyar
katolikus egyhaz feudalis jellegu elqjogait - a nagybirtokot, az esztergomi ersek kozjogi funkcioit s ettol elvalaszthatatlan kivaltsagokat - a katolikus hit hatekony evilagi kepviselete feltetelenek. Ellenkezoleg: ertekszemleletet, egyhazpolitikai torekveseit mar ekkor
sokkal inkabb motivalta Jacques Maritain, Henri de Lubac modernebb egyhazkepe, integralt humanizmusa, szocialis kerdesek iranti
erzekenysege. E szellemisegtol vezettetve tartotta elkeriilhetetlennek, hogy azon katoHkus mozgalmak, amelyek a magyar nemzet
anyagi es erkolcsi osszeomlasat eloidezo erokkel aktivan egyiittmukodtek vagy organumaik tamogattak azokat, nyiltan szakitsanak
tegnapi onmagukkal, tartsanak lelkiismeret-vizsgalatot.
Szilard, intranzigens allaspontjanak talan legfelreerthetetlenebb
dokumentuma az Actio Catholica igazgatojahoz, Mihalovics Zsigmondhoz irott levele. A z alkalom: a mozgalom Orszagos Elnoksege
az erosen kompromittalodott Nemzeti Ujsag helyett Uj Ember neven
hetilapot kivant inditani.
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„Kedves Baratom!
N e m ismeretlen Elotted, hogy az Actio Catholica tervezett hetilapjanak elokesziileteit kezdet ota sulyos ketsegekkel kisertem es csak
hetekig tarto belso kiizdelem utan szantam ra magam a ram kirott
szerep vallalasara, amikor remeny tamadt bennem, hogy talan biztositani lehet azt a ket feltetelt, amely nelkiil meggyozodesem szerint
a lap inkabb artana, semmint hasznalna. Ezek: a lap megett az osszes
epito katolikus erok osszefogasa - es az Actio Catholica eddigi iranyzataval valo szivbeli, gyokeres es felreerthetetlen szakitas, illetoleg
hibaink es mulasztasaink nyilt elismerese mellett egy elevenen es realisan mai es politikai megalkuvasokat es hasznossagi tekinteteket
kizaro, fenntartas nelkiili katolikus irany, hang, pedagogia.
A z utobbi napokban, reszben a szerkesztosegi megbeszeleseken,
reszben azokkal a katolikus vezeto szellemekkel valo beszelgeteseken, akikkel megegyezesiink szerint targyalnom kellett, arra a belatasra jutottam, hogy a fenti ket feltetel beteljesiileset a jelenlegi viszonyok mellett alig lehet remelni. Azert - sulyos es hosszu lelki kiizdelmek utan - arra kell, hogy kerjelek, ments fel az U J E M B E R - n e l
- egy pillanatig sem a jelzett feltetelek nelkiil - vallalt szerepem alol.
Minthogy a megbeszelesek soran pro es contra ervek regen kimeriiltek, nem volna ertelme a bejelentesemrol valo tovabbi targyalasoknak. Arra kerlek, kegyeskedjel elhatarozasomat visszavonhatatlannak tekinteni.
Mondanom sem kell, hogy ha a lap szamai - amelynek sikereert
nem szunok meg imadkozni - bebizonyitanak, hogy tevedtem,
ennek belatasa pillanatatol boldogan ajanlanam fel munkassagomat.
Addig azonban nevemnek a lapon valo szereplese inkabb a szellemek
tovabbi osszezavarodasat szolgalna, mint az eszmek es lelkiismeretek
oly egetoen siirgos tisztulasat.
Mely tisztelettel es szeretettel koszont:
Sik Sandor
(u.i.) Kerlek, kegyeskedjel intezkedni, hogy Ijjas baratunk kezehez
adott ket keziratomat visszakapjam. "^^
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E magatartas - egyhazpolitikai torekves - alapja s nelkiilozhetetlen
feltetele: a magyar tarsadalom demokratikus, szocialis megiijulasa,
tovabba hogy az uj koztarsasag a vallasi tiirelem jegyeben folytassa
targyalasait s az allam es az egyhaz elkeriilhetetlen szetvalasztasat ne
kapcsolja ossze az ateizmus allami rangra emelesevel, mert az ilyen
egyhazpolitika mar nem egy, altala is vallalhato plebejus orientaltsagu demokratikus politikai rend platformja, hanem a proletardiktaturae (vagy azt elokeszito politikae).
A z esemenyek - mint az koztudott - nem Sik Sandor torekveseivel
osszhangban alakultak. Azt, hogy a szivehez oly kozelallo Magyar
Cserkeszszovetseget 1946-ban feloszlattak, meg tudomasul vette;
e mozgalom fasiszta minositeset nyilvanvaloan nem fogadta el.
A fakultativ hitoktatas bevezetese ellen azonban mar protestalt, jollehet e lepes meg a klasszikus polgari demokraciak institucionaUs rendjevel osszhangban allt. Igaz, e lepeset benso meggyozodesen tul mas
hatasok is magyaraztak.
A Kozmuvelodesi Tanacsban vallalt szerepet a magas egyhazi hierarchia a kezdetektol nem nezte j o szemmel. A Cserkeszszovetseg
s mas katolikus diakegyesiiletek feloszlatasat kovetoen maga is foglalkozott a visszavonulas gondolataval, de eppen Ortutay Gyula szemelyere - 6 1947-ben keriilt a VaUas- es Kozoktatasiigyi Miniszterium elere- tekintettel kitartott „6rhelyen".
1947. marcius 31-i keltezesu Mindszenty Jozsef biborosersek levele:
„Illustrissime!
Ismetelten kerte, figyelmeztessem, amikor nyugodtan mar nem
maradhat a Kozmijvelodesi Tanacsban. A mostani egyhazpolitikai
tervek elhoztak ezt az idot. Amennyiben ezeket a terveket, ahogy
a piispoki kar kivanta, nem vennek le a napirendrol, nyilvanosan
kozreadando nyilatkozattal, allasarol mondjon le. Nines akadalya,
hogy terverol az elnokot es a tanacsot tajekoztassa.
Aldasommal vagyok:
Mindszenty Jozsef
biborosersek. "^^
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Sik Sandor mint egyhazanak hu fia, az utasitast vegrehajtotta,
annal is inkabb, mert a tervezett intezkedeseket 6 is serelmesnek
talalta. Fajdalmat, keseruseget azonban ez a koriilmeny nem csokkentette, ellenkezoleg, megsokszorozta. Ezt a feltetelezesiinket az
alabbi, bardt-mmiszterhez irt level is alatamasztani latszik:
„Miniszter U r !
Regi barati osszekottetesiink^^, a nehez idokben atelt kozos elmenyek feleslegesse teszik, hogy Miniszter U r elott hangsulyozzam
a demokraciahoz es szellemi szabadsaghoz valo meggyozodeses
ragaszkodasomat es hogy e gondolkozasom nem valtozott es a jovoben sem fog megvaltozni.
A koalicios partoknak a fakultativ hitoktatasra vonatkozo felfogasat azonban nem tudom magameva tenni. fgy az ezzel kapcsolatos
intezkedesek lelkiismeretem szerint arra kenyszeritenek, hogy
levonjam meggyozodesem kovetkezmenyeit es visszavonuljak az
Orszagos Kozmuvelodesi Tanacs vezetesetol. Felre kell allnom mindenek elott a fiatal magyar demokracia iranti szeretetemnel fogva.
Meg vagyok ugyanis gyozodve rola, hogy a fakultativ vallastanitas,
amely ujabb tomegeket idegenit el a demokraciatol - annak szempontjabol sulyos, felek, hogyjovatehetetlenballepes.
N e m vehetek reszt ebben a munkaban pedagogiai meggyozodesemnel fogva sem. A laikus erkolcstant ugyanis elmeleti megoldasok
es tapasztalatok alapjan (pi. Forsterrel es Bergsonnal) sulyos elet- es
emberismeret-hianybol fakado, vegzetes pedagogiai tevedesnek
tartom.
De nem tehetem magameva ezt a programot, mint hivo ember es
katolikus pap sem: nem nyugodhatom bele abba, hogy a jovo nemzedek szeles retegei k i legyenek teve annak a lehetosegnek, hogy
politikai befolyasolasra Isten ismerete nelkiil nojenek fel.
Mindezek alapjan kernem kell Miniszter Urat, sziveskedjen
engem az Orszagos Koznevelesi Tanacs iigyvezeto alelnoki tisztetol
felmenteni.
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Ugyanilyen tartalmu levelet inteztem egyidejuleg az Orszagos
Koznevelesi Tanacs elnokehez, D r . Szent-Gyorgyi Alberthezis.
Tisztelettel:
Sik Sdndor"^^
A levelre a minisztertol - aki talan a legtobbet koszonhette Sik
Sandornak - a kovetkezo, szigoruan hivatalos valaszt kapta:
„A Magyar Vallas- es Kozoktatasiigyi Minisztertol. 62.312/1947.
sz. I I I . ii.o.
Egyetemi Tanar Urnak az Orszagos Koznevelesi Tanacs iigyvezeto alelnoki tisztsegerol tortent lemondasat elfogadom es a Tanacs
iigyvezeto alelnoki teendoinek ellatasa alol felmentem.
Egyetemi Tanar Urnak az Orszagos Koznevelesi Tanacs iigyvezeto alelnoki minosegben vegzett ertekes es eredmenyes munkajaert
eHsmeresemet es igaz koszonetemet fejezem ki.
Ortutay Gyula."^^
A drama, amelyet e levelek rideg targyszerusege sem rejthet el,
nemcsak Sik Sandor szemelyi dramaja volt. A mestersegesen felgyorsitott folyamatok, a szuk latokoru poHtikai taktikazasok a megkezdett demokratikus atalakulas szellemi potencialjat sziikitette be.
Sik Sandor a katolikus humanizmus, a megujulo egyhazi mozgalmak egyik mentorava, szellemi vezeralakjava valhatott volna, ha
a tortenelmi baloldal kovetkezetesen hu marad a demokratikus es
szocialis megujulas 1945-ben meghirdetett, a magyar tarsadalom
szerkezeti-tarsadalomlelektani realitasait figyelembe vevo platformjahoz. E z esetben is lettek volna vitak, am azok a dialogus szellemeben lettek volna lefolytathatok. A z adott feltetelek kozott azonban
Sik Sandor kompromisszumkeresesenek nem alakulhatott k i
a bazisa, mert az osztalyharc mindenaron valo elezesenek logikaja
a fundamentalista iranyzatoknak kedvezett; a „klerikalis reakcio
elleni hare" manipulalt jelszava politikailag a katolikus humanizmus
kepviseloit is ellehetetlenitette.
•
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Sik Sandor eletenek utolso eveiben olyan folyamatok, torekvesek
korvonalazodnak, melyek az altala vallalt eletprogramot ujra idoszeruve tettek. De a mar sulyosan beteg Sik Sandor csak a kezdeteket eli
meg, s e tortenesek sajat eletutjan ekkor sem mentesek azon paradoxonoktol, amelyek heroikus maganyanak tragikus alaptonust k o l csonoztek.
A piarista rendhazat 1953 nyaran - az olvadas kezdeti idoszakaban
- koltoztetik szamara megalazo modon uj helyere; a Masodik Vatikdni
Zsinat — amely az altala kepviselt sentiment religieux-t — laikus szamara is kibetiazhetoen igazolja, halala eveben zajlik; X I I . Pius papa
apostoli aldasat mar halalos agyan fogadja.
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1937. dec. 13-an irja az alabbi levelet Sik Sandornak:
„Kedves Professzor Ur!
Pesten, a fiiik elott nem nyilott alkalom, hogy szivem szerint megkoszonjem Professzor U r josagat, amely az egyetemi evektol mindmaig kisert. Nagy ajandek az
a szeretet Nekem s nagy biztonsag a jovomre is. Nehez most a Duna-parton dijat
megkoszonni, mikor annyi minden megkoszonni valom van, az, hogy eljutottam
a dijig. A dij kiilonben is az orom mellett nagyon elgondolkodtatott. Igy levelben
fogadtam meg Professzor Urnak, hogy nagyon szerenyen, fegyelmezetten fogadom ezt a kitiintetest s vigyazni fogok, hogy embersegem csorbat ne szenvedjen
miatta. Kerem, hogy tovabbra is regi szeretettel gondoljon ram a Professzor U r , en
igyekszem ugy dolgozni, hogy szeretetet mindig kierdemeljem.
Igaz halaval es szeretettel udvozli:
(Ortutay) Gyula"
Sik Sandor a vallas- es kozoktatasiigyi miniszterhez. Bp. 1947. apr. 11. Piarista
leveltar, M S 5316/135.
A vallas-es kozoktatasiigyi miniszter Sik Sandorhoz. Bp. 1947. apr. 21.

Huszar
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Mecs Laszlot a nagyvaradi szinhaz dobogojan lattam eloszor
- mint kisdiak. A matine utan szaladtam, hogy elerjem tanaraim
kozott, a premontrei rendhazban, es autogramot kerjek tole.
Sik Sandorral egy csaladhoz tartoztam eveken at, s ma az 6 szobajaban lakom utodakent a tartomanyfonoksegben, de rola is elso,
gyerekkori emlekem a legelevenebb. Templomban latom, pontosabban a regi vagy a jelenlegi pesti piarista kapolnaban. N e m szoszeken all, hanem az oltar meUol beszel. Emlekszem nehany fontos predikaciojara, amelyet kiemelt, iinnepi alkalommal diakmisen mondott el. Egy-egy bibliai vers rol ma is eszembe jut az a magyarazat,
amit valaha (negyven eve!) 6 fuzott hozza. Igazan melyre azonban
konferenciabeszedeinek emleke vesodott bennem. Ezek nem szonoki teljesitmenyek voltak, inkabb tanari eloadasok. Gimnazista
gyerekkent, majd egyetemi hallgatokent s vegiil piarista kispapkent
tobbnyire allva hallgattam vegig oket: az iilohelyeket idosebbek foglal tak el, meg a jobb allohelyekre is ok keriiltek, hiszen nekik szolt az
eloadas. Volt, aki a lepcsohazba szorult, itt meg le is iilhetett a lepcsore, azert mindent j o l hallott, mert j o l mukodtek a hangerositok.
E n magam olyan helyet kerestem, ha leghatul is, ahonnan lathattam
az eloadot. Jo volt nezni is osszeszedett, idonkent fbl-fblheviilo alakjat. Egeszen ott volt minden szava mogott.
Ezen a nyaron sziiletesenek szazadik evfordulojara Emleknaptart
szerkesztettem rola. Tizenket verset aranylag konnyu volt kivalasztanom a tizenket honaphoz. De egy-egy prozai reszletet is ki akartam
emelni a konferenciabeszedeibol valahogy iigy, hogy lehetoleg igazodjanak az esztendo hangulatahoz, az egyhazi ev iinnepeihez. E z
mar nehezebb vallalkozasnak bizonyult. A beszedeket annak idejen
gyorsirassal jegyeztek (kesobb mar hangszalagra is rogzitettek),
elkesziilt pontosan a gepirasos atteteliiis is. Nemelyik (elegge sok)
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megjelent koziiluk a Vigiliaban, ezeknek szoveget a szerzo atsimitotta, hogy kiemelje oket az eloszo esetlegessegebol. Anyagot ilyenforman boven talaltam. Antologiaba illo, elegans reszlet azonban
nemigen akad ezekben az eloadasszovegekben. Egeszeben lenyugozok, reszleteik onmagukbanjoval kevesbe mutatosak.
Felreertes ne essek: nem panaszkodom, jellemezni szeretnem azt
az „anyagot", amelyet most egyszerre latok gyerekszemmel es felnott szemmel is. A z irodalombol ismeros az az elmeny, amikor egyegy iroember erett ferfikent visszater gyerekkora tajaira, Moricz
Zsigmond a Tisza-hatra, Illyes a pusztak nepe koze. Valami ehhez
hasonloban volt reszem, amikor kezembe vettem a Sik Sandor konferenciabeszedeirol kesziilt jegyzeteket. N e m egy tajra, de gyerekkorom es fiatalsagom meghatarozo szellemi-lelki komyezetebe tertem
vissza nehany evtized olvas many emlekei vel es sajat papi, lelkipasztori tapasztalataimmal. Most latom: egy kicsit feltem is attol, hogy
csalodnom kell, hogy felnottkent nem tudok majd azonosulni annak
a lelkes fiatalnak ertekelesevel, aki annak idejen voltam. Orommel
mondom: nem igy lett.
Talan lesz kutato, aki megirja egyszer a magyar Histoire du sentiment religieux-t. Ennek huszadik szazadi koteteben jelentos fejezetet
kell majd szannia Sik Sandor konferenciabeszedeinek bemutatasara,
gondos, filologiai vizsgalatara. Ezek a konferenciak a vilaghabonit
koveto masfel evtizedben a magyar katoHkus szellemi-lelki tajekozodas legmaradandobb megnyilatkozasai voltak. A z orszagosan ismert
koltotanar, aki ezekben az evekben (1947-t61) a magyar piarista rendtartomany fonoke is volt, 1945 adventjetol 1960 nagybqjtjeig minden ad ven then es minden nagy bqj then megtartotta ezeket a sorozatokat. Rendszeresen a piarista kapolnaban s azzal parhuzamosan
Budapestnek egy-egy nagyobb hallgatosag befogadasara alkalmas
templomaban is, mint az egyetemi templomban vagy a belvarosi,
a Bakats teri, a kobanyai plebaniatemplomban. A folytonossag 1960
adventjeben szakadt meg. 1961 nagybqjtjeben meg ujra vallalkozott
a kolto egy szokasos nagybojti sorozat megtartasara, utana mar nem
volt ereje ilyen nagyszabasu munkara. A „mufajnak" Sik Sandor eleteben elozmenye is van: rank maradt egy konferencia-sorozata
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a Miatyankrol, amelyet Szegeden tartott az 1943/44-es egyetemi
tanev masodik feleben a szegedi egyetemi hallgatok szamara. A z
ekkor tartott eloadasok szoveget fblhasznalta kesobb Budapesten
1949-es, majd 1956-os nagybojti sorozataban. Maskor, mas temakkal kapcsolatban nem vette elo ujra regebben elmondott beszedeit
(egy-egy beszedet igen, de egesz konferencia-sorozatot sohasem
„ismetelt"). Ezt a temat azonban nagyon kedvelhette. Erre vail,
hogy a gyorsirassal rogzitett s gepirasba attett beszedszovegek koziil
egyediil ezt a sorozatot dolgozta at egeszen, hogy nyomdakesz allapotban egy esetleges kiadasra elokeszitse.
Reszletekbe meno elemzest itt nem vegezhetiink, de erdemes lesz
tartalomjegyzekszeruen attekinteniink, mirol is szoltak ezek
a beszedsorozatok. A piarista leveltarban talalhato anyag alapjan
errol a kovetkezo adatok rbgzithetok:
1945 advent:

Isten es ember (Az elo Isten; A z egesz ember; A szabad lelek; A forro Ma)
1946 nagybojt: A z Isten Orszaga (Isten orszaga - ember orszaga;
A benniink levo Istenorszag; A lathato Istenorszag;
A kiizdelmes Istenorszag; A nem-evilagbol valo orszag)
1946 advent: Krisztusi nagykorusag (Hogyan nezi a kereszteny
ember a) a szemelyiseget; b) a csaladot; c) a nemzetet;
d) az emberiseget?)
1947 nagybojt ^
1947 advent
> N e m maradtak rola dokumentumok.
1948 nagybojt J
1948 advent: A z ember utjai Istenhez I . (Ima; Bojt; Alamizsna; H i vatas)
1949 nagybojt: A Miatyank
1949 advent: A z ember utjai Istenhez I I . ( A tudomany utjai;
A hagyomany utjai; A misztika utjai; A szepseg utjai)
1950 nagybojt: A z emberiseg a kereszt alatt (csak a cimerol tudunk,
dokumentumok nem maradtak rola)
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1950 advent:

Kereszteny egyetemesseg (A tanitasban; A magatartasban; A tortenelemben)
1951 nagybojt: Jezus Krisztus (Bevezetes az evangeliumba: Jezus
Krisztus es a mai ember; A tortenelmi Krisztus; A z
emberekJezusa; Isten Fia; A z tJr)
1951 advent:
Keszitsetek az t J r utjait! (Kereszteny ember es evilag;
A kereszteny es az emberi sors; A kereszteny ember
szabadsaga; A kereszteny ontudat)
1952 nagybojt: A szeretetrol („Nagy dolog a szeretet"; „Szeretet az
Isten"; „Szeresd a te Uradat, Istenedet!"; „Mint tenmagadat"; „Aki embertarsat szereti"; „A tokeletesseg koteleke" - a kozossegi emberrol)
1952 advent:
A Biblia Istene (A patriarkak Istene; A torveny
Istene; A profetak Istene; A z evangelium Istene)
1953 nagybojt: a nyolc boldogsag
1953 advent: AzUrangyala
1954 nagybojt: Akeresztut
1954 advent:
Negy nagy mester (Szent Pal; Szent Agoston; Szalezi
Szent Ferenc; Newman)
1955 nagybojt: A z imadsag (csak a cimerol tudunk, dokumentumok
nem maradtak rola)
1955 advent:
Istengyermekseg es krisztusi nagykorusag (Bevezetes; A gyermeki vaUasossag; A fiatalkori vallasossag;
A nagykoru ember vaUasossaga)
1956 nagybojt: Isten es ember a Miatyank tiikreben
1956 advent:
Oltozzetek Krisztusba! (A Krisztust magara oltott
ember a hetkoznapokban; Szeretet; Sors; Hivatas)
1957 nagybojt: A het szentseg (ezt a sorozatot felbeszakitotta egy
autobaleset es a belole szarmazo bordatores, kesobb,
husvet utan fejezodott be)
1957 advent:
Isten varas - Istenkereses (Onmagunkban; E g y masban; Sajat szavaban)
1958 nagybojt: Emberek a kereszt alatt ( A poganyok; A hivatalosak
I ; A hivatalosak I I : Judas; A valasztottak I : A z apostolok; A valasztottak I I : Asszonyok, Maria)
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1958 advent:

A z ember, ahogyan Isten elgondolta (Ember
vagyok; Hivo vagyok; Kereszteny vagyok; Katolikus vagyok!)
1959 nagybojt: Krisztus Urunk kinszenvedese (Az 6t fajdalmas titok
alapjan)
1959 advent: Utak Istenhez (Willibrord Verkade; Elisabeth
Leseur; Takashi Nagai; Charles Foucauld)
1960 nagybojt: A Cirenei nyomaban
1961 nagybojt: A lelkielet mesterei (Neri Szent Fiilop; Szalezi Szent
Ferenc; Pali Szent Vince; Bosco Szent Janos)
A konferenciabeszedek temainak bemutatasa utan elsosorban azt
a hangnemet kellene fblidezniink, amelyek ezeket az eloadasokat oly
felreismerhetetleniil sajatossa tettek. Legjobb lesz nehany mondatot
ideznem. A z 1956-os adventi eloadassorozat kezdeterol valo a kovetkezo bekezdes:
„Az Isten utjait keressiik, az 0 tanitasat valljuk a ma problemaira
eligazitoul. Mikor azon elmelkedtem, hogy a ma nagy kerdesei
koziil melyik az, amelyet mint legsiirgosebbet mostani adventi
elmelkedesiink targyava kellene tenni, a donto inditast egy tanarbaratomtol kaptam, akinek feltettem ezt a kerdest. Ezt felelte: £ n egy
atkepzo tanfolyamrol jovok. A z elso vilaghaboru alatt lettem tanar,
es azota most otodszor kepeznek at. Becsiiletes ember vagyok, es el
akarok igazodni korom kerdeseiben, szolgalni akarom becsiilettel
a korsziiksegletet, de megvallom, hogy a ramzaporozo, egymasnak
ellentmondo gondolatok kozott ugy erzem magam, mint A z ember
tragediaja Adamja, mikor Lucifer megmutatja neki a termeszet eroinek mukodeset. fis vele szeretnek felkialtani: »E zur kozott hova lesz
Enem zart egyenisege?« Ezt mondd meg nekem! Magyarazd meg
nekem, hogy ki vagyok, hogy allok szemben a vilaggal!"
A konferenciabeszedek hangvetelet pontosan jellemzi ez a nehany
mondat. N e m szonok beszel itt. N e m is egy kolto ragadja magaval
a hallgatoit. Cserkesztaborban szokas igy beszelni a tabortiiz mellett,
vagy a szegedi szeminariumi beszelgetesek, esti teazasok hangulata
remUk fbl benniink. Emelkedett ez a hang, de egy kisse szaraz is, csak
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neha lagyul el vagy izzik at. A z eloadasok professzorosak: gondolatokat fejtenek k i , tenyeket ismertetnek, gondolkodasra, egy-egy
tema figyelmes koriiljarasara biztatnak. A z eloado tiszteli hallgatoit,
nem akar tuljarni az esziikon, nem probalja sulyos megfontolasok
helyett konnyu es felszines indulatokkal elragadni oket. A z idezet azt
is mutatja, milyen kornyezetbol valo a hallgatosag. E g y bizonyos:
nem olyan emberekbol all, akik olcso vigaszra vagynak. Sik Sandor
ismeri oket, hiszen legtobben koziiliik a keze alatt nottek fel. Kerdeseiket komoly an veszi, gondjaikat aterzi, hiteles szo val szolitja meg
oket.
A piarista leveltar emlitett es bemutatott gyujtemenyeben nemcsak a lejegyzett eloadasok szovege talalhato meg, hanem ezen tul
tobbnyire azok a lapok is, amelyeket a beszedek elmondasa kozben
az eloado maga elott tartott: ezeken termeszetesen nem kesz mondatok, bekezdesek olvashatok, hanem tobbszor at- meg atirt vazlatok.
Kiegeszitesiik tobbnyire egy-egy gepelt idezetgyujtemeny, amely
szinten ott volt az eloado asztalkan, hogy a megfelelo helyen fbl
lehessen olvasni az elkeszitett idezeteket. Nemelyik beszed mellett az
elokesziilet legelso szakaszanak emlekeit orzo hevenyeszett vazlatok
is megtalalhatok. H a mindezt attanulmanyozzuk, a konferenciabeszedek sziiletesenek folyamatat is fel tudjuk idezni magunk elott.
E g y valami elso latasra is nyilvanvalova lesz a vizsgalodo tekintet
elott: a kolto nagyon sokat es nagyon alaposan kesziilt ezekre az eloadasokra. Egy-egy temahoz sok mindent frissen elolvasott. A z
„Istengyermekseg es krisztusi nagykorusag" cimu adventi sorozat
dossziejaban fennmaradt egy level. Pannonhalmarol erkezett, nyilvanvaloan valaszul Sik Sandor soraira, amelyekben bibliografiat,
esetleg konyveket kert kesziilo eloadassorozatahoz. Tobb tueat
konyvet ajanl, kbztiik peldaul a noi vallasossagot illetoen K a m p mann T h . 1947-ben megjelent ket kotetet: Grundlagen ganzheitlicher Frauenbildung unter besonderer Beriicksichtigung des religibsen Bereichs. Mindjart mellette Buytendijk muve: Die Frau. Natur,
Erscheinung, Dasein (Koln, 1953) es Simone de Beauvoir sokat
emlegetett muve: Le deuxieme sexe. N e m allitom, hogy a konferenciazo feldolgozta az egesz ajanlott bibliografiat. A z azonban bnmaga72

ban sokat mond, hogy ilyen alapos tajekozodassal fogott munkahoz,
s nem egyszeruen emlekezetebol, szemelyes tapasztalatabol meritett.
Talan meg valamire vail ez a gondos es munkas felkesziiles. Arra,
hogy Sik Sandor egy professzor alapossagaval es felelossegtudataval
olyan temakrol tartott itt eloadasokat, amelyeknek igazaban nem
volt szakertoje. Erre volt sziikseg, ezzel lehetett kerdesekkel kiiszkodo embereknek segitseget nyujtani, s 6 volt abban a helyzetben,
hogy szolhatott. Feladatkent vallalta tehat ezeknek a temaknak korszeru, gondos feldolgozasat, szinte elolrol vegigtanulva biblikus,
tortenelmi muveket, eletrajzokat. Tudos lelkiismeretesseggel dolgozott, s ezt a lelkiismeretesseget meg szigorubba tette az a tudat, hogy
nem sajat szakteriileten mozog.
Meg egyet erziink vilagosan, hogy nem volt egyediil. Nemcsak
Pannonhalmarol kerhetett bibliografiat es friss konyveket. Mindennapos tanacsadokent mogotte voltak sajat rendtarsai, a piarista teologiai foiskola tanarai; sajat konyvtaran kiviil keze iigyeben volt Schiitz
Antalnak, Balanyi Gyorgynek konyvgyuj temenye, s akkor, amikor
az atlagos magyar ertelmisegi nemigen jutott ujabb nyugati konyvekhez, hozza - tanitvanyai reven is - hamarabb eljutottak Suhard
korlevelei, Guardini, Daniel Rops, Ricciotti muvei. Kisse tiilozva
mondhatnank, hogy masfel evtizeden at az egesz orszag katolikus
(sot kereszteny) ertelmisege helyett figyelt, olvasott, szova tette azt,
ami a legtisztabban latok tajekozodasaban, beszelgeteseiben feltisztult.
Szokatlan tortenelmi helyzet szoritasaban sziiletett meg ez
a nagyivu vallalkozas. U g y gondolom, megis jellemzo a vallalkozora is. Mivel a konferencidzo kepevel szemem elott vegigtekintem
Sik Sandor egesz palyajat, fblvillan bennem az a gondolat, hogy talan
korabbi elete is szokatlan tortenelmi helyzetekben sziiletett, nagyivu
vallalkozasok sorozata volt. Igy vaghatott neki annak idejen az egyetemi katedra vallalasaval jaro irodalomtorteneszi munkanak, igy
dolgozta bele magat az esztetikaba. Talan meg kolteszetenek fejlodeset is be lehetne mutatni hasonlo feladatok felismerese- es betoltesekent.
Jelenits Istvan
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S I K S A N D O R R O L

A hiiszas evek vegen lattam 6t eloszor. A Vaci Piarista Gimnazium
diakja voltam, amikor elterjedt a hir, hogy a szokasos nagybojti lelkigyakorlatot Sik Sandor, a hires papkolto fogja mondani. E z alelkigyakorlat emlekezetes maradt mindnyajunk szamara. A z ifjusagrol
beszelt es azokrol a veszelyekrol, melyek az ifjusagra leselkednek.
Pietro Bandinellit allitotta szemiink ele, akit Leonardo megfestett az
Utolso vacsora c. kepen. C volt Janos apostol, a „szeretett" tanitvany. Sajnos, 6 lett Judas kepmasa is, mert amikor a mester evek
mulva modellt keresett a Judas-portrehoz, legnagyobb meglepetesere azt is Pietroban talalta meg, aki kozben elziillott es a felismerhetetlensegig elvaltozott. A pelda alkalmazasa kezenfekvo volt: M i n den ifju es minden ember - talan nem is egyszer - valaszut ele keriil az
elet folyaman, amikor eldonti sajat sorsat. A beszed mely ertelme
mellett irodalmi stilusaval is megragadott benniinket, s ezzel eletreszolo utravalot adott nekiink. Most, hatvan ev tavlatabol is elottem
all a nevelo, aki aterzi hivatasanak sulyat. E z a felelossegerzet tiikrozodik az „Alszik a sator" c. cserkesz-verseben, valamint a harmincas
evek vegen megirt „Kraft durch Freude" c. koltemenyeben, melyben egy ujpogany szellemtol ovja az ifjusagot.
Szellemi es lelki kapcsolatunk ezutan is allando maradt, hiszen az
6 imakonyvet forgatta minden katolikus diak evtizedeken at. Ebben
ismertiik meg az egyhaz nagy elmelkedoit Szent Agostontol kezdve
napjainkig. Ebbol imadkoztuk Assisi Szent Ferenc naphimnuszat es
a zsoltarokat az 6 forditasaban. Mindig erdeklodessel vartuk kedves
lapunkat: a Zaszlonkat, mely rendszeresen kozolte verseit. Ugyanilyen fogadtatasra talalt Zsoltaroskonyve is, melyet sokan iigy olvastak es imadkoztak, mint egy regen vart magyar nyelvu zsolozsmas
konyvet.
A harmincas evekben Budapesten, a Katolikus Nagygyulesek ren-
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dezvenyein lattam C t ujra. Ekkor mar egyetemi tanar Szegeden es
onnan jar fel a Fovarosba vendegeloadokent. A z egyetemi ifjusag
szellemi szomjusaggal olvassa konyveit: a „ G a r d o n y i - A d y - P r o haszka" a legolvasottabb konyvek egyike. Ezt kovetik Pazmanyrol
es Zrinyirol irott munkai, majd kesobb irodalmi elmenyt nyujto
Esztetikaja is. Kozben eveken at dolgozik Harmath Artiirral egyiitt
a „Szent vagy U r a m " enekeskonyvon, mely otven even at vezerfonala lett a templomi enekkulturanak. 0 lett kesobb szellemi atyja
a Possonyi Laszlo alapitotta folyoiratunknak: a Vigilianak, mely
nemcsak a katolikus ertelmiseg lapja lett, hanem melto helyet foglalt
el a legjobb magyar folyoiratok soraban. A z , hogy a Vigilia megerhette otvenedik jubileumat, annak koszonheto, hogy hii maradt Sik
Sandor szellemehez.
E g y haboru elotti nagygyulesen egyiitt szerepelt a papkolto-triasz
masik ket tagjaval: Mecs Laszloval es Harsanyi Lajossal. „Az acelember" c. verset szavalta el. Ebben a versben a katolikus irokat a taviro
oszlopokhoz hasonlitotta, akik tuzo napon es dulo viharban egyarant
ort allnak az elet orszagiitja mellett es husegesen tovabbadjak a rajuk
bizott iizenetet. E z a kep jellemzi 6t az elkovetkezo idokben is.
A katohkus irodalom oszlopa volt, az evangeliumi iizenet: a kereszteny humanum huseges orzqje es tovabbitqja. Pedig ez az oszlop sok
megprobaltatasnak volt kiteve! A magyar oktatasiigy, szeretett
rendjenek es a katolikus iskolaknak a gondja sulyosan nehezedett vallaira. Annak ellenere, hogy politikaval nem szeretett foglalkozni,
mint kulturpolitikus is nyomot hagyott a magyar muvelodes torteneteben.
Sajnos, szemelyesen csak egyszer talalkoztam Vele. A haboru utan
Matyasfbldon szerepelt egy Vigilia-esten Juhasz Vilmossal egyiitt.
Bar sulyos gondok felhoztek be arcat, szeme megis a regi fennyel
ragyogott, amikor kedves verseit szavalta nekiink. E z is eletre szolo
emlekem maradt. Verseskoteteit ma is szivesen veszem kezbe, hogy
gondolatokat meritsek belole magam es masok szamara is.
Termekeny kolto volt. Sokat es konnyen alkotott, mint a nagy
zeneszek, akik csak „kiirjak" magukbol a benniik zsongo dallamokat. Iroi eletmuve szeles skalaju. A liratol a dramaig, a vallasos iroda-
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lomtol a tudomanyos esszeig minden szin megtalalhato palettajan.
Megis mint lirikus es a vallasos kolteszet megujitoja volt a legnagyobb, s a legboldogabb akkor volt, amikor ennek elhetett. Verseibol a legtisztabb humanum: a termeszet es az emberi lelek szeretete
sugarzik felenk. E z a szeretet olyan nagy, hogy mar szinte bocsanatot
ker Istentol erte. „Bocsasd meg" c. koltemenyeben megkoveti Istent
azert, hogyjobban szereti Nala
„ . . . a meggyet, a mezet, a harsfaviragot,
Felhok mesekonyvet,
Fiuk-lanyok mosolya lobbanasat,
Ferfiak irott homlokat,
Kezed jateka a m u v e i t . . . "
Nala azonban ez nem oncelu esztetizmus, hanem csak lit, amelyen
at a Teremtohozjutunk:
„De mondd meg Uram:
Behunyhattam-e szemem elottiik,
Mikor beloliik T e neztel ream?
Bedughattam-e szavukra fiilem,
Amikor T e biigtal benniik
Kimondhatatlan sohajtasokkal."
E z a kereszteny humanum alapja: a termeszet szeretetere epul fol
a termeszetfolotti lelki elet is.
E humanum masik vonasa az ember szeretet. Benniik is az orok
Szep visszfenyet kereste. A „Testverek" c. verseben igy ir errol:
„Emberek elnek, s arcukon arnyek remeg,
S az lit szelen kinyiijtjak lankadt karjukat.
Megfogni csendben egy kinyiijtott bus kezet,
Van-e szebb, testver, van-e szebb?"
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Olyan ember hitvallasa ez, aki nemcsak hirdette, de melyen atelte
es megvalositotta a szeretet parancsat. Milyen fajdalmasan kialt fol
a masodik vilaghaboru eloestejen:
„Embernek lenni emberek kozt
M i nem tudunk csak, emberek?"
(Embernek lenni.)
Azt hiszem, ebben foglalhato ossze Sik Sandor vegrendelete a jovo
nemzedekek szamara. Azert vonzodott a cserkeszethez is, mert
annak legfobb celkitiazese az „emberebb ember" kialakitasa volt.
Kiilon meltatast erdemelne szonoki tevekenysege, hiszen az elo
szo mestere is volt. N e m volt „fulminans" szonok a szo megszokott
ertelmeben, de gondolatainak melysege, magas kultiiraja es az
oszinte ateles adta meg vonzoerejet. Elete utolso szakaban a piarista
kapolna, majd az Egyetemi templom szoszeke lett megbecsiilt
katedraja, melyet mindig nagy tomeg vett koriil. Prohaszka utoda
lett ezen a katedran es a hallgatok a „Szentlelek harfajanak" lantosat
lattak benne.
1989. januar 20-an lenne szazeves. Ehsmeres es koszonet iUeti a Sik
Sandor Emlekbizottsagot azert, mert ezt a datumot nyom nelkiil
elroppenni nem hagyja, hanem egy ertekes kotetben orokiti meg
a nagy humanista kolto eletmuvet.
KaczibaJozsef
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PAROS VIRAG

Ahol Krisztus-kereszted vitted
Bokorra lepke szallt: az ihlet.
Halljuk zsongito vers-zenedet
Erdejebol a szenvedesnek.
Paros virag tisztas-koron
U g y hajlik szenvedes, orom.
Paros virag: egymasba oltva
Hallatszik nevetes es sohaj.
Torekeny lelek: karcsu vaza
Keriil az Urnak asztalara.
Kozma Laszlo

SfK

S A N D O R

S Z E R K E S Z T 6 1

MUHELY£BEN

U J R A K E Z D E S UJ R E M ^ N Y E K K E L

„fr6k vagyunk, egynek tudjuk magunkat az elo magyar irodalommal. N e m vagyunk szekta, nem vagyunk part, nem vagyunk
meg esak iroi csoport sem: egyszeruen magyar irok vagyunk...
Az, hogy katolikusok vagyunk, nem tavolit, hanem kozelebb visz
hozzajuk: a megertes, a szeretet, az egyetemesseg - a szakmai
osszetartozas tarsadalmi es a magyar szo szenvedelyes szerelmenek veriinkbe irt torvenyen tul - a mi szamunkra lelkiismereti parancs."
E v v e l a tudattal es kiildetessel inditotta ujra a Vigiliat Sik Sandor
1946 vegen. Ekkor mar igazan sikeres koltoi-irodalomtudosi palyat
tudhatott maga mogott, de legalabb ennyire eredmenyes volt cserkeszpedagogusi es lelkipasztori munkassaga is. A z irodalom eleteben
eppen ugy otthon volt, mint az egyhazeban. Mindkettoert felelosnek
erezte magat, s mindkettonek szolgalatara vallalkozott a Vigilia ujraindulasakor.
Bizakodasaban megerositettek a szemelyet ert kitiintetesek is.
Ekkoriban neveztek k i a Koznevelesi Tanaes alelnokeve (1945),
valasztottak a Magyar Tudomanyos Akademia levelezo tagjava
(1947), a Kisfaludy Tarsasag masodelnokeve (1949), a Magyar Irodalomtorteneti Tarsasag alelnokeve (1949), s az elsok kozott reszesiilt Kossuth-dijban is (1948). Aligha gondolhatta meg ekkor, hogy
a Vigilia hamarosan egyediil marad nemcsak az egyhazi folyoiratok,
de az irodalmi lapok koziil is: hogy a terjedelmeben es peldany szamaban megfogyatkozott lap rovidesen a puszta fennmaradasert fog
kiizdeni; hogy szerkesztoi munkaja sziintelen kiilso-belso fesziiltsegek kozott fog eltelni, egeszen halalaig.
E g y folyoirat szerkesztese csapatmunka. Sik Sandor 1946-ban
Juhasz Vilmossal egyiitt vallalta a lap iranyitasat. 1948-ban azonban
Juhasz Vilmos kiilfbldre tavozott, s igy 1949-t61 Sik Sandor egyediil
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szerepelt felelos szerkesztokent. 1949. Junius 1-i keltezessel kesziilt el
a Vigilia Munkakozosseg szabalyzata. A z alapitok irtak ala: Sik Sandor, Doromby Karoly, Mihelics Vid, Ronay Gyorgy.
„A »Vigilia Munkakozosseg« a Vigilia cimu folyoirat szerkesztesevel es kiadasaval azt a feladatot tuzi maga ele, hogy olyan katolikus szellemu folyoiratot adjon olvasoi kezebe, amely a sziiksegszeru haladas kovetelmenyeivel szamolva a katolikus papsag szellemi tovabbkepzeserol gondoskodik, ugyanakkor pedig a vilagi
katolikus olvaso szamara a kor szinvonalan alio lelki, hitbuzgalmi
es szepirodalmi olvasnivalot ad, mindezekkel pedig az egyetemes
kozmuvelodest szolgalja."
A lap tenyleges szerkeszteset az otvenes evek elejetol nagy reszt
Ronay Gyorgy vegezte. Sik Sandor keziratos hagyatekaban ma is
fbllelhetok Ronay fbljegyzesei: ezeken osszegezte a kovetkezo havi
szam tematikajat, cikkeit, s mutatta be Sik Sandornak jovahagyas
vegett. Amikor az otvenes evek vegen Sik Sandor egeszsege gyongiilni kezdett, a lap szerkeszteset mar teljesen Ronayra bizta.
A Vigilia szerkeszteseben akkor erte a legnagyobb csapas, amikor
nem sokkal ezutan kiilso nyomasra Ronay Gyorgy kenytelen volt
megvalni megbizatasatol. Sik Sandor a szerkesztesben legfobb tamaszat, a lap pedig legnagyobb erteket veszitette el. Sik szinten benyujtotta lemondasat, „megrendiilt egeszsegere" hivatkozva, ezt azonban az illetekes hatosagok nem fogadtak el.

A VIGILIA C£LJAI

£S BELS6

ARANYAI

Arra csupan kovetkeztetni tudunk, hogy Sik Sandor szerkesztoi
elkepzelese szerint milyen lapot szeretett volna letrehozni, hiszen
a koriilmenyek alakulasa kovetkezteben szinte evrol evre modositania kellett a lap arculatan.
A lap elso, mintegy haromnegyed reszet nehany tanulmany, elbeszeles es vers toltotte ki, a maradek egynegyedet pedig kisebb irasok
(naplo, kulturalis, egyhazi es lelkieleti jegyzetek, recenziok). Ide
sorolhatnank Mihelics V i d ket kituno rovatat, a Kerdesek es tavlatok
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es az Eszmek es tenyek cimut. Husz even at a lap talan legegyenletesebb reszenek mondhatjuk Mihelicsnek ezt a folyoirat- es konyvszemlejet. A z olvasok tobbsege szamara az europai tajekozodas
egyetlen lehetoseget jelentette ez egy olyan korban, amikor kiilfbldi
kbnyvekhez es folyoiratokhoz gyakorlatilag nem lehetett hozzajutni. A naplobol a legmaradandobb Ronay Gyorgy kritikusi rovata,
A z olvaso naploja, de sokan olvastak erdeklodessel Possonyi Laszlo
Szinhazi orjaratat is.
A tanulmanyoknak mintegy fele resze teologiai temaju irasokbol
keriilt k i . Horvath Sandor es Schiitz Antal, majd kesobb Takacs
Jozsef es Belon Gellert foleg a dogmatika es lelkielet, Balanyi Gyorgy
es Hermann Egyed az egyhaztbrtenelem, Zemplen Gyorgy az
erkblcstan es lelektan, Rado PoHkarp a liturgia kerdeseit targyalta,
Szorenyi Andor pedig az akkoriban erosen forrongo bibliatudomany ujabb eredmenyeirol tajekoztatott. Sik Sandor tobbnyire egyegy konferencia-beszedet tette kbzze, vagy annak temajat dolgozta
fel tanulmannya. Rendszeresen jelentkezett teologiai jellegu irasokkal Ronay Gyorgy is: egy-egy szentrol irt esszejevel, majd „az egyhaz eleteert magat felelosnek erzo vilagikent" „direkt modon" is
szova tette a kor magyar keresztenysegenek egy-egy egeto kerdeset,
peldaul az igehirdetest, a vilagiak nagykorusagat.
A tobbi tanulmany nagyreszt az irodalommal, ritkabban a zenevel
vagy a kepzomuveszettel foglalkozik. Ilyen nevekre bukkanunk
iroik kozott az otvenes evek elejen: Barczi Geza, Benedek Marcell,
Beney Zsuzsa, Brisits Frigyes, Dummerth Dezso, Eckhardt Sandor,
Ferenczy Beni, Galamb Sandor, Ignacz Rozsa, Kerenyi Gracia,
Nemes Nagy Agnes, Possonyi Laszlo, Sinko Ferenc, C s . Szabo
Laszlo - de 1959-ben, Sik Sandor 70. sziiletesnapjan meg Ortutay
Gyula is jelentkezik hajdani professzorat kbszbnto irassal. Feltunhet,
hogy a termeszettudomanyok meltanytalanul kevesse jutottak szerephez: csupan Holenda Barnabas irt rendszeresen ebben a temakbrben.
A teologiai tanulmanyok kozott fontos helyet foglalnak el a kiilfbldi szerzoktol forditott irasok. A kor legnevesebb, halado teologusai koziil megjelenik Jacques Maritain, Henry de Lubac, Yves C o n -
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gar, Jean Danielou, Suhard biboros, Alexis Carrel, a nemetek koziil
foleg Romano Guardini, az angol Hilaire Belloc. A z igeretes sor az
otvenes evek masodik feleben sajnos megszakad. A felsorolasbol azt
is lathatjuk, hogy a Vigilia szerkesztoi elsosorban a vezeto francia
teologusokra figyeltek. K a r l Rahner peldaul csak a hetvenes evekben
valt ismert es idezett szerzove, foleg a hatvanas evektol a lapban
uj onnan jelen tkezo teologusok. Gel Ferenc, N y i r i Tamas es Szennay
Andras kozvetitesevel.
A szepirodalmi reszben a magyar irodalom mellett sok modem
kiilfoldi szerzo is bemutatasra keriilt. Rendszeresen jelentkezet elbeszelessel Fekete Istvan, Gerlei Jozsef, Ijjas Antal, Magyar Ferenc,
Mandy Ivan, Ronay Gyorgy, Szarka Geza, Thurzo Gabor, de Ignacz
Rozsa, Kodolanyi Janos, Passuth Laszlo, majd Meszoly Miklos neve
is feltunik. A legkedveltebb kiilfbldi szerzo Graham Greene, de megtalaljuk Supervielle, Mansfield, Papini, Chesterton, FrancisJammes,
Saint Exupery, majd 1957-t61 Heinrich Boll, sot William Saroyan
irasat is.
Meg valtozatosabb kepet mutatnak a kbltemenyek. „Hazi szerzonek" szamit Csanad Bela, Darazs Endre, Harsanyi Lajos, Jekely Z o l tan, Pilinszky Janos, Ronay Gyorgy, Sik Sandor, Takats Gyula, T o l dalagi Pal, Tiiz Tamas, Vidor Miklos, Varosi Istvan, de tobbszor
talalkozunk Berda Jozsef, Fodor Jozsef, Nemes Nagy Agnes, Vas
Istvan, Webres Sandor verseivel is. Itt indul 1949-ben Gbrgei Gabor,
majd Kalasz Marton, Gyurkovics Tibor, Beney Zsuzsa, Vasadi
Peter. Mindig fontos szerepet kaptak a muforditasok: a negyvenes
evek vegen rendszeresen jelentkezett muforditasokkal Szabo Lorinc
es Vas Istvan, kesobb Szegzardy-Csengeryjozsef.
A terjedelem megfogyatkozasa, a lehetosegek beszukiilese okozhatta, hogy az otvenes evek masodik feletol mintha megritkulnanak
a kiilfbldi szerzok, s szintelenebbe, szukbsebbe valnek ezzel a lap
horizontja is. Kellett a hely a magyar szerzok szamara? A nyomottabba valt politikai legkorben akadalyok gbrdiiltek a kiilfbldi szerzok
kbzlese ele? A korabeli emlekezok elmondjak, hogy minden szamhoz rendszeresen joval tobb keziratot keszitettek elo, hogy a cenzura
altal kifogasolt anyagok helyebe mas irasokat tehessenek be.
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ELLENTETES ELVARASOK

KERESZTTUZEBEN

Hogy a lap szerkesztese mennyi feszultseg, surlodas kozepette
folyhatott, abba igen jo bepillantast nyujtanak a Piarista Leveltarban
orzott dossziek, Sik Sandorhoz intezett levelek, hivatalos beadvanyok (jelzetiik: S. S. 13. 22. - A cikkben idezett mindegyik kezirat
eredetije e dossziekban talalhato.)
A Vigiha a maga modjan igyekezett megfelelni az olvasok igenyeinek. Egyik legnepszerubb rovatanak szamitott a lelkielet temait targyalo Kis ut (foleg Eglis Istvan irasai), eveken at allando rovata volt
a Kereszteny remekirok, de ezen kiviil is gyakran kozolt szentektol,
szentekrol irasokat. Joreszt ilyen temakkal foglalkozott a Szerkesztoi
iizenetekben is. Annak azonban mind Sik Sandor, mind Ronay ellenallt, hogy szamuzzek az irodalmat a lapbol, es az olcso, jambor publicisztika szintjere engedjek siillyedni.
A masodik elkepzeles ketsegteleniil jogos igenybol indult k i :
a magyar papsagnak nem volt lelkipasztori teologiai folyoirata. T o b ben azt javasoltak 1953-ban, hogy alakitsak at erre a celra a Vigiliat,
megsziintetve annak irodalmi-kulturalis jeUeget. Azt mindenkinek
el kellett ismernie, hogy a Vigilia szinvonalas es korszeru teologiat
kepvisel - a kor legjobb hazai es kiilfbldi teologusai irnak hasabjain.
Akadtak azonban olyanok, akiket zavart a lap irodalmi jellege, egyetemes tagassaga, illetve sajnaltak a katolikus sajtonak juto keves
papirt ilyen irasok kozlesere forditani. Sik Sandor hatarozottan es
sikeresen vette vedelmebe a Vigilia eddigi arculatat. Elismerte, hogy
a papsag igenyei jogosak, ezeket azonban nem a Vigilia megsziintetesevel, hanem egy uj folyoirat meginditasaval kellene kielegiteni
- mondta.
A harmadik elvaras az elozoeknel diszkretebben, de annal hatarozottabban jelentkezett. Mar 1953-ban megfogalmazodott a vad,
hogy a lap nem tart lepest a tarsadalmi valtozasokkal, irasai nem
elegge aktualisak, tudatosan a tavoli miiltba iranyitja olvasoit, elterelve figyelmiiket ajelen feladatairol.
Tanulsagosan foglalja ossze ezeket ? szempontokat a kiadonak
1951 szeptembereben keszitett memoranJuma. Ketfojavaslata:
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„A szerkesztesnek kell a lap irant sokkal nagyobb ragaszkodast
es szeretetet kelteni az olvasokban. (...) A kozonseg arra kivancsi,
hogyan alkalmazhatja mai eletere vallasa parancsait, hogyan elheti
vallasat, hogyan alakul vallasos eletenek holnapja. ( . . . ) A z elmeleti feldolgozason nemjut tul a lap. ( . . . )
A szerkesztesnek dontenie kell: kifejezetten katolikus folyoiratot kivan-e szerkeszteni, vagy pedig vegyes jellegut, azaz olyat,
amelyben a tulnyomo katolikus erdekessegu temak mellett altalanosan erdekes temak is helyet kapnak. ( . . . ) A vilagnezeti es altalanos anyag keverese nem helyes, es nem jelent elonyt azzal a negativummal szemben, hogy honapok ota a Vigilia tartalmabol legfeljebb nehany utalas erejeig lehet arra kovetkeztetni, hogy Magyarorszagon, a magyar egyhazpolitikai adottsagok kozott jelenik
meg.
Javaslatom tehat kettos iranyu: az egyik, a fentebb eloadottak
ertelmeben sokkal hitbuzgalmibb folyoirat, a masik pedig a piispoki kar eskiijenek szellemeben eszreveheto kapcsolat letesitese
a valosaggal."
Sik Sandor a hozza intezett memorandumot azonnal elkiildte
Ronaynak: „Kedves Gyurkam - irta ra kezzel - , olvasd el, aztan
gyere, beszelgessiink rola. Sok vitathato benne, de bizonyos, nagy
lelkiismeretesseggel tanulmanyozta at fiizeteinket."
Hogy Sik Sandor hogyan kelt vedelmere magyarsag es keresztenyseg, kultura es teologia szintezisenek, a Vigiha alapveto celkituzesenek - arrol nem maradt fenn keziratos dokumentum. Ronay
Gyorgy azonban irasba foglaltan is atnyujtotta velemenyet Sik Sandornak. Erdemes idezniink nehany reszletet:
„ H o g y m i a katolikus lap problemaja? A VigUiae nem az, hogy
megtanitsa a legvegyesebb kozonseget arra, hogyan alkalmazza
a mai eletre a vallas parancsait. E z az U j Ember dolga. ( . . . ) N e m
szajbaragos gyakorlati megoldasokat, hanem elveket kell adnunk,
ablakokat nyitnunk, hogy azutan a m i elveinket es utmutatasainkat az olvaso papok es az intelligens katoHkusok kozvetitsek
tovabb, es valtsak gyakorlati valosagga. A tobbi nem a mi feladatunk ezen a teren. Ne akarjunk egyszerre mindent potolni es min86

den lenni. Ne legyiink mohon £tudes is, Szivujsag is, mert ebbol
csak torzsziilemeny szarmazik. ( . . . ) Mas a zsurnalizmus es mas
a Vigilia. ( . . . )
A piispoki kar eskiijere utalas elkepeszto. Oriiljiink, hogy
a kormanynak j 6 k vagyunk, ugy, ahogy vagyunk. Minden kilepes akar a vonal fele, akar a tulsagosan gyakorlati eletbe avatkozas
fele abbol a »rezervaltsagb61«, amibe nagyon tudatosan, hatarozottan es felelossegerzettel »zark6zunk«, tonkreteszi a lapot. E g y reszt kiteszi kormany-kivanalmaknak, masreszt kihivja maga
ellen az olvasok ellenszenvet... A Vigilia azonfoliil elsosorban
irodalmi lap. E n folyton arrol hallok, miert nem adunk tobb irodalmat, esztetikat."
•

A Vigiha 1946-t61 1963-ig megjelent szamai a nehezsegek kozepette megis megsziiletett eredmenyt mutatjak. A dokumentumok
segitsegevel bepillanthattunk a szerkesztoi munka rejtett hatterebe
is. Befejezeskent hadd alljon itt egy publikalatlan iras. A lap ujraindulasanak 10. evfordulojara Sik Sandor radiobeszedet keszitett.
Elmondasara vegiil nem keriilt sor. Szavai azonban remekiil osszegzik ennek az idoszaknak - es a rakovetkezo eveknek - munkajat: azokat a celokat, amelyeket Sik Sandor es a Vigilia Munkakozosseg
maga ele tuzott, s amelyeket vegiil is sikeriilt megvalositania. Szavai
harminc ev utan is aktualisak:
„(. . . ) A lapnak sulyos nehezsegekkel kellett szamolnia. N e m csak politikai jelleguekkel; ezeket, ha nem is iitkozesek nelkiil,
sikeriilt lekiizdeni. Sok mindenrol nem irhattunk, de hala Istennek, a katoHkus kozmosz oly vegteleniil gazdag, hogy igy is
eppen eleg temat talaltunk, es lassan beletanultunk abba, hogy
majdnem mindenrol, meg kenyes temarol is irhattunk, polemiak
nelkiil, fensobbsegesen, pozitiv modon. Onerzettel mondhatjuk
el, hogy tiz ev alatt egyetlen olyan sort sem irtunk le, amelyert
katoHkus es magyar lelkiismerettel ma es mindenkor ne vallalhatnank a felelosseget.
A masik nehezseg abbol a tortenelmi nehezsegbol fakadt, hogy
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tulsagosan sokfele feladatot kellett vallalnunk. Mivel az U j Emberen kiviil egyetlen katolikus sajto-organum voltunk, meg kellett
probalnunk valamikeppen potolnunk a Katolikus Szemlet,
a Magyar Kulturat, az Eletet, egy hittudomanyi es egy bolcseleti
folyoiratot is. E z termeszetesen nem sikeriilhetett, csak igen kis
mertekben. De valamit megis tehettiink: ha nagyon szerenyen is,
de megiscsak hangot adtunk a kereszteny vilagnezetnek, es ha
nagyon szukosen is, de bepillantast engedtiink a kereszteny nagyvilag eletebe es problemaiba.
A z olvasok, es nemcsak a katohkus olvasok ezrei - batran
mondhatjuk: tizezrei, mert fiizeteink sok kezen keresztiil rongyolodtak el - megereztek es halasan ismertek el torekveseinket, mint
arrol sok irasbol es szobeli visszhangbol meggyozodhettiink. Elismeresiink tartalmi ertekeink mellett annak a torekvesiinknek is
szolt, hogy a lehetosegig iparkodtunk kenyes szigorusaggal
figyelni kozlemenyeink irodalmi ertekere is. H a visszaneziink az
elmult tiz evre, ugy erezziik, j 6 munkat vegeztiink. E z t az erzest
fokozza az a tudat, hogy olvasoink kozt, akikkel szellemi osszeJcottetesben vagyunk, foldmives embertol es gyari munkastol
a piispokokig es professzorokig a magyarsag minden retege kepviselve van.
Szemlenk ma is, mint e tiz even at, a szo legtisztabb ertelmeben
valo katolikus szellemet szolgalja - a legteljesebben, azaz a katohkus hit, erkolcs es eletforma alkuvas nelkiili teljes tiszteleteben
- a legteljesebben katolikusan, vagyis egyetemesen, azaz nyitott
lelekkel minden barhol es barki altal megjeleno emberi ertek ahitatos tiszteletevel. Katolikusak vagyunk, azaz semmi emberi es
semmi isteni nem idegen toliink. ( . . . ) "
Lukacs Laszlo
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PILLANATFELVfiTELEK

Pillanatfelvetelek elnek bennem Sik Sandor oriasi tudasarol,
embersegerol, lelkisegerol. Ezekbol szeretnek nehanyat felidezni.
De elore elnezest kell kernem: az egyetemen 6 szamunkra a P R O F
volt. Igy mondva es erezve: csupa nagybetuvel. Szabadjon tehat
neha igy emlitenem. £ s bocsanatot kell kernem, ha faradt agyamban
neha osszemosodnak az idopontok.

A TANAR

Volt valami szuggesztiv egesz megjeleneseben. Mindig fekete
reverendaban, egyenes tartassal, kicsit hatravetett fejjel, rendszerint
allva adott elo. Nagyon erthetoen, tisztan, alig emelt hangon beszelt,
de hangjat szinezte a kolto beleerzese nagy elodjei irant; egy-egy
mondata sziven iitott, nekiink is fontos lett, amit 6 annak erzett. Igy
nevelt irodalmi peldakon embersegre, hazaszeretetre, helyes iteletre.
Az irodalom melysegeibe valo beleerzest, az irodalmi vitak szeretetet
tole kaptam.
Nepszerii volt, szerettek. A tobbi karok elsoeveseit - akiknek szamara kotelezo volt egy felev magyar irodalom hallgatasa, sohasem
kellett kotellel fogni. Mindig zsufolt volt az Auditorium Maximum.

A PEDAGOGUS

Nagyon nagy szerepet jatszott boles humora es kedvessege. Igaz,
tudott haragudni is, de nagyot nevetni is, megroni, ha kellett, de
megerteni, gyogyitani, felemelniis.
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Csodalatos vizsgaztato volt. A z olvasottsagot megkovetelte, de az
onallo gondolkodast ertekelte. Ime egy pelda:
Csekelysegem szorgalmas, j 6 diak volt, am halalosan izgulos es
rettenetesen pontatlan. A szakvizsga szobelim napjan tehat fel kilenckor vonultam be, 3 kilo jegyzettel a honom alatt, mert a Prof ugyis
csak fel 12-re jon, es en ezeket addig mind atveszem... Mire azzal
fogadnak: „Hol voltal, az istenert, a Prof mar itt van es diihos!"
Azt hiszem, a Nagy Pedagogusnak ezuttal a humorerzeke kerekedett feliil, mert a berogyadozo almazold leanyzot vidam kedvesseggel igy fogadta: „J6 reggelt, Zsofia, hogy aludt? Reggelizett mar?
Erdekes volt a zarthelyije, de ezzel meg ezzel nem ertek egyet,
magyarazza meg!" A gores feloldodott; Tanar es tanitvany eszmet
cserelt a vilag legszebb kerdeseirol.
Ideges, gyulolkodo korunkban vilagito pelda: igy kell kihozni
a fiatalokbol a tudast es az ertekeket, ami benniik van.
Erre egy masik pelda. Remelem, 50 ev tavlatabol senkit sem sert,
de olyan aranyos, es annyira jellemzo Sik Sandorra, hogy muszaj ide
irnom.
TORTENELMI

LECKE

Sotetedett az europai egbolt, es a honi is. Tarsadalmi hajszalereken
szivargott befele a fasizmus, es mar mocorogtak a 38-ra beharangozott nyilasok is. Sotet volt kiinn is, mikor egy teli esten a villanyfenyes Auditorium Maximumba nehany percre bekukkantott a tortenelem.
A z ugy volt, hogy Sik Sandor osszevont koUegiumainak egyiket
tartotta, emlekezetem szerint a X X . szazad irodalmarol. A terem
szokas szerint dugig volt a Tanarkepzo Foiskola es az egyetem
magyar szakosaival, annak ellenere, hogy minden masodik-harmadik oran egy-egy hallgato olvasta fel a temaval kapcsolatos dolgozatat. Akkor eppen egy huszeves fiunak kellett beszamolnia (a nevere
nem emlekszem), de nem volt sehol. A Prof koriilnezett, szoiitotta,
erre a legfelso padsorbol elotunt a delikvens - teljes nyilas diszben!
Egyenruha, karszalag, csizma. £ s diiborogve menetelt lefele.
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A lelegzetiink is elallt. A z elkepedt, egyre fesziiltebbe valo csendben minden szem Sik Sandorra szegezodott. (3 pedig, szekeben kisse
hatradolve, atyai mosoUyal szemlelte az aprankent elbizonytalanodo
daliat. M a j d - m i k o r az mar majdnem leert-, vidaman megszolalt:
„ M i n t k o m o r b i k a e , olyan ajarasa..."
A felszabadult, fergeteges hahota majd szetvetette a termet, es
a szegeny srac maradek onerzete romjain at bukdacsolt a dobogora.
Es akkor a Prof, kollegai szivelyesseggel, hellyel kinalta tehetseges
diakjat, kedvesen erdeklodott temaja felol, erdeklodessel hallgatta
a felolvasast, nem fukarkodott a dicserettel. Minden a helyere keriilt.
N e m tortent semmi, csak felnottebbek lettiink. Sik Sandor pedig
talan Jozsef Attilara gondolt, akirol nehany honappal kesobb tartott
zartkoru szeminariumot. Mar csak a delutani napfenyre emlekszem,
amint bearanyozta a lehajtott fejeket, es a Prof megremego hangjara:
„ A draga A t t i l a . . . "
Akkor, valahogy, a valaha-volt golyalanynak bemutatott ket
komoly fiatalember szomoru szeme jutott eszembe: Radnoti M i k lose es Szerb Antale. Megertettem, hogy mindent tudtak. M a mar
tudom, hogy a jovot is.

„HANGALBUM"

Kodaly mondja valahol, hogy a tiszta enekles jutalma a zengo,
tiszta felhang. Sik Sandor papi hangjaban a hit, a tudas es a lelek osszhangjanak tiszta, zengo „felhangja" volt az, ami megremegtette a sziveket adventi es nagybojti konferenciabeszedeiben. Azt hiszem, az
egyik legnagyobb hitszonok volt, minden szonoki mesterkedes nelkiil, a legegyszerubb, legtalalobb szavakkal es azzal a bizonyos felhanggal.
Egy-egy mondat, ahogy beleivodott az ember emlekeibe: A nagaszaki atomtamadas utan dr. Nagai vegre hazajut, es megtalalja
a hamu alatt „felesege meg meleg csontjait" ( X X . szazadi nagy konvertitak). Annyi megindult reszvet es fajdalom volt Sik Sandor
hangjaban, hogy az embernek simia kellett - es okolbe szorult a keze.

91

De az emberi gonoszsag ellen is bennem maradt egy mondata:
„Minel torzabb, gonoszabb egy lelek, annal jobban kialt az utan,
hogy imadkozzunk erte!"
Iranytu, orok ervennyel. Biztos hatasu, csak tiirelem kell hozza.
(Kiprobaltam.)
Utolso adventi konferenciajara - hire jart, hogy beteg - elvittem
kamaszfiamat az Egyetemi templomba. Megrendiilten lattuk, ahogy
a legyengiilt, magabaroskadt beteget felsegitettek a szoszekre.
Akkor megszolalt - a hangja a regi! Sot, talan meg intenzivebb, szarnyalo: csodalatos demonstraciqja annak, hogy a gyenge fizikum
a lelek eszkoze volt. A Lelek eszkoze.
A sekrestyeben meglatogattuk. Megismert, a fiamat megaldotta.
Bucsiizoul kezet nyujtott. Mar alig volt akkora, mint en, a keze halotthideg.
C) elment... De hangja ittmaradt koztiink, a szivekben es az
akkori ifju szivek magnofelvetelein. Megvannak-e meg, tudnank-e
egy lemezkiadast osszehozni felejthetetlen konferenciabeszedeibol?
Probaljuk meg!
Mesterhdzi Lajosne Ditrdy Zsofia
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A NEVEL6 SIK

SANDOR

M a mar az evek, evtizedek elorehaladtaval egyre vilagosabb: Sik
Sandor a 20. szazad egyik nagy magyar neveloje volt. Nevelni akart
mint kozepiskolai tanar es egyetemi professzor, mint kolto, dramairo es irodalomtudos, mint egyhazi szonok, lelkisegi iro es lelkiatya.
Nevelni akart a szo legteljesebb eredeti ertelmeben: nevelni, novelni,
vagyis tobbe, ertekesebbe, gazdagabba akarta tenni a rabizottakat,
a hozzafordulokat, a koreje seregloket.
S ma mar, az evek, evtizedek elorehaladtaval egyre vilagosabb: Sik
Sandor sokretu nevelomunkaja eredmenyes volt; hatasai itt vannak
mai jeleniinkben, kulturankban, magyarsagunkban, lelkisegiink mai
mindennapjaiban.
E gazdag, sokszinu, sokhiiru neveloi eletmu osszetevoi koziil
harom vonatkozasra szeretnenk a figyelmet rairanyitani.
•

Meg nem volt 22 eves, amikor 1910 szeptembereben i ^ u tanarkent
a vaci piarista gimnaziumban elkezdte pedagogus palyajat. A kovetkezo tanev azonban mar a budapesti piarista gimnaziumban talalta:
1911 oszetol 1929 decembereig e nagyhiru, kiemelkedo jelentosegu
fo varosi kozepiskola tanara, 18 taneven keresztiil. Legnagyobb oraszamban a magyar irodalmat es a magyar nyelvtant tanitotta.
A fiatal tanar kiilonos nyitottsaggal figyelt fel Ady kdlteszetere. A z
ekkoriban nagy vihart kavaro modern magyar kolteszetrol az „Irodalomtortenet" cimu folyoiratban 1918-ban tette kozze „Verselesiink legujabb fejlodese" cimu tanulmanyat, de mar 1910-ben is elismeressel hozta szoba ezt a temat az „Elet" cimu katolikus irodalmi
lapban. E s ezt az elismero, nyitott erdeklodest kozvetitette tanitvdnyainak
is a magyar irodalomordkon mar az 1910-es evek elejen. Rank maradt
kozepiskolai tanari jegyzeteiben reszletesen kidolgozott vazlatot tala-
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lunk Adyrol es kolteszeterol, a szimbolizmusrol, az impresszionizmusrol, expresszionizmusrol. Szerb Antalrol (aki osztalyaba jart
1911-1919 kozott) maga emlltette a kovetkezoket: „Az onkepzokorben termeszetesen vezeto szerepet jatszott. A z Ady-generacio koltoirol rendezett nyilvanos eloadassorozatunknak 6 volt az egyik fo szavaloja, aki egyforman szerette es szavalta Adyt es Babitsot."
S a kortarsi irodalom iranti tag hataru es erto erdeklodeset nem csupan didkjainak kivanta kozvetiteni. 1914 marciusaban eloadast tartott
a Szent Imre Korben a modem magyar lirarol; ugyanebbol az idobol
valo egy masik eloadasvazlata „Mai magyar regeny" cimmel, benne
Moricz, Szomory, Kosztolanyi, Brody, Kaffka Margit muveit targyalta. 1921/22-ben 24 reszbol alio eloadassorozatot tartott az egyetem aulajaban nagykozonseg szamara „A modem regeny a vilagirodalomban" cimmel; a kovetkezo evben ez sorozatanak cime: „ A modern drama a vilagirodalomban". Sokfele hivtak irodalmi nepszerusito eloadasok tartasara, irodalmi matinekra, estekre. 1926. december 26-an peldaul az ujpesti foiskolai szocialis telep erdeklodoi elott
beszelt az orosz regenyrol, s a klasszikusok mellett szoba hozta a kortarsakat is: Szologub, Korolenko, Csehov, Gorkij, Mereskovszkij,
Andrejev neve es muveik meltatasa hangzott el.
1920-ban jelent meg Sik Sandor elso tankdnyve: azt a gimnaziumi
V I I - V I I I . osztalyos magyar irodalomtorteneti tankonyvet dolgozta
at, amelyet rendtarsa, Pronai Antal keszitett, s 1910-ben jelent meg.
Sik Sandor korszakos ujitast valositott meg elso tankonyveben.
A kozepiskolai irodalomtortenetek altalaban a „k6zelmultig" vizsgaltak az irodalom miiltjat, fokent a 19. szazad tortenetet targyalva
nagy bosegben. Sik Sandor ugyanilyen fontosnak tartotta a 20. szdzad
elso ket evtizedenek, tehat az elo, kortdrsi magyar irodalom tanulmdnyozdsdt is a kozepiskolai orakon.
A „legujabb kor" (vagyis az 1900-1920 kozotti idoszak) hazai prozairoirol szolva Mikszath, Gardonyi, Herczeg Ferenc es Ambrus
Zoltan reszletes ismertetese utan - „A naturalizmus iranyzata" cim
alatt - Brody Sandort emliti, ezt is megallapitva: „A naturalizmus
kemeny magyar erovel es nagy problemak fblvetesevel jelentkezik
Moricz Zsigmond es Szabo Dezso muveiben". Szerepel Kaffka Mar94

git, valamint Molnar Ferenc, ez utobbi mint itthoni es kiilfbldi sikeres szinpadi szerzo.
S amire kiilonos hangsuly keriilt: „A legiijabb lira legnagyobb
tehetsege Ady Endre, a szilaj magyar osero es a dekadens mamor kbltoje. A z 6 Uj versek c. kbnyvevel indult meg az uj irodalmi mozgalom. A koriilotte csoportosulo koltok legjobbjai: Babits Mihaly,
Kosztolanyi Dezso, Juhasz Gyula, Toth Arpad." A szakirodalombol
a tankbnyv szerzoje a tanulok figyelmebe ajanlja Horvath Janos
„Ady s a legujabb magyar lira" (1910) es Foldessy Gyula „Ady
Endre" (1919) cimu konyvet. Nincsenek ugyan erre vonatkozo
kutatasok, de alighanem Sik Sdndor e tankonyveben jelent meg eloszor
Ady Endre es Moricz Zsigmond mint iskolai tananyag! E z azutan tovabb
boviilt Sik Sandor szamtalan kesobbi kbzepiskolai magyar-tankbnyveben.
Hasonlo uttbro munkat vegzett - szelesre nyitott, tag hatarii pedagogia) a jegyeben - Sik Sandor akkor is, amikor 1930-1944 kozott
a szegedi egyetem magyar irodalomtorteneti katedrajanak profeszszora volt. Meroben uj volt ekkor a hazai egyetemi irodalomtorteneti kepzesben (akarcsak korabban a kbzepiskolaban), hogy az
oktato olyan nagy rokonszenvvel forduljon a 20. szazad irodalmahoz, hogy elo, kortdrsi irokrol, koltokrol szoljanak eloadasai. A szegedi
egyetem hallgatoi ebben a masfel evtizedben reszletes elemzo ismertetest kaptak A d y es Babits mellett Kosztolanyi, Juhasz Gyula, Toth
Arpad, Krudy Gyula, Kaffka Margit muveszeterol, de szoba keriilt
Balazs Bela, Szomory Dezso, Szep Erno, Gellert Oszkar, Fiist Milan
es mas kortarsak munkassaga is. (S egy jellemzo aprosag: „ A modem
magyar regeny" cimu eloadassorozatanak ajanlott irodalomjegyzekeben ez is szerepel: „Georg Lukacs: Die Theorie des Romans. Berlin
1920.")
Ezek az evek a szegedi egyetem magyar irodalomtorteneti tanszeken a pezsgo, eleven elet idoszakat jelentettek. A z 1940/41-i tanevben hirdette meg Sik Sandor a ket feleves „Ujabb magyar remekmuvek elemzese" cimu koUegiumat. Ennek reszletesen kidolgozott
anyaga tobb valtozatban is rank maradt. A z egyik felevben a kolteszet keriilt sorra. A professzor mintakent harom nagy ismerteto95

elemzo eloadast tartott: Adyrol, Babitsrol es Jozsef Attildrol. A nagy
proletdrkoltorol ketsegkwUl Sik Sdndor tartott eloszor eloaddst az egyetemi
tandrkepzes kereteben!
•

A pedagogus palyat kezdo fiatal Sik Sandor mas ujdonsaggal is felhivta magara tanartarsai figyelmet: meg 1910-ben megismerkedve
a cserkeszettel, 1912 oszen megalakitotta a gimnazium cserkeszcsapatat, az elsok kozott az orszagban. Megindult a kikepzes, a budai
hegyekbe valo kirandulasok hosszu sora. Hamarosan nepes, eros es
lelkes csapat allt Sik Sandor koriil. Vezetoje elgondolasai alapjan
a piarista gimnazium cserkeszcsapata kialakitotta sajatos arculatat,
a komoly, elmelyiilt jellemfejlesztes, a tanulas, a munka, a jatek,
a termeszet)aras, a sok kirandulas es a mindegyik nyaron megrendezett tabor keretei kozott. 1913 elejen mar szoros kapcsolatok epiiltek
ki a tobbi fovarosi es videki csapattal, es Sik Sandor bekeriil a magyar
cserkeszmozgalom orszagos vezetoi koze. A Magyar Cserkeszszovetsegben - Teleki Pal mellett - az 1930-as evek kozepeig vezeto szerepet jatszott. A magyar cserkeszmozgalom pedagogiai programjdnak kialakitdsa es megfogalmazdsa Sik Sdndor nevehez fuzodik, ez ervenyesiilt
az 1910-es evek kozepetol, de meg a felszabadulas utan is, egeszen
1948-ig, a magyar cserkeszet megszuneseig.
A magyar cserkeszmozgalomnak ugyanis sajatos magyar cserkeszpedagogidja volt, amelyet - termeszetesen Baden Powel elgondolasaira alapozva - Sik Sandor dolgozott k i az 1910-es evekben. E z jelentos mertekben kiilonbozott mas orszagok cserkeszetetol. S hogy
a magyar cserkeszet nem lett testedzo vagy termeszetjaro vagy barkacsolo mozgalom, vagy sportszovetseg, netan katonai elokepzo, az
Sik Sandornak koszonheto. Ennek eredmenyekent a magyar cserkeszet mint pedagogiai celu - mai kifejezessel: szemelyisegfejleszto - ifjusdgi
mozgalom letezett mindvegig.
E Sik Sandor altal megalkotott magyar cserkeszpedagogia - szerzoje es munkatarsai szerint - a legfontosabb pedagogiai cel eleresehez
teremt a fiuk szamara eletkorukhoz szabott, romantikus-vonzo eletkoriilmenyeket. S ez a legfobb cel: a jellemes szemelyiseg kialakitasa.
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A m i a pedagogiai hatast fokozza: a cserkeszelet kiilonfele megnyilvanulasainak megelesen keresztiil lehetoseget, illetoleg motivaciot,
osztonzest kap mindegyik fiu, hogy sajat maga, sajat tudatos munkajaval alakitsa-formalja k i magaban az idealkent elfogadott jellemes
szemelyiseget. Elosegiti ezt az a teny is, hogy a vezeto es vezetett
kozott ujszeru, bensoseges kapcsolat alakul ki.
Maga a mindennapos cserkeszelet allandoan erre a legfobb feladatra, a jellemalakitasra iranyitja a fiatalok figyelmet; ketsegtelen,
hogy jelentos resziiket raviszi a tudatos es rendszeres onnevelesre.
E legfobb cel megkozelitesenek, vagyis a tudatos onneveles utjdn kialakitottjellemes szemelyisegformdldsdnakfolyamatdba illeszkedik ket, sajatosan magyar pedagogiai vonatkozas.
U g y latta Sik Sandor, hogy e neveles kereteben j o alkalom kinalkozik a tdrsadalmi-szocidlis nevelesre. A fiuk ugyanis - barmilyen tarsadalmi osztalybol szarmazzanak is - szoros kapcsolatba keriilnek egymassal, es megismerkednek a fizikai munkaval is. A masik specifikus
magyar cserkesznevelesi sajatossag: Magyarorszag korabeH sulyos
helyzeteben helyes irdnyu es tartalmu hazafias nevelest kivant adni.
Sik Sandor magyar cserkeszpedagogiajanak summaja: a cserkeszet
jellemes embereket nevel a fiukbol; jellemes ember pedig az, aki
egyeni onfejleszto, dnepito munkdval teljes emberre, jo magyarrd, vagy
inkabb minel teljesebb emberre, minel jobb magyarrd igyekszik magdtformdlni. E z a Sik Sandornal mar 1915-ben jelentkezo felismeres azutan
tovabbi reszletes kifejtest kapott a Magyar Cserkeszvezetok konyve
egymas utan sorjazo kiadasaiban az 1920-as, 1930-as evekben, valtozatlanul szilard idealkent mutatva fel a teljes embert, differencialtan
kidolgozva az ezen beliili szocialis-tarsadalmi es hazafias neveles iij es
uj kovetelmenyeit. Sik Sandor megfogalmazasa a forrasa a magyar
cserkeszet egesz torteneten at hangoztatott jelszonak: nevelesiink
nyoman a fiu legyen emberebb ember, magyarabb magyar.
•

A haboru utan, 1945. marcius 23-at6l folytatta eloadasait Sik Sandor a szegedi egyetemen, de csupan apriUs vegeig. A nemzeti kormany kozoktatasi minisztere egy eddig meg nem probalt feladat ele
97

allitotta: kinevezte az Orszagos Koznevelesi Tanacs iigyvezeto alelnokeve.
A tanacs elnoke a Nobel-dijas tudos, Szent-Gyorgyi Albert lett,
aki tiszteletbeli tisztsegeben erdemben nem foglalkozott a sorra
keriilo iigyekkel. A munka tenyleges iranyitasa az iigyvezeto alelnokre, Sik Sandorra, valamint az igazgatora. Kiss Arpadra harult.
A felszabadulas utani idoszak egyik legnagyobb taniigyi es kozoktataspolitikai vivmanya ketsegteleniil a nyolc osztalyos altalanos iskola
megteremtese volt. Ebben oroszlanresze volt az Orszagos Koznevelesi Tanacsnak. A z altalanos iskola osszes osztalya, osszes tantargya
szamara uj, korszeru, kiilso kiallitasban is mintaul szolgalo tankonyveket kellett iratni, szerkeszteni, kinyomtatni es kozreadni. A z elso
nagyszabasu hazai allami tankdnyvkiaddsi program megtervezese es
vegrehajtasa Sik Sandor nevehez fuzodik: mint iigyvezeto alelnok
6 viselte az Orszagos Koznevelesi Tanacs tankonyvbizottsaganak
elnoki tisztet. Iranyitasa alatt kesziiltek 1946-1947-ben az elso altalanos iskolai tankonyvek. 1947. augusztus 28-an keriilt k i a nyomdabol a Sik Sandor es munkatarsai altal gondozott elso allami altalanos
iskolai tankonyv: tortenelem az V - V I . osztaly szamara. Majd 1947
december kozepere elkesziilt az altalanos iskola I - V I I . osztalyanak
teljes tankonyvsorozata, az 1946-ban meghirdetett palyazat alapjan
megbizott szerzok munkai.
Bar 1947. apriHs 21-en Sik Sandor kenytelen volt megvalni az
Orszagos Koznevelesi Tanacsban betoltott tisztsegeitol, ezek a felszabadulas utani elso modem, mai szemmel nezve is imponaloan
korszeru tartalmu es szep kiallitasu tankonyvek a nevelo Sik Sandor
munkajat, szivet-lelket, pedagogiajatsugarozzak.
•

Sik Sandor egesz eleteben vilagosan latta, s minden szavaval, minden soraval ezt hirdette: nyitottsagot es tagassagot nyujto pedagogia
nem johet letre a dressziira, az autokratizmus legkoreben; nevelo es
nevelt kapcsolatat, egyen es kozosseg egyiittmukodeset a szeretetnek
kell atjarnia. E z adja minden egyeni es kozossegi tevekenyseg alapjat,
ez a kolcsonos megertes kihagyhatatlan feltetele tanar es diak, sziilo
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es gyermek, s akarmifele mas nevelo es nevelt, illetoleg a kozosseg
tagjai kozotti, kozos eel erdekeben vegzett tevekenysegnek. Ez mindenfajta - iskolai, ifjusdgi mozgalmi, csalddi - neveles alapveto, meghatdrozo kdzege.
Ahogy 1933-ban a „Prol6g a Vildgjamboree szinhdzdnak megnyitdsdra " cimu nagy pedagogiai verseben irta:
. . . A tortenet het szuk esztendejeben,
Amelyben most sir es nyog a vilag;
Mikor nem eleg arcod verejteke,
Hogy kenyeret adjon e csalfa fold;
Amikor annyi, annyi ember iigy nez
Embertarsara, mint az adaz farkas:
A z emberek barazdalepte arcan
Meghalni kesziil az edes mosoly,
Mert haldokhk a mosoly edes anyja,
Egyetlen anyja: a szep szeretet.
0 emberek, Godollo erdejeben
E g y varos epiilt, mesebeh varos,
Legenda-varos, a boldog remenyseg
Egyetlen varosa.
N e m satorokbol: fiatal szivekbol.
Torvenye egy: a testverszeretet.
Cimere: hliom. Vedofala:
Egymast szorito testveri kezek.
£ s anyanyelve: az eros mosoly...
. . . e mosoly
Igeret legyen: az erett ero
Igerete a fiatal jovonek,
Hogy ama Varos, a nagy Ember-Varos
Egyszer csak allni fog!
Meszdros Istvdn
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A j 6 PARBESZED PELDAJA

Sik Sandort halala elott ahg nehany nappal lattam, beszeltiink is
egy keveset - s az elso megrendiiles fajdalmaban meg is irtam, roviden, ezt a talalkozot a Kortdrs szamara. Emleke azota sem hagy nyugton, mindegyre visszaterek emlekeimhez, az elsiippedt evekhez.
Nem pusztan a fiatalabb barat, a volt tanitvany erzelmes utazasa ez
a multban. A tanitvanyi viszony s a kialakulo baratsag mast, elevenebb erot is sugaroz, talan nem tulzas, ha arra gondolok, hogy hasznos, becsiiletes peldazat rejlik a mi tanar-tanitvany, a m i barati viszonyunkban. Errol szeretnek halala utan jo nehany hettel irni.
Radnoti Miklos javasolta, hogy koszontsiik Sik Sandort otvenedik sziiletese napjan m i is, regi szegedi tanitvanyai, a volt Szegedi
Fiatalok, akikkel egyszerre volt baratsagban s allando vitaban is. Plakettet keszitettiink, szerenyen odaalltunk a hivatalos iinneplok
moge, s Miklos koszonto verset is Irt, a „hu tanitvany", aki ugy
koszontotte tanarat, mint apjat „egy hitvany korban", aki „eretnek
hadak kozott husegre peldakep", „aki a gyermek szazadot tanitja
tapasztalt bolcshoz illo tiirelemmel". Kisert, hogy elemezzem az
egesz verset, mely oly sokat mond Sik Sandorrol is, Radnotirol s kettejiik viszonyarol, olyan kerdesekre is ravilagit ez a vers, amelyeket
Radnoti kolteszeteben annyian s oly sziiksegteleniil pertraktaltak.
Csak ket sorat emelnem meg k i e koltemenynek. A „barany helyett
a farkast hirdeto" Europaban
Egy koltot iinnepeltek itt,
ki mindenkit megert es sohasem i t e l . . .
Amikor az emlekezes mindegyre megkisert, erre a megerto,
kemenyen vitazo, a maga igazaert harcolo, de az ellenfelet megbecsiilo tanarra gondolok, s az a gondolat erosodik bennem, hogy j o
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peldazata 6, egesz elete a becsiiletes vitanak, a becsiiletes parbeszednek. Korunkban egyre nagyobb az igeny politikaban is, a kulturalis
vitakban is ilyen parbeszedekre. N e m most, hanem hetvenedik sziiletesnapjan, 1959-ben irtam rola a tobbi kozt a kovetkezoket:
„S idetartozik a szegedi egyetemi emlekek koze, hogy velemenyiink kialakitasat a professzori tekintely nem akarta eroszakos iranyitassal befolyasolni. Radnoti Miklos szerette mondogatni kesobbi
eveink soran (6, aki annyira szeretett volna tanitani, akiben oly erosen lobogott a pedagogus erosz), hogy Sik Sandorhoz hasonlo pedagogussal soha nem talalkozott eleteben. U g y vitazott veliink,
mintha kortarsak volnank, egyforma pozicioban. Szenvedelyes k i vancsisaggal figyelte vitankat, s aztan erveink koze vetette a maga
erveit. S nem tilrte, hogy a professzor szavat fogadjuk el: az erv igazanak kellett mindig gyoznie. E z t a modszeret, ezt a tanitasat sem felejthettiik el. S azt sem, hogy egyre vilagosabban kibontakozo nezeteink ellenere sem tagadott ki szivebol. N e m allitom, hogy a harmincas evek elejen mi, Szegedi Fiatalok mindnyajan ontudatos kommunistakka s fokent ideologussa valtunk. De ezekben az evekben maga
a magyar tarsadalmi valosag nevelt, a Szeged komyeki, szabolcsi
tanyak, faluk, a szegedi szocdem ifik szeminariumai neveltek benniinket. Mikor elmondottam Sik Sandornak, hogy mit tapasztaltam
az egri ersekseg foldjein Tiszapolgar kornyeken, milyen foldeket
osztott szet beresei (jobbagyai!) kozt az ersek szigoru joszagkormanyzoja - csak sohaj tott, s aztan szerzetesi alazattal, magyarazni
igyekezett nekem az akkori ersek szemelyes joakaratat, beteges oregseget. Termeszetes, hogy nem engedtem: nem az ersek szemelyevel
van bajom, hanem az egyhazi nagybirtokokkal s altalaban minden
nagybirtokkal! Meg akartam magyarazni politikai nezeteimet, azt
a kibontakozo gyuloletet, amit Horthy Magyarorszaga, ez a felfeudalis-felkapitahsta vilag keltett bennem is, tarsaimban is. S e beszelgetes soran elmondottam azt is, egyre melyebben belebonyolodva
a magam friss folfedezeseibe, keseru, kegyetlen elmenyeibe, hogy ha
Magyarorszagon az egyhazi nagybirtok igy terpeszkedhetik, ilyen
embertelen, akkor ez a katolicizmus megerett az iteletre. „ N e m
teremtett a magyar katoHcizmus a barokk ota semmit, s azt sem
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tudom, hogy ezt a provinciahs barokkot erdemes volt-e megteremtenie!" - vagtam oda, kimelet, tapintat nelkiil. S ma is elesen emlekezem erre a nehany orara, hogyan is feledhetnem el. Annyi mindent
mondtam meg, nines mod se, alkalom se, hogy itt felsoroljam. De
azt le kell imom, a tisztelet es szeretet szavaival, hogy ez a vita sem
valasztott el professzoromtol. N e m tekintett eretneknek; nehez,
keseru szavaimert nem neheztelt, s eppugy fianak tartott, mint
»Mikl6s fiam«-at. Radnoti Miklost, akit talan mindnyajunk koziil
a legjobban szeretett, akit poreben bator szo val tamogatott..."
A z a meggyozodesem, hogy minden eroszakoltsag nelkiil emelhetjiik a j o peldazat rangjara Sik Sandor eletet, egesz munkassaganak
belso szellemet - s eppen mi, akik megorizhettiik baratsagat, s kozben az evek mulasaval egyre erosebb elvi, eszmei ellentetbe keriiltiink. N e m idealizalom ezt a viszonyt. Voltak keseru es fajdalmas
pillanatai. S ezek sem erintettek baratsagunk lenyeget, kapcsolatunk
szemelyes reszet. Bizonyara fajt neki, hogy fiatal tanitvanya, akit
a piarista atyak figyelmebe ajanltak, ennyire szembefordul a hagyomannyal, szinte a fiatal Thibault szenvedelye vel, de nem veszitette el
sem tiirelmet, sem a megerto tanari kedvet. Nekem is fajt 1948-ban
a Koznevelesi Tanacs iigyvezeto alelnoki tiszterol valo lemondasa.
A polgari Europa regi vitai utan a mi fiatal demokraciank is rendezni
kivanta az allam es egyhaz viszonyat a kozoktatasban. A mi konzervativjaink ugy tettek, mintha nem is hallottak volna a polgari francia,
nemet, olasz kulturpohtikai harcokrol - hosszu evtizedekkel azelott!
- , s mintha nem ismertek volna az Egyesiilt AUamok rigorozus felfogasat az egyhazi iskolak tamogatasa ellen. Tudtam, hogy kemeny,
nehez harcunk lesz, megis nagyon fajt, hogy Sik Sandor szerzetesi
engedelmessegbol nem lehetett az egyhazpolitikai vitakban targyalofel - allasarol, kerlelesiink ellenere, le kellett mondania. A z engesztelhetetlen, merev allaspont gyozedelmeskedett akkor a katolikus
egyhaz vezeteseben, neki meg kellett hajolnia. Hosszu, keseru levelben vitaztam vele lemondasarol, mert biztos voltam abban, hogy
jelenlete a vitat megertobbe, a megegyezest lehetove tette volna.
N e m igy tortent. De azt is megirhatom, hogy ez a level sem baratsagunkra, sem a koztiink evtizedek ota folyo vitara, parbeszedre nem
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tett pontot. Megmaradt a baratsag is, es a „parbeszed" a vilag dolgairol, az ellentetes eszmek, elvek osszecsapasa is megmaradt - neha
szinte megmosolyogtuk. Igaz, egyre tobb lett a vita kozben
a megerto ironia, a szelid evodes. Hiaba, nem a hiiszeves egyetemista
es fiatal professzora vitazott mar ezekben az evekben.
Napjainkban mind gyakrabban esik szo a bekes egymas mellett
elesrol es arrol a harcrol, amit elvi, ideologiai sikon, a gazdasag,
a gyakorlati politika teriileten meg kell vivnunk. Bekes egymas mellett eles es kemeny politikai-ideologiai hare, verseny - sokak szemeben ez feloldhatatlan ellentetnek latszik, vannak nyugati pubhcistak,
akik mindezt nemcsak ellentmondasnak, de - enyhen szolva - nem
oszinte allaspontnak tekintik. Nines igazuk. H a a kicsiny peldazatot
szabad a nagy, a vilagmeretu dolgokra is alkalmazni, akkor talan
nem tulzas, ha a j 6 , a tiszta szandekii vitara, parbeszedre Sik Sandor
peldajaval, eletenek belso dialektikajaval emlekeztetek. A z csak j e l kepes ereju lehet, hogy a ket testverrol szolo dramajaban a katoHkus
pap es kommunista testvere kozotti vitat irja meg, ahogy akkor,
a ket vilaghaboru kozott elkepzelte. Akkor is johiszemuen, az ellenfelnek kijaro tisztelet es megertes embersegevel. Pedig ez a vita, ez
a fajdalmas ellentet legszemelyesebb emberi elmenyei koze tartozott.
S ezt az eUentetet, ezt a vitatkozo parbeszedet adtuk neki m i is, tanitvanyai.
Szandekosan emeltem k i eletenek ezt a jellemzo vonasat. Tudom,
nem meriti k i eletenek, munkassaganak, jellemenek teljesseget. De
korunk a megelevenedo, vilagmeretu parbeszedek korszaka. Sok
minden eldolhet ezeknek a vitaknak, parbeszedeknek johiszemusegen. Hazankban is mindenfele, a nep front kiilonbozo szintu vitaforumain is folyik parbeszed a kiilonbozo nezetu emberek, tarsadalmi
retegek kozott. M i arra toreksziink, hogy ez a parbeszed oszinte,
hatarozott es johiszemu legyen. Igy novekedett a szocializmus eszmejet egyre jobban megerto, elfogado emberek szama hazankban.
M i nem adtunk fel elveinkbol, de minden vitaban tiszteltiik ellenfeleink meltosagat, onerzetet, jora valo torekveset. N e m diktalni akartunk, hanem a meggyozes, a j o eredmenyek, a tiszta logikaju ervek
fegyvereivel akartunk gyozni. Ahogy jarom az orszagot, s magam is
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reszt veszek e vitakban falun is, megyei szekhelyen is, egy-egy kis
tanyai hazban - ennek a vitanak j o szellemet erzem. S ha Sik Sandorra
gondolok, embersegere, barati szavaira - biztatast erzek, ez a vita
neki is, a hivo szerzetesnek, az idealista filozofusnak es koltonek is
kedvere valo vona. Pedig, mintha ket vilag vitazott volna, ha szegedi
tanitvanyaival szemben iilt, es teajat kavargatta.
Ortutay Gyula
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Szep jutalma, mondhatnam vegkielegitese egy palyaja utolso szakaszaban a helytortenet muvelesere szegodott bolcsesznek, hogy
a Sik Sandor emleke elott tisztelgok sorahoz olyan feladat vallalasaval csatlakozhat, amelynek teljesitese kozben a megtisztelo szakmai
kotelezettseg tudatanak nyomasan kiviil szemelyes elmenyeinek
indittatasat is erezheti. Hiszen a Sik Sandor jubileum nem egyediil
egy nagy egyeniseg helyi - helyi jelentosegunek azonban legkevesbe
sem tarthato - kapcsolatainak bemutatasat teszi szamara lehetove,
hanem sajat ifjusaganak, nemzedekejelentos reszenek emlekeit is felidezi. Azoket, akiket egyhazi gimnaziumok diakjakent AlszeghyBrisits-Sik tankony ve vezetett be a magyar irodalomba, akik a S i k Schiitz imakonyvvel a keziikben mentek vasarnap templomba, akik,
amikor cserkeszkent, indulqjukat, a „Fiuk fel a f e j j e r ' - t enekeltek,
talan nem is tudtak, hogy azt is Sik Sandor irta, es akik meg hallhattak (3t predikalni is.
Igen, es egy altalanosabb hianyerzetet jelezve ezzel, hadd mondj a m el azt is, hogy minel inkabb ertem, annal inkabb fajlalom, hogy
attol az evfolyamtarsamtol, aki Sik Sandor Esztetikajat meg egyetemista koromban tolem kolcsonkerte, maig sem sikeriilt azt visszakapni. (Elcsentek tole, allitja es nem tudja sehol megszerezni.)
Mindnyajunk oromere szolgalhat, egyben javunkra valik, hogy
amint palyank kezdeten, most ismet talalkozunk Vele. Meghozza itt,
ahol eliink, dolgozunk. Kiilon haszna e talalkozasnak, hogy ennek
reven nemesak hozza, pontosabban nem kizarolag a kolto es Godollo
kapcsolatanak intim, szubjektiv tartalmahoz, hanem varosunk multjanak, lelkenek, a godoUoiseg mibenletenek megismeresehez is
kozelebb juthatunk. Sik Sandor eleteben ugyanis nem valami mellekes es esetleges koriilmenykent kell ezt a kapcsolatot szamontartanunk. Eppen melysege, bensoseges volta teszi jelenteset a „ genius
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loci"-t tiikrozo, objektiv, a lokalis identitastudatot is megvilagito es
fejleszto ervenyuve.
Mindez pedig annak a nagyfoku erzekenysegnek, kiilonos fogekonysagnak koszonheto, amiben mindenkit feliilmulva, leginkabb
hasonlit egymashoz a kolto es a gyerek.
A z elottiik feltarulo vilagba vezet be minket a gyermekkorra es
annak szinterere visszatekinto „£des Godollo" cimu verses oneletrajzi vallomas. E z a tag olelesu, igen osszetett tartalmu, szociologiai,
lelektani, s nem utolsosorban helytorteneti olvasataban is sokat
mondo vers, kulcsot ad keziinkbe, ha nyitjat keressiik annak, hogy
mi alapozta meg, milyen gyokerzet taplalta es rogzitette a kolto es
Godollo eletre szolo, miivelodes torteneti jelen tosegunek is batran
nevezheto kapcsolatat. E verses vallomasbol kiolvashato informaciok es a rokoni, barati korbol szarmazo kozlesek megerositik a pszichologiai kozhelykent ismert tetelt a gyermekkori elmenyek es kornyezet meghatarozo szereperol.
Sik Sandor egesz eletmuven erzodik godolloi gyermeksegenek fogantatasa.
Milyen is volt ez a gyermekkor es mit jelentett ebben Godollo?
A Sik csalad Godollon, az un. Alvegen, a kozsegbol kivezeto Isaszegi
(akkor Gizella) ut egyik szelso hazaban lakott. A 81. sz. alatti, meg
ma is elfogadhato allapotban levo haz elokelonek ugyan - a szegenyes kornyezet miatt - meg epitese idejen sem volt nevezheto, de
tornyaval, nagy kertjevel meltatlan sem volt tulajdonosai, Sik iigyved urek tisztes kozeposztalyi statusahoz.
A csalad harom gyermekenek tragikus korai halala utan - egy vorhenyjarvany egyszerre vitte el oket - , kiilonosen mig testverei nem
sziilettek, a kis Sandor volt a sziilok egyetlen vigasza, szemefenye.
A z egyke-let sivarsagat csakhamar feledtette az occsok, hugok szapora erkezese, akikkel egyiitt notton nott az imponalo nagyfiu tekintelye, a batyjuk irant erzett szinte rajongo szeretet.
A testvereknek - a harom fiunak es a ket leanynak - nem akarmilyen gyermekkor jutott osztalyresziil. A kozeli erdok, a Malom to
varazsa, a kertjiik vegenel szaguldo vonat, a kozos nagy ajandek,
a csacsifogat, eppen ugy hozzatartozott ehhez a meses idoszakhoz.
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mint a nagy mama, illatos suit almaival, vagy a metajatek a kornyeken lako pajtasokkal.
(Erdekes, hogy ezekkel a „j6 hazbol valo", irigyelheto urigyerekekkel a mezitlabas alvegiek is osszebaratkoztak, sot Sandor szemelyeben vezert is koziiliik valasztottak. A Sik gyerekek pedig veliik
azonosulva szalltak szembe a matrozbliizos pesti nyaralofmkkal,
akik egy futballnak nevezett fura jatekban - a magukkal hozott iires
borlabda rugdosasaban - lelve oromiiket, el akartak foglalni az
6 megszokott metazohelyiiket.)
A z egyre messzebbre koszalo, mind tavolabbra tekinto kisfiut
a szazadfordulo GodoUoje igazan nem hagyta unatkozni. A kastely,
a taj, a tortenelem romantikaja, a gyermeki kepzeletet ezernyi
elmennyel ostromolta.
A verseben is megorokltett hattyiis to, a Felso park citromfainak
sora, a kastely zart, sejtelmes vilaga, idegen vendegei, a mindig feketeben latott, napernyos, szomoru Erzsebet kiralyne, az 6t megeljenezo gyermekeknek baratsagosan integeto Ferenc Jozsef, a kiralyi
vadaszatok pompas szertartasai es teriteke, a mariabesnyoi bucsuk
ahitata es szines forgataga, a Grassalkovichok kriptaja, a szomszedos
Isaszeg a szabadsagharc hires csatahelyevel es honvedsirjaival,
megannyi magyarazatra, megfejtesre varo titkot rejtett.
A vers, amely a gyermekkor naplojanak, de a korabeli GodoUo
erzekletes lirai bemutatasanak is tekintheto, ugy szolitja meg a felejthetetlen emlekek sziilohelyet, mintha az elo szemely volna.
„Edes GodoUo, Tagas vegtelenseg!
T i draga dombok, lombok, retek, erdok,
Nyulas mezok, agancsos vadasok,
Kiralyi parkok, csordas majorok"...
Amikor azt allitjuk, hogy ez a vers meg a videk karakterenek, a taj
hangulatanak jeUemzeset is a beleeles, az azonosulas ritkan elerheto
fokan valositja meg, nem szeretnenk a belemagyarazasokra hajlamos, elfogult lokalpatriotanak kijaro minositesre raszolgalni.
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Megallapitasunkat annak a vitathatatlanul autentikus Ronay
Gyorgynek a velemenyevel szeretnenk igazolni, aki mint kolto es
munkatars nemcsak Sik Sandorhoz allt kozel, hanem az itteni premontrei gimnazium egykori diakjakent, GodoUohoz is. (!) a kovetkezoket irta: „Csak aki elt valaha ott, erezheti igazan az idezet teljes
hitelet, meg azt, hogy a masodik sor tagasan, levegosen hullamzo,
ringato jambusai mennyire a taj keltette benyomast adjak vissza.
Lankai es volgyei szelid valtakozasaban valoban valami vegtelent
sejt a fiatal lelek, de nem zord, hanem nyajas, domesztikalt, emberszabasu vegtelent, mely joindulatuan tartja tenyeren a varoskat, es
benne az otthon meleg feszket."
Itt meg egy seta is jokedvre hangol, remenyeket kelt, versbe k i vankozik.
„Jarunk az Isaszegi uton,
Szenat lehel a levego.
Mogottiink mosolyog a mtilt,
Elottem dalol a j o v o . "
Ezekbol az itt szerzett, kitorolhetetlen nyomot hagyo osbenyomasokbol kezd alakulni, sziiletni a lelek - mondja Ronay Gyorgy - ,
mely majd ontudatra eszmei ve a kolto lelke lesz.
A gyermekkort a vers megsziiletesetol elvalaszto evtizedekben
nagy megprobaltatasok - haboru, forradalom, Trianon, a gazdasagi
valsag eveiben a tomegek megismert nyomoranak - sok ketsegbeejto elmenye zudult a szenvedeseket pap letere fokozott erzekenyseggel, felelossegtudattal megelo koltore. „J6l van ez igy?" - kerdi az
onvaddal viaskodva egyik versenek cimevel is:
„J61 van ez igy? Istenes igy?
Szabad-e nekem igy elnem tovabb?
Mikor a csengo hiv a refektoriumba,
Es a kereszt alatt a leves parolog,
Azt gondolom: N e m keU-e elfutnom innen
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Jardan iilo kubikosok koze,
Megosztani a kenyeret veliik
Meg a targoncatolast?"
A nemzeti es az emberi sorstragediak mely aterzeserol taniiskodo
versekkel egy kotetben („Fekete kenyer", 1931), azokat szinte ellenpontozva jelent meg az „£des Godollo" cimu koltemenye. Ebben
a verskornyezetben kulonos fenyt kap ez az „aranykort", a felhotlen
boldogsag eveit felidezo mu, es talan megmagyarazza azt is, hogy m i
tette kepesse irojat arra, hogy lelki egyensiilyat a nagy megrazkodtatasok kozepette is megorizze, sot mi tobb, meg az elesettekben is fel
tudja ebreszteni a helyzetiik elviselesehez vagy a koriilmenyek megvaltoztatasahoz erot ado hitet. Igazat adhatunk azoknak, akik szerint
Sik Sandornak a gyermekkora, csaladi hattere alapozta meg az egesz
eletet jellemzo, egyenisegebol, munkassagabol sugarzo optimizmust
es harmoniat.
Tevednenk azonban, ha azt kepzelnenk, hogy ez a harmoniat
megalapozo csaladi elet a minden bajtol, gondtol megkimelt szerencsesek idilli vilagat kepviselte, ha azt felteteleznenk, hogy a godolloi
mult Sik Sandor szamara kizarolag oromteli, szep emlekek forrasa
volt. A jatekos, derus gyermekkomak tragikus hirtelenseggel vetett
veget a csaladfo korai halala.
A l l eves kisdiak, aki mindig csodalattal nezett fel apjara ( „ U g y all
elottem, mint egy orias, Egyszerre vonz es aprova alaz"), 6t temetve
nemcsak a sajat veszteseget erzi. Edesanyja fajdalma a csaladot ert
csapas sulyara, kovetkezmenyeire is radobbenti.
A z any a gyaszaban a rajuk szakado anyagi gondok, a jovo miatti
aggodalom is tiikrozodik.
Barmily keserves is volt, a valosaggal szembe kellett nezni. Oneletrajzi versciklusaban egy edesanyjaval folytatott beszelgetesre
emlekezve igy mutatja be a csalad akkori helyzetet:
Tudom, arvak es szegenyek vagyunk,
Ilyen nagy hazban nem is lakhatunk,
E s sorban, lassan mindent eladunk.
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Csakugyan. Azt, hogy „A tornyos haz is masoke lett", nem sokkal kesobb mar mint tenyt kozli.
A meghitt, kedves otthon kenyszeru elhagyasa 6t is orokre kikoltoztette az onfeledtjatekok, almodozasok edeni vilagabol.
Eletiik dramai fordulata a serdiilokorba lepo fiu gondolatvilagat is
felforgatta. A csaladot okkal nyugtalanito kerdes, a „Mi lesz
veliink?" 6t is elenken foglalkoztatja. A kisse koraerett, de annal
hatarozottabb kamasz ontudataval jut el a felismeresig, hogy immar
vege annak az idonek, amikor az volt termeszetes, hogy rola gondoskodnak, ezutan inkabb neki kell majd oveire vigyaznia. Elsosorban
edesanyjara, aki agyonhajszolja magat, hogy a sok gyerek ellatasanak, nevelesenek - tobbek kozott az 6 tanittatasanak - koltsegeit eloteremtse.
(3 ugyanis bejaro diakkent a piaristak pesti gimnaziumaban tanult.
Kivalo eredmennyel, tanarai es osztalytarsai eHsmereset, szeretetet
egyarant kierdemelve. Mindent megtett azert, hogy iskolai helytallasaval is oromet szerezzen az ertiik oly sok aldozatot hozo edesanyanak.
Ketsegtelen, hogy a piarista nevelesnek donto szerepe volt abban
az otodikes gimnazista korara mar kiforrott elhatarozasban, hogy
a papi palyara lepjen. A hivatasra valo felkesziilesnek mindenesetre
a godolloi otthon igen jo, megalapozo iskolaja volt.
Erdemes tiizetesebben is szemiigyre venni, hogy ez a lelki, szellemi utravaloval teli „iskolataska", amivel a rendbe erkezett, mit is
tartalmazott.
Hazulrol hozta magaval a sokgyermekes csaladban nevelkedettek
kolcsonos alkalmazkodasra, belatasra szoktato kozossegi szellemet.
Ebben a milioben alakult k i benne az a tudasszomj, igenyesseg,
amely a sokiranyu tajekozodast, ismeretei gyarapitasat - a zene,
a nyelvek tanulasat is beleertve - belso sziikseglette tette, amihez
a kultura csaladi presztizse, a sziilok muveltsege, izlese osztonzest,
mintat, merteket adott.
E z az otthon volt a melegagya a gyerekek szinhazasdi jatekaban
mar megmutatkozo irodalmi erdeklodese es tehetsege csirazasanak.
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Sziilei szemelyeben emberi, erkolcsi magatartasa formalasahoz is
peldakepeket kapott. £desanyja az onfelaldozo szeretet, apja az igazsagkereso elszantsag megtestesitoje volt. A szegenyek „halalaig
verekedni bator" ugyvedjenek kiizdelmeit az emlekeket mindig
megszepito kegyelet csakugy, mint a csalad helyzetenek romlasa,
szinte hosive magasztositotta. A polgari jomod vedettsegebol
a kiszolgaltatottak oldalara keriilo fiatalember, akit korabban „csak"
az erkolcsi erzek es az apa iranti tisztelet tett fogekonnya a szegenyek
igazara, most mar sajat tapasztalatai alapjan gyozodik meg errol es
jut el iigyiik vallalasaig. Papkent es koltokent is. N e m szoltunk meg
az otthon talan legnagyobb adomanyakent minositheto elmenyrol,
amit a csalad mely vallasossaganak koszonhetett. Annak a hitnek,
amelynek ertekerol es gyakorlati hasznarol az egyiitterzes, a segitokeszseg, az aldozatvallalas szep peldait latva mindennap meggyozodhetett. E s ami az irgalmassag lelki cselekedeteinek gyakorlasara szolgalo - palyaalkalmassagi vizsgakent is felfoghato - hazi feladat ellatasahoz neki is erot, tiirelmet adott.
A rones testben elo, de annal tokeletesebb benso vel rendelkezo
unokatestver, a rabizott Harangi Laszlo lelki, szellemi istapolasa az
emberszeretet, a felelossegtudat valoban elhivatott szerzetesre vallo
tanusagtetele volt.
Godollo oroksegekent ezek a gyermeki kepzeletet tagito es
a kamasz eszmelkedeset serkento hatasok befolyasoltak erzelmi,
ertelmi fejlodeset, formaltakjellemet.
Ebben a szep es fajdalmas elmenyeket boven onto, a valtozo eletfeltetelek kozepette a koriilmenyek hatalmarol, de a lelek erejerol is
sok lecket ado kornyezetben alakult k i benne a masok iigyet, bajat
a magaenak erzo, a segiteni akaras allando kesziiltsegeben elo szemelyiseg, akinek a gondolkodasat is a humanizmusnak ez a szellemejellemezte. Minden ertek megismeresenek, befogadasanak igenye,
a mas helyzetben levok gondjainak, a maskent gondolkodok nezeteinek megertesere valo torekves, a meltanyossag, nyitottsag.
E z a lelkiilet, ez a szellemiseg hatotta at egesz eleten keresztiil tetteit, muveit, ez tiikrozodott pedagogusi, cserkeszvezetoi munkajaban, magatartasabanis.
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E z a csaladi mentalitasra is fenyt veto szemleleti nyitottsag teszi
erthetove a ket egymast melysegesen szereto, tisztelo testver igencsak ellentetes iranyu, am a nagy „megvalt6" eszmenyek iranti vonzodas, a szolgalatvallalas jegyeben megis rokonithato eletutjat, azt,
ami egyikiiket egy szerzetesrendbe, a rendfonoksegig, masikukat
a kommunista partba, a minisztersegig vezette.
A papnovendek, a tanarjelolt Keeskemeten, Vacott, majd Budapesten folytatta tanulmanyait. Godollotol azonban elkoltozese utan
sem szakadt el. Forron szeretett edesanyjat - aki ekkor mar a Gizella
u. 24. (ma Isaszegi ut 42.) szamu hazban lakott - es a veliik szomszedos hazban elo nagyneni (edesanyja testverenek) fiat, Harangi Laszlot surun latogatta.
A nala nyolc evvel fiatalabb, bena Harangi Laszlonak - kora ismert
ifjusagi irojanak - 6 nem egyszeriien figyelmes unokabatyja,
megerto baratj a volt, hanem buzditqja, tamasza, a szo szoros ertelmeben lelki atyja is.
Sik Sandor es Godollo kapcsolatat a csaladi kotelekeken kiviil az itt
szovodo baratsagok, a szellemi rokonsag szalai is szorosra fuztek.
A legmelyebb - sirig tarto - baratsag, vagy, ami talan tobb is volt
ennel, valami „szent szovetseg" Nagy Sandorral, az itt mukodo
muvesztelep egyik alapito tagjaval, kiemelkedo kepviselqjevel jott
letre. Hogy mikor es hogyan ismerkedtek meg, arrol semmit nem
tudunk. Azt azonban feltetelezhetjiik, hogy az egymashoz valo
kozeledesben Sik Sandor tette meg az elso lepeseket, hiszen amikor
6 meg csak bontogatta szamyait, a godolloi muvesztelepnek es a nala
husz evvel idosebb Nagy Sandomak mar orszagos hire, tekintelye
volt.
A fiatal paptanar es kolto erdeklodeset nyilvanvaloan felkeltette
e neves helyi muvesztarsasag mukodese; a nemzeti es az europai szellemiseget egyszerre erzekelteto, az 6 ars poeticajara is rimelo muveszete.
A korai egymasra talalast bizonyitja, hogy a 21 eves Sik Sandor
„Szembe a nappal" cimu, elso, 1910-ben megjelent verseskotetet
mar Nagy Sandor illusztralta. Ekkor azonban, amint ezt Nagy Sandornak egy ez idobol valo levele taniisitja, meg magazodtak.
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A kovetkezo evben, 1911-ben kesziilt remek Nagy Sandor grafika
- Sik Sandor portreja - mar az emberi kapcsolatukban is megnyilvanulo, erosodo megbecsiilestjelzi.
A muvesztelep mesterei es a kolto kozotti rokonszenv kolcsonossegerol Korosfoi Kriesch Aladamak egy 1916-b61 szarmazo „F6tisztelendo Ocsem Uram"! megszoKtasu levele is arulkodik. Ebben,
megkoszonve azt a torodest, amit fiai egy cserkeszkirandulason
tapasztaltak, igen szivelyes hangon latogatoba hivja meg 6t.
A pesti piarista gimnazium es rendhaz archivuma peldas rendben
orzi a Sik Sandornak irt leveleket. Ezek kozott egyiitt vannak azok,
amelyeket Nagy Sandortol kapott. (A GodoUore, Nagy Sandorekhoz kiildott levelekbol ahg egy-kettot sikeriilt talalnunk.)
A levelezesnek ebbol a megismert felebol is kiolvashato, hogy
a ket Sandor viszonyaban milyen nemes, mennyire hasonlo es egymast mennyire erosito erzesek, ideak, torekvesek talalkoztak.
Alkotoi tarsulasuk hasznat, esztetikai erteket kozos muveik,
a Nagy Sandor altal iUusztralt Sik Sandor kotetek tiikrozik, baratsaguk intellektualis es humanus tartalmat pedig j o l megvilagitja az
alabb idezett ket level is:
A z elsot Nagy Sandor irta 1916-ban. VaUomas ez a kolto-barat
egyik versenek hatasarol:
„ . . . felgyult tole az egesz belsom..." „a magyarsagom riadt fol,
majd a kereszteny ember lazadt fol, vagy bomlt le alazattal, majd az
ember-ember olelt magahoz Mindent, hogy szeressen..." „Kedves
kis dmszam, koszonom Neked, hogy elverted a sziirkeseget...
Most megint kinyilt az ablak, megint messze latok. Ven szivem ujra
fenylik."
A masik level Sik Sandortol erkezett 1944. oktober 26-an, amikor
sziilei zsido szarmazasa miatt mar 6 sem erezhette magat biztonsagban.
Soraival Nagy Sandoreknak arra az ajanlatara valaszol, hogy
a bajokat megelozve, koltozzek ki hozzajuk GodoUore.
„Dragaj6 Pici Neni,* nagy-nagy halaval koszonom kedves sorait,
* Pici neninek neveztek Nagy Sandor feleseget.
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kimondhatatlanul j o l estek, azert is, akik kiildtek, azert is, amit tartalmaztak. Bizony nagyon is meglehet, hogy igenybe fogom venni
a kedves ajanlatot, barmily nehezemre is esik terhelni azokat, akiket
szeretek, es akiknek amugy sem konnyu az elet. Igy nem lehetetlen,
hogy a kozeljovoben egyszer csak beallitok. Halas szeretettel S.
Sandor."
E levelek es az egyiittmukodesrol tanuskodo muvek hitelesito
bizonyitekai egy nem mindennapi emberi-alkotoi osszefogasnak, de
arra, hogy e ket kivalosagot mi hozta ily kozel egymashoz, magyarazattal nem szolgalnak.
Ilyen baratsag, ilyen szovetseg csak azok kozott fejlodhetett k i ,
akiket meggyozodesiik, a vilagnezet is osszekotott. Izlesiik hasonlosaga, a szecesszio szimbolikus, romantikus - muveszetiik rokon voltara utalo - stilusjegyei feliileti tiinetei csak az 6 osszetartozasukat
megalapozo es jellemzo ideologiai kozossegnek. A nezetazonossag
mutatkozott meg az alkoto ember, az ertelmisegi felelossegenek es
feladatainak ertelmezeseben; olyan, a szocialis es a moralis erzekenyseget egyarant magas fokon kepviselo idealok valasztasaban, amilyen Nagy Sandor szamara Tolsztoj, Sik Sandor szemeben Prohaszka volt. Abban a hitiiktol elvalaszthatatlan hazaszeretetben es
elegge nem hangsiilyozhato reformer igenyu pedagogiai ihletettsegben, amely a godolloi mester muveszi, emberi habitusanak epp
olyan meghatarozo vonasa volt, mint a piarista tanarnak. A k i predikalt verseivel es koltokent fogalmazta meg szentbeszedeit. E s aki
nemcsak a szoszek, vagy a katedra magasabol hirdette az iget a hivok
vagy a tanitvanyok meghitt, szuk koreben, hanem gyakorlati programot is adott egy mozgalom szamara. A z egesz magyar ifjusag
nevelesenek apostolakent. A z a mozgalom, amelyben e ket embert
igezo hitek, eszmek testet oltottek, a cserkeszet volt.
Kozismert, hogy ennek a mozgalomnak Sik Sandor milyen kiemelkedo szemelyisege volt. Tudjuk, hogy a cserkeszek I V . vilagtalalkozqjan, a godolloi Jamboreen - amelynek emleke itthon es kiilfbldon mindmaig elevenen el - , a taborparancsnok-helyettesi tisztet
Teleki Pal kifejezett kivansagara, Sik Sandor latta el. Arrol viszont
kevesebben tudnak, hogy a cserkeszethc z igen kozel allt Nagy San117

dor is. E z t nemcsak az a level jelzi, amelyben konyvtara kincseirol
szolva, azzal dicsekszik Sik Sandomak, hogy „ . . . vannak gyonyoria
emlekeim a cserkeszet ostortenetebol". Sokkal nyomosabb bizonyitek az az 1927-ben megszentelt orszagos cserkeszzaszlo, amit 6
tervezett es amit az altala iranyitott godolloi szovomuhelyben keszitettek el.
Feltetelezhetjiik, hogy mint aranyhidnak, a cserkeszetnek is jelentos szerepe volt kettejiik talalkozasaban, baratsaguk letrejotteben.
Nagy Sandort - akinek halala evebol, 1950-b61 is maradt rank egy
levele, amelyben megkoszoni szeretett druszaja jokivansagait es
amelyben a szobajabol lathato temetoben nyugvo Sik neni es „kebelbaratja", Harangi Laszlo emleket is fehdezi - , Sik Sandor temette es
biicsuztatta.
Megszakadt ezzel a Sik Sandor es Godollo kozotti eleven kapcsolat. N e m szunt meg azonban a szivekben elo, muvekben is kifejezodo ragaszkodas.
Otto Ferenc zeneszerzo, Kodaly Zoltan jeles godolloi tanitvanya
korusmuvet komponalt az „Edes Godollo" cimu koltemenyre. Ezt
a varos enekkara 1976-ban adta elo, a Godollo varossa nyilvanitasanak 10. evforduloja alkalmabol rendezett iinnepsegen.
Sik Sandor-Harangi Laszlo-GodoUo kapcsolatarol szemelyes
elmenyei alapjan tobb, az tJj Emberben es a helyi sajtoban kozolt
- cikket irt az itt elo tJjvary Ferenc ny. pedagogus. A centenarium
ismet j o alkalom a Sik Sandor-i hagyatek leltarozasara. Tudjuk
- kesziilo kiallitasunk is igazolja ezt - , hogy ami kevessel rendelkezett, konyvei, oraja, meg a rozsafiizere is, az rendjere szallt. A m ami
sokkal tobb ennel: egy papi es tanari hivatas peldas betoltesenek minden tanulsagan, egesz eletmuvenek gazdag - GodoUorol kiilonos
bokezuseggel gondoskodo - oroksegen valamennyien osztozkodhatunk.
Polony i Peter
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Mar felszazadnal is regebbre nyiilnak vissza elso emlekeim Sik
Sandorrol. Elso talalkozasunk elott szerzetesi, szikar jelenseget vartam es meglepett eroteljes, ruganyos, fiatalos alakja, nagyon meleg
mosolyu, fenyes szeme, termeszetes, poztalan egyszeriasege. A m i kor veliink volt, mintha nem is tanitvanyai, de csaladja koreben
lenne.
Szeles latokoru, szabad szellemisege, nagy tudasanak sokszinu,
szarnyalo atadasa mindig zsufolasig megtoltotte hallgatokkal az eloadotermeket. A szegedi egyetemi evekben Radnoti Miklosra
sugarzo oszinte szivmelege, erdeklodese, annak eleteben az annyira
hianyzo apat is potolta. - Koztudomasu, hogy a Radnoti ellen inditott sajtopor idejen Sik Sandor kozbenjarasa, egyhazi igazolasa mentette meg Radnotit a vallasgyalazas vadja miatt fenyegeto egyetemi
kizaratastol, valamint Horger Antal professzor ellenseges indulataitol.
1935-ben vegre Radnoti felesege lehettem es ettol fogva Sik Sandor minden budapesti tartozkodasa idejen meglatogatott benniinket
egyszobas garzonlakasunkban. Neha egyediil is, olykor meg a „Szegedi Fiatalok" tarsasagaban. Mekkora izgalommal kesziiltiink
ezekre a „fogadasokra"! Akkoriban napi nyolc-tiz orat is tanitottam
apam gyors- es gepiroiskolajaban, igy az otthoni rendesinalas egy
resze Miklosra harult, aki meg akart kimelni faradt hazatereseimkor
a nehezebb munkaktol. Meg az akkor szokasos, fellabon csuszkalo
padlokefelest is vallalta, hogy minden ragyogjon, mire a Prof megjon. Miklos dolga volt a jobbfajta tea beszerzese is, mert az Atya azt
szerette. M i a fiukkal kavet ittunk, amit lombik ala tett langon mindig Miklos keszitett. Hosszu, erdekes beszelgetesek iinnepi estjei
voltak ezek az egyiittletek, amelyeken foleg irodalmi es politikai
temak szerepeltek, soha semmifele vallasi, terito szandeku szo Sik
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Sandor reszerol nem hangzott el. Erre csak sokkal kesobb keriilt sor,
1944 baljos majusaban, amikor utolszor jott el hozzank, Miklos
utolso bevonulasa elott. Bucsuzaskor megaldotta 6t, majd szelid szomoruan csak annyit mondott: „Kell az aldozat." - Szarmazasa miatt
akkor mar 6 is eleg kiszolgaltatott helyzetu volt a Rendhazban, ezert
nem szamithattunk arra, hogy lehetosege lenne Miklosnak rejtekhelyet nyujtani. Tudom, hogy ez a tehetetlensege halalaig gyotorte,
amit Miklosra emlekezo verseben probalt feloldani, majd a rolam
valo gondoskodasban. - Csaladi baratnojiik, Stadler Frida partfogasara bizott, aki a K L O S Z (KatoHkus Lanyok Orszagos Szovetsege)
vezetoje volt es aki sajat lakasaban, majd a K L O S Z hivatalos helyisegeben adott nekem menedeket.
1944 nyaran Schlachta Margit nagyszabasii mentoakcioi reven
Pecsett rejtoztem, amihez ugyancsak Sik Sandor reven juthattam.
Bujdosasom akkor kezdodott, amikor az un. „csiUagos hazakat" (a
zsidoknak minosiilok csak ezekben lakhattak) lezartak. Igy nem latogathattam anyamat, aki a Dalszinhaz u. 2-ben lakott nagyon sokadmagaval, mert rokonok, baratok, ismerosok kertek, hogy odajohessenek a nem csillagos hazakbol, amelyeket el kellett hagyniok. N e m
tudhattam anyam es vele elo arva unokahugom hogyleterol, ezert
Sik Sandor vaUalta, hogy meglatogatja oket, mert reverendaban
bizonyara beengedik. Igy is tortent es ez nagyon bator tett volt, mert
a szemkozti Drechsler palotaban csendorseg es egy nyilas fokozpont
mukodott. - Sik Sandor elelmet, vigaszt, hiradast vitt rolam anyamnak. Atolelve, konnyek kozt bucsuzott tole, majd kesobb, a nyilas
puces utan ugyancsak Schlachta Margit segitsegevel anyamat is biztonsagba helyeztette. A z aldott emleku Stadler Frida meUett alneven
adminisztracios munkat vegeztem a K L O S Z - b a n es az Atya neveben
azt' a feladatot is kaptam, hogy menjek fel a Varba a nunciaturara
segiteni a menlevelek kesziteseben az iildozottek szamara. A nunciatiiran akkor lazas munka, joves-menes folyt. Polgari es egyhazi szemelyek vittek a menleveleket az orszagutakon meneteltetett, nyugatra iranyitott elgyotort csoportokhoz, akiket a teglagyarbol es mas
gyujtohelyekrol vittek el. Sajnos, ezek a mentoakciok nem mindig
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sikeriiltek es az onfelaldozo mentok is a nyilasok martir aldozatai lettek. Ugyancsak Sik Sandor, illetve Stadler Frida megblzasabol a Langlet Valdemar vezetese alatt mukodo sved Voroskeresztes Misszio
Eszterhazy utcai (ma Dienes Laszlo utca) palotajaba is jartam segiteni. Kora reggeltol keso delutanig megallas nelkiil, szakadatlanul
gepeltem a menleveleket, hogy a tomegesen erkezo kerelmezok mielobb megkaphassak. Sik Sandor ide is eljott hogyletemrol ertesiilni.
Latva ezt az ott folyo panik-legkoru munkat, mellem allt es hogy egy
percre se kelljen abbahagynom a gepelest, szajamba adva a falatokat,
etetett. Tole tudtam meg, hogy a nemetek aznap felrobbantottak
a Margit-hidat.
A felszabadulas utan se hagyott magamra, folyton erdeklodve,
van-e hirem a boriakrol, velem szorongott, remelt, mig a vegso
bizonyossagot megtudtuk Radnoti halalarol. Akkoriban a nagysodru munkak idejen ritkabban lathattam, de megnyugtato elegtetelem volt, hogy a Piarista Rendhaz fonoke lett.
Soha nem bocsatom meg magamnak ostoba felenksegem, hogy
nem kerestem fel tobbszor a Mikszath Kalman teri Rendhazban,
mikor mar a Szinmuveszeti Foiskola tanarakent gyakran arrajartam.
Feltem, hogy elorehalado betegsege idejen csak zavarnam, pedig
talan szivesen fogadta volna halam, oszinte szeretetem, ragaszkodasomjelet.
Eletem gyonyoru ajandeka volt, hogy ismerhettem, potolhatatlan
hianyat halalomig gyaszolom.
Radnoti Miklosne
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SANDOR BACSI

Akiket gyermekkoromtol ismertem, irokat, mind igy neveztek.
Sandor bacsinak. Fiiii tisztelettel, nagy szeretettel es bizalommal.
Olyan ember volt, akibol aradt a josag es megertes. Pedig hatalmas
terheket cipelt magaval. Szemlelodesre termett lelkialkat volt, akinek rendszerint hajlamai elleneben kellett feladatokat ellatnia. N e m
konnyu feladatokat.
Panaszkodott, amikor a huszas evek vegen el kellett hagynia a kedves, szivehez nott rendhazat, hogy Szegeden elfoglalja egyetemi
katedrajat. A legendas professzor, a Szegedi Fiatalok mentora nem
kis fajdalommal vette tudomasul, hogy sziinidei kolto lett belole, de
gondjait persze csak a verseivel osztotta meg. N e m volt eppen felhotlen a sorsa a haboru alatt sem. De az igazi terhet akkor raktak
gyonge vallara, amikor a piarista rend magyarorszagi tartomanyfonokenek neveztek ki, s ezen a poszton a legnehezebb, legprobalobb
idokben kellett becsiilettel, rezzenes nelkiil, higgadtan helytallnia.
Masodszor is kikoltozott a rendhazbol, s mi, akkori piarista diakok,
nem kis megdobbenessel lattuk, amint konnyes tekintettel nezett
vissza a Vaci utcai epiiletre, melybe nem tert vissza sohasem.
Sandor bacsi. Sokat hallottam otthon ezt a nevet, hiszen apam
mellette dolgozott a Vigilia szerkesztosegeben. El-eljott hozzank
latogatoba, s egyszer megajandekozott a legendas imakonyv,
a „Sik-Schiitz" dedikalt peldanyaval.
Lattam 6t, mint rendfonokot, amint gondterhelten ballagott
a folyoson, egyszer koszontottem is a neve napjan a gimnazium
diakjainak neveben. Mar ezekben az esztendokben is gyakran vittem
hozza keziratokat, amelyeket rendszerint apam olvasott el elsonek,
s kis cetliket tuzott a lapokhoz, jelezve, kozolhetonek veli-e vagy
sem. Amikor beoldalogtam a szobajaba, mindig leiiltetett, s rendkiviil kedvesen kerdezett egyet-mast, rendszerint olyan dolgokat.
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melyekre sehogyan sem tudtam valaszolni. Hatalmas konyvtara
volt, sebeit - melyekbol boven jutott neki - a klasszikusok gyogyitottak. „Ezt is el kell olvasnod!" - mondta egyszer, s kezembe
nyomta Harsanyi Lajos egyik kotetet. Csak kesobb ertettem meg,
milyen nagyszeru gesztusa volt ez. A vetelytarsat ajanlotta, akivel
egyidoben teremtette meg a felnott magyar katolikus lirat.
Konferencia-beszedei esemenyek voltak. M i , diakok, azt a feladatot kaptuk, probaljunk kedvesen es udvariasan rendet tartani azok
kozott, akik kiszorultak a kapolnabol. Mintha a haborgo tengert kellett volna csititani. Tomegek alltak a lepcsokon, fuggeszkedtek
a korlatokon. A hangositas jovoltabol hallani lehetett minden szavat.
A huszadik szazadi konvertitakrol, Sziiz Mariarol, a katohkus ember
tarsadalmi feladatairol. Hianyzott belole a szonokias patosz, egyszeru volt, kedves, olyan ember modjan szolt, aki magatol ertetodo
termeszetesseggel elte at es meg a hitet. Sandor bacsi maradt a szoszeken is. Beszedeit versidezetekkel szinezte. Amint elmondott egy-egy
sort, azonnal erzekelheto lett, milyen nagyszeruen erzi a verset,
mennyire otthonos a kolteszet muhelytitkaiban. Esztetikaja - mely
bizony megerett uj kiadasra - a legszebb bizonysaga e tudasnak es
vonzalomnak.
Sajat verseit is szivesen mondta el. Kicsit szerenyen, szemermesen
intonalta oket, rendszerint engedve a kozonseg ohajanak, azokbol
a gyermekien kedves, alazatos mijveibol valogatva, amelyek hitenek, bizalmanak melyen atelt megvallasai voltak. Szavalataibol
lemezeket is preseltek. Halala utan kaptam egyet. Ocska papirba volt
csomagolva, s valaki sietos nagy betukkel rairta a papirra: „Sandor
bacsi szavai."

NOSZTALGIA

NELKUL

Talan meg nem erkezett el az ideje, hogy megirjuk Sik Sandor igaz
tortenetet. Tudjuk, hogy szazadunk egyik legnagyobb neveloje
volt, a cserkeszet egyik meghonositoja, elmeleti alapvetesenek iroja.
Mint cserkeszparancsnok sziinideit rendszeresen tanitvanyaival tol-
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totte, nem egy nagy cserkesztalalkozon vett reszt, j o baratj a volt
Teleki Pal, aki maga is elharcosa volt a cserkeszetnek. Tudjuk, hogy
kiveteles beleerzessel es tudassal rendelkezo irodalomtudos volt,
Gardonyi, Ady, Prohaszka, Zrinyi Miklos es Pazmany kutatqja. De
azt csak sejtjiik, milyen kiveteles erteku irodalomtudomanyi dokumentumok rejlenek hagyatekaban. Szegedi eloadasait legkedvesebb
tanitvanyai jegyeztek gyorsirassal, s kesobb kesziilt el ezeknek gepirasos valtozata, melyben sok helyen felismerhetni gondos javitasait.
Tudjuk, hogy kedvenc szakteriilete volt a pedagogia, foglalkozott is
egy ujfajta oktatasi rendszer kimunkalasaval - nyilvan akkor miniszter-tanitvanya, Ortutay Gyula osztonzesere - , arrol azonban csak
homalyos ismereteink vannak, mi lett ezeknek a terveknek a sorsa.
Nemeth Laszlo legalabb kesobb kiadhatta a magaeit. Sik Sandor terveit a hagyatek rejti. Tudjuk, hogy kivalt a harmincas evekben, az
egyetemes magyar irodalom egyik legnagyobb tekintelye volt,
rendszeres kapcsolatban Babitscsal, Kosztolanyival es a tobbiekkel,
de ilyen iranyu kutatasokat eddig nagyon kevesen vegeztek, holott
Sik Sandor leveles ladajat erdemes volna kiadni.
Koztudott, hogy a Vigiha egyik fenykora az 6 foszerkesztoi
mukodesenek idejere esett. 1946-ban, amikor heves vitak kozepette
iitkoztek meg a kiilonfele velekedesek, midon az irok egy resze
szemrehanyasokat zsebelt be hallgatasa es tetovasaga miatt, Sik Sandor a ra jellemzo emelkedettseggel irta meg az ujra indulo Vigilia
programcikket, melyben nem kisebb tekintely gondolatait fogadta
oszinte, parbeszedes gesztussal, mint Lukacs Gyorgyeit.
A z utokor igazsagot szolgaltatott a szerkesztonek. M a mar termeszetes, hogy az 6 idejen vita folyhatott a vilagiak nagykoriisagarol.
De neki meg ezert a vitasorozatert meg kellett harcolnia es meg kellett szenvednie. Kiveteles erzekkel es nyitottsaggal fordult az otvenes
evekben a magyar irodalom minden erteke fele. Termeszetesnek
velte, hogy lapjaban megjelennek azok, akik masutt nem jutottak
forumhoz. De ez is harccaljart, megpedig ketfrontos harccal.
Sik Sandornak ugyanis belso ellenzeke is volt. Konzervativ katolikus es dilettansokbol szervezodott ellenzeke. Majd eljon egyszer az
ideje, midon kiadhatok lesznek azok a dokumentumok, melyeknek
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szerzoi „valtasra" igyekeztek rabirni, mert sokalltak a nyitottsagat.
Arra buzditottak, szerkesszen „olvasmanyos" lapot, mellozze
a nehezen ertheto, meresz irasokat. Ma Magyarorszagon mindenki
ismeri ezt a fogalmat: „zsinati szellem". A Masodik Vatikani Zsinat
felszabadito szelleme ez. Egyik elso kepviselqje Sik Sandor volt, akit
ezert nagyon sokan biraltak, s nem kevesen igyekeztek masfele teriteni.
Csoda-e, hogy eletenek utolso evtizedeben kicsit megcs6morl5tt
a szerkesztoi munkatol? K i tehetne szemrehanyast neki, hogy belefaradt ebbe a csataba, melyet a konzervativizmussal epp iigy vivnia
kellett, mint a cenzura keptelen kivansagai ellen? 0 maga ugy erezte,
kivalt, amikor Ronay Gyorgynek tavoznia kellett mellole, vereseget
szenvedett. Ma mar gyozelemnek latjuk, amit 6 vesztett csatanak elt
at. De ebbe a gyozelembe belerokkant az ember.
Igy jott el utolso korszaka, a visszahuzodas, a lathato testi hanyatlas nehany fajdalmas esztendeje.
A z eg kegyes volt hozza, s megengedte neki, hogy koltokent takaritson be gazdag termest. Helyzete Arany Janos-i volt: fajdalmasan,
sebzetten, betegesen huzodott felre az ellensegesnek atelt vilagbol,
hogy szamot vessen eletevel, felbeszerbe sikeredett terveivel, hogy
megirhassa azokat az oszikeit, melyek igazan jelentekeny lirikussa
avattak.
Oszbe-telbe fordulo liraja a magyar katoHkus kolteszet igazi
erteke, az egyetemes magyar irodalom fajdalmas-bekesseges-belenyugvo-megnyugodo szolamanak egy tiszta, maradando hangja.
A kolto korabban hajlamos volt arra, hogy diadalmasan felszarnyalo
varatlan fortissimo val zarja a verset. Ezekben az utolso darabokban
epp a csendes, melankolikus alaphang bug a legteljesebben, most
talalta meg Sik Sandor azt a kifejezesformat, mely leginkabb harmonizalt alkataval. A z ember es a kolto most erett meg a szintezisre,
most fedezte fel igazan a termeszetben rejlo szepseget, harmoniat,
s paradox modon, mikozben gyongiilo szive egyre nehezebben birta
az iitemet, koltemenyei most aradtak a legszelesebben es a leghitelesebben.
Annal az oltamal mondhatta el aranymisejet, amelynel az elsot.
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Vegighallgathatta meg Kodaly Zoltan koszontojet, a Sik Sdndor Te
Deumit. Fogadhatta tiszteloinek hosszu sorat. £ s akkor hunyt el,
amikor megkezdodott az egyhaz ujjaszuletese.
Manapsag ennek az ujjasziiletesnek neves, halhatatlan elokeszitoikent es diadalra vivoikent emlegetik K a r l Rahnert, Yves Congart,
Henry de Lubac-ot es a tobbieket. Sik Sandor neve, mukodese, peldaja harmonikusan ilHk ebbe a sorba.
Ronay Ldszlo
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N e m ok nelkiil tekintik a magyar vallasos kolteszet megujitojanak: eletmuve pontos kepe egy Istenhez kozeledo, rendeleseivel es
szandekaival sziintelen kiizdo, s csak a Kegyelem ritka pillanataiban
megpiheno lelek fejlodesenek. A vilag katoHkus kolteszeteben talan
senki sem abrazolta oly pontosan es reszletesen Isten es ember viszony anak egyseget, mint 6. Claudel odainal es litaniaszeru dicsereteinel
kozvetlenebb feladatra vallalkozott Sik Sandor - vallomassorozatot,
lelki, bensoseges oneletrajzot adott, s egy sajatos, ritka lirai helyzetet
teremtett meg, amelyben az onmagarol szolo lelek hangja sohasem
haUatszik egyediil, hanem mindig is egy titokzatos jelenlettel, Isten
jelenletevel eltelten. Mas kettosseg ez, mint a szerelmi kolteszet
kifele, egy kiilso szemelyre iranyulo fesziiltsege: ennek az isteni dialektikanak polusai egybeesnek egymassal.
Sik Sandor nem tekintheto misztikus koltonek: tisztasagaban,
logikus rendszereben az 6 kolteszete epp eUentete a Donne-megszolaltatta misztikanak. Emberi es hetkoznapi az 6 kapcsolata, gyakorlatian kozvetlen kapcsolat. N e m a szoszek magassaga, s nem is az oltar
elkeritettsege jellemzi e kolteszetet, hanem az utca, a varos, a valtozo
elet, a csalad szinessege, esemenyessege. Istenhez nem azaltal kozeledik, hogy a vilagtol elfordul, hanem, hogy epp nagyon is kivancsian,
felajzottan figyeli az elet minden esemenyet, minden jelet es latvanyat. A z emberekkel ugyaniigy teremt kapcsolatot, mint Istennel
- innet kolteszetenek altalanossaga, valtozatokban, helyzetekben
valo gazdagsaga. E l es az elettel kapcsolodik egybe Sik Sandor kolteszete; Istenhez is csak az elet tarka utcai vezetik el.
Van benne valami eber es finom oszton, erzekenyseg a valosag
irant. Fekete kenyer cimu koteteben, es naploszeru alkotasaiban is,
biztos, szellemes es jeUemzo ceruzavonalakkal kanyaritja koriil egyegy arc, helyzet, epizod koltoi lenyeget. Szukszaviian es sokatmon129

doan tud kornyezetet, legkort teremteni - valosaggal kisepikai,
novellai kepessegeirol beszelhetnenk. Csak az emberi, felebarati testverisegben erzi j o l magat: sohasem maganyos, mindig megleli a kolteszetet taplalo kapcsolatokat; versei mindig a kozosseg meghitt
kemence-meleget lehelik.
Valamikor talan tul onfeledten fogalmazott, de igazi, s epp az
utolso korszakara jellemzo verseiben, melyek az idilli vilagkep
helyebe a szenvedesek, szorongasok tisztitotiizet idezik, ezekben
a melyen megrendiilt, vezeklo, leszamolo, vergodo versekben megleli a szorongattatasbol kialto emberi fajdalom es remeny szavait,
melyek tomorsegiikben es eroteljessegiikben majd kolteszetenek
legmaradandobb reszet alkotjak.
Soter Istvdn
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EVEIBEN
„Imhol, megmozdul romlott Magyarorszag,
Megrazkodik a biisult, ven titan,
Regmult tavasznak tepi biiszke laza,
S uj riigy fakad egy tepett, regi fan."
(Sik Sandor korai verse a Zaszlonk c. folyoiratbol).

Sik Sandor eszmelese, szemelyisegenek erlelodese a szemelyes,
csaladi, tarsadalmi, szellemi mozgasok egyideju, meglehetosen
sokkomponensu befolyasaval mehetett vegbe. Ezeken beliil a legfontosabbak: a csaladon beliili, e korszakat jellemzo kotodesek es
tortenesek; a mintaado „fontos" szemelyisegekhez valo kapcsolodasok; a korszak irodalmaval valo talalkozas elso elmenyei; a sajat
tehetseg kibontakozasanak elso gyiimolcsei; a piarista rend melletti elkotelezodesenek kialakulasa; elso lepesei az ifjusagi szervezetek, illetve az irodalmi nyilvanossag iranyaba.
Irasunk e mozzanatokat kisereli meg vazlatosan bemutatni.
A kozepiskolaba keriiles idejere rendkiviil fontos hatasu mozzanatok torlodtak ossze a gyermek Sik Sandor eleteben: A problemamentes gyermekkor megrazo esemennyel korabban zarul annal, mint
amikorra ez kesziilten erhetne: apja - aki affele „hberalis katohkus"
volt, s igazsag mellett kiallo roppant puritan szemelyisegevel melyen
hatasa alatt tartotta - „kereszteny halallal", igen sok szenvedes kozepette meghalt. Ezzel az esemennyel nemcsak az apatlansag, hanem
a szegenyseg tudata is megjelent: a gyermek Sik Sandor akkori reagalasainak egyike: mivel ok most mar szegenyek, „a lencsefozelekre
ezentul nem szabad feltetet tenni."
A z onszemleleteben beallott valtozas jelentosege a kesobbiek
szempontjabol alig tulertekelheto: A 11 eves fiu csaladfonek erzi
magat, felelossegerzete varazsiitesre felno: Miklos occse keztoresekor ugy erzi, szemelyesen felelos koruazba viteleert, hatalmasan
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leszidja az allomasfonokot, mert az nem hajlando megallitani a Pestre
meno gyorsvonatot, anyjat nem engedi egyediil az ejjeli kocsiiitra,
egyiitt viszik occset korhazba, ahol az orvos divanyan alszik.
Eddig a legnagyobb volt, most mar a legfelelosebb is. A piaristaknal megkezdodik rendszeres, komoly lelkielete, amely a korabbi,
egyaltalan nem tulhangsulyozott - inkabb csak a csaladi iinnepekbe
fonodo, a korban polgari korokben szokasos - vallasossagon tullepve mindezek sajatos ertelmezesi keretet is eroteljesebben kinalja
fel, mint barmi mas hatas. A szemelyesseg es a transzcendencia kozvetlenebb kozelsegbe keriil, mint barmikor korabban: Jelentese lesz
annak, hogy harom nagyobb testvere eppen az 6 sziiletesekor hal
meg vorhenyben, hogy epp a piaristakhoz vezerh sorsa apatlansaga
idejen, hogy ott kozossegre, baratokra, peldakepekre, partfogokra
talal. Ranyilik tekintete a sajat tehetsegere, s szinte azzal egyidoben az
ember, a vilag, a nemzet bajaira, s a hivatas adott keretben ertelmezheto lehetosegeire.
A kozepiskola mindenekelott nagy hatasu tanaregyenisegeket
hozott Sik Sandor eletebe, akiknek hatasat jelentosen erositette az
apatlansag erzelmileg kiaknazhato allapota. A z osztalyfonok 6t even
keresztiili hatasa volt a legerosebb abban, hogy Sik Sandor a piarista
szerzetesi eletet valasztotta. Palasti Gyula - mert 6 volt e szeretett szemely - szuggesztiv tanitasi modszerei, szemelyes szeretetteH gondoskodasa kovetkezmenye, hogy a kesobbi tanarkodas soran meg
a szakvalasztas - magyar, latin - is valtozatlanul folytatodott Sik Sandornal. Palastit tekintette elso lelkiatyjanak, Istenhez kapcsolodasa
elmelyitojenek. A Palasti kozvetitette hatasegyiittes sikerehez nagymertekben hozzajarult az a kapcsolat, amelyet Sik Sandor edesanyja
apolt az egesz tanari karral, foleg Palastival. A z ozvegyen maradt
asszonyban hatalmas mertekben felfokozodo vallasossag egyszerre
melyitette el az egyhaziakkal valo kapcsolata sziiksegletet, illetve az
erzelmileg legkozelebb alio gyermekehez kotodo „ahitataban" az
isteni hivatas mindenekfblotti akarasat.
A legfontosabb szemelyek ertek-osszehangoltsaga (Palasti egyegy rendi emberrel az oldalan surun kilatogatott GodoUore, emellett
Sik Sandor edesanyja is jobaratsagban volt a legtobb tanarral, rendi
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vezetovel) sajatosan epitette a szerzetesi elettel valo erzelmi azonosulast, amely azonban igy sem keriilhette el a tehetseg vilagi ervenyesitesenek lehetosege altal eloidezett szakitoprobat. Am az a kiilonbozo
szakitoprobakat tulelojellegeben-leven, hogy Sik Sandor szemelyisegeben a misztikus kotodesek soha nem voltak kepesek maguk
moge utasitani a raeionalis ertelmi viszonyulast - a szerzetesi eletfelfogasnak sajatos konfiguraciojat eredmenyezte.
Sik Sandortol nem allott tavol az iskolai klasszikus humanista
muveltsegeszmeny. E z t bizonyitja, hogy egyforman kedvenc tanarai kozott emliti a vad szigorarol hires Mayvald Jozsefet a gorog
miatt, es a tortenelmet meleg erzelemmel tanito Pronay Antalt, akire
kituno irodalomtorteneti konyve miatt is szivesen emlekezett.
A klasszikus koltok szenvedellyel es gyonyoruseggel olvasott
gimnaziumi (es egyetemi) olvasmanyai voltak: a gorogok koziil
elsosorban a tragikusok, foleg Aischylos, a latinok koziil Vergilius es
Horatius, majd a nagy kereszteny lirikus, Prudentius allott kozel
hozza.
A z iskolai kozvetitesu magyar egyhazi kolteszet is koran rezonalt
szemelyisegeben, elsosorban Mindszenty Gedeon - akivel hosszabb,
s muvekig vezeto „baratsagot" kotott - hatott ra a hagyomanyos vallasos kolteszet kereteit szetveto temavalasztasaval.
Osztalytarsaihoz valo viszonyat a pesti piarista gimnaziumban
egyfelol egy hatarozott barati korhoz kotodes, masfelol az elso irodalmi „irigysegek", az ambicionalo versenges legkore jellemezte.
Baratai kozott volt Vinczenti Gusztav - szinten koltoi ambiciokkal - ,
aki kesobb kuriai biro lett, es Kovacs Gyula, aki mint Klebelsberg
rokona, a Klebelsberggel valo szemelyes ismeretseget is hozta Sik
Sandor szamara. A negyedik tagjat e barati kornek Liptai Lajosnak
hivtak. E barati negyes minden vasarnap osszejott valamelyikiik
lakasan, rendszerint hatalmas, larmas indianjatekok megrendezescre.
Sik Sandor iskolai magatartasaban jellegzetesnek szamitott az atlagosnal nagyobb mozgasigenye, ami bizonyos nyugtalansag latszatat
keltette. Intoje is volt, s magaviseletbol emiatt un. szabalyszerut
kapott. Palasti megfogalmazasaban olyan volt, „mintasajtkukac".
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E komyezetben 5 osztalyt jart, nem itt erettsegizett. Am meg itt az
5. osztalyban erte egy - a szemelyiseget foglyul ejto - tobb osszetevoju hatas: kapcsolatba keriilt a Zaszlonk es a Regnum Marianum
korevel. Endre occse volt itt kongreganista, s az 6 reven nyert bepillantast, kapott reszveteh lehetoseget, s szerzett nagy jelentosegu
ismeretsegeket e katolikum neveben szervezett sajatos komyezetben. Itt tapasztalta eloszor, hogy a katolikum neveben letezhet lendiiletes, trefas, jatekos pedagogiaju ifjusagszervezes - Neri Szent
Fiilop eszmei jegyeben - s mindez nyujthatja az otthonossag es a frisseseg, modernseg elmenyet. A Regnum altal kiadott Zaszlonk mast
is hozott szamara: az ismeretseget a lobogo, lelkesedo, mindenaron
cserkeszkedni akaro aposztata pap-szerkesztovel, Izsof Lajossal, akinek a gyerekkori peldakep, Palasti atadja helyet Sik Sandor tovabbi
eleteben (de itt ismeri meg Shvoy Lajost, Marcell Mihalyt, s KoszteritzJozsefet is), s az elso irodalmi nyilvanossagot.
Izsofot keresi fel noviciusi fogadalma eloestejen is: „Most donteni
kell, holnap fogadalom, vagy nem, mert aztan nines visszaut — mit
gondol?" Izsof valasza otven ev multan is emlekezetes szamara:
„Sanyikam, csak egy a lenyeges. A Jezus kedveert jon, vagy nem? H a
Jezus kedveert jon, akkor a tobbi mind nem szamit semmit. H a nem
az 6 kedveert, akkor lehet a legszentebb szandekkal, tudomanyert,
vagy csaladjaert, ( . . . ) boldogtalan ember lesz. Nezze azt a sok szegeny papot. Vagy Krisztusra, vagy felesegre sziikseg van. Se Krisztusuk, se felesegiik, hat hogyan eljenek?"
Noviciuskent Vacott jarta a hatodikat maganuton Radw^eg Mihaly
szeretett magisztere - aki gorog tanar volt - fegyelmezo feliigyelete
alatt negyedmagaval. Itt kotott eletre szolo baratsagot Balanyi
Gyorggyel, s kesobb Revai JozsefFel, aki szemelyeben kepviselte szamara az onzetlen aldozatos „kalazaneiumi" jellemet. E z az iskola
kozvetitette a kesobbi emberi fejlodese szempontjabol oly fontos
onnevelese szamara az elso kihivast: a korabbi elkenyeztetettsege,
megszokott elsosege veget, a juniorsagaval a kispapi komyezetben
egyiittjaro giinyolasokat, bosszantasokat, leszolasokat, mellozeseket. Visszaemlekezeseiben dramai jelentosegunek nevezte Sik Sandor ez idoszak lelektani hatasat.
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A Keeskemeten befejezett kozepiskola hetedik-nyolcadik osztalya
Sik Sandor iroi fejlodese, s szerzetesi elkotelezodese szempontjabol
egy arant jelentos mozzanatokat hozott.
A z elso fontos mozzanat, hogy a varosi diaksag szamara a szokasosnal nagyobb osszegu palyadijak voltak kituzve, ami fokozott osztonzest jelentett Sik Sandor irodalmi aktivitasa szempontjabol: ottlete alatt minden palyazatot megnyert. A mufaji sokszinusodes kezdete is ennek koszonheto, hiszen a versek mellett teologiai temakatis
kidolgoz (pi. hetedikes koraban „Az onmegtagadas az erkolcsi eletben" cimmel Rodriquez es Payot felhasznalasaval ir esszet), s a prozaban is elorelep (pi. Ocskayrol, illetve Szucs Istok cimmel ir).
A masik, ezzel osszefiiggo mozzanat, hogy ott lelt „els6 igazi" lelkiatyjaban, Zimanyi Gyulaban egyben kolteszete tisztelojere is talal.
Mint visszaemlekezeseben fogalmazza: „hogy nem leptem ki, mint
koltoi karrierjet felto i^u, a rendbol es hogy nem hagytam abba
a kolteszetet, az mindketto az 6 zsenialis vezetesenek a muve."
Erdekes mozzanata ugyanennek a visszaemlekezesnek (1960),
hogy valasztasi kenyszer eseten valoszinubbnek tartotta a rendbol
valo kilepeset, mint hogy hagyja „meghalni" magaban a koltot.
Zimanyi az erettsegit koveto pesti egyetemi evek alatt is prefektusa volt Sik Sandornak meg harom evig. Sik Sandorra gyakorolt
hatasa osszemosodott Schiitz Antaleval, aki az utolso volt idorendben azok kozott, akik „lelki gyermekenek" tekintette magat az
immar felnottkoru fiatalember.
Megjegyzesre erdemes (es ez indokolja a vazlat elidozeset a felnottevalasnal), hogy Sik Sandor eseteben ugyszolvan teljes sikerrel,
minden disszonancia nelkiil miikodott a papneveles „bejaratott"
rendszere, amelyben a vilagi hatasok tobb-kevesebb kizarasa mellett
adott volt a magas presztizsu (tudasu) egyhazferfiak atyai szerepeket
is gyakorlo szemelyisegeinek kozvetlen masolhatosaga. E helyzet
mukodokepesseget segitette kiviilrol Sik Sandor anyjahoz valo
viszonya, apatlansaga, beliilrol pedig minden bizonnyal - amellett,
hogy tehetsege kibontakoztatasahoz megfelelonek latta a koriilmenyeket - jelentos szerepet jatszott kiilonos, akar „permanens apakeresesnek" is aposztrofalhato, elete vegeig tarto vonzalma, erdeklo135

dese a jelentos, nagy formatumu emberek irant. Eletmuveben is
jelentos az a hanyad, amelyben jelentos szemelyekhez probal kozel
ferkozni: elsosorban koltokhoz, iromiiveszekhez, szentekhez, akiknel a legkozvetlenebbiil szemlelheto a „legnagyobb tett": onmaguk
megalkotasa.
Zimanyi hatasat Sik Sandor - a „komolyabb" lelkielete kialakitasaban, a piarista szerzetesi eszmeny belso felepiteseben, a „mi jobban
fogjuk csinalni" hitenek taplalasaban latta.
Schiitz Antallal valo kapcsolata bonyolultabb, a lelki gyermekseg
poziciojabol az egyenlok baratsagaig, a felnottletbe lodito kozos
alkotasig vezeto atmeneteket es kovetkezmenyeket tartalmazza.
A z elso hatasok „a lelkielet zugaiba bevilagito eros egyeniseg",
a piarista szellem megertetqje, a „pietas" ertelmezoje szerepeiben
teszik fontossa Schiitz-6t Sik Sandor szamara. Kesobb az egyiitt
megirt piarista imakonyv elmenye es 14 kiadasa is koti hozza.
Egyenrangusaguk iinnepelyes aktusa arra az idore esett, amikor Sik
Sandor tabori lelkeszkedett a delvideken 1915-ben. Schiitz husvetkor
ott latogatta meg, es kerte, hogy gyontassa meg 6t. A z eletgyonassal
felavatodott baratsaguk, amely bar kesobb, a zsidotorvenyekkel
kapcsolatos rendi reagalas kovetkezteben lanyhult, Schiitz elete
vegeig tartott.
Schiitz jellem- es vilagnezetformalo hatasa kozvetitette Sik Sandor
szamara a zsoltarirodalom iranti vonzalmon es erzeken tul Chesterton, R . Guardini es F . W. Foerster muveit. Foleg az utobbinak
koszonhette pedagogiai eszmenyeinek megszilardulasat, azoket az
eszmenyeket, amelyeket kesobb a cserkeszetben igyekezett megvalositani.
A z egyetemi evek masik donto hatasu szemelyisege Riedl Frigyes
(es a vele rokon Peterfy Jeno) volt, elsosorban Sfk Sandor irodalomszemlelete es izlese kialakulasaban.
A legdontobb hatasiinak azonban Prohaszka Ottokar, „a piispok"
bizonyult. Sik Sandor iroi egyenisegere, emberi szemelyisegere egyarant generalo eletelmeny lehetett anelkiil, hogy kozottiik szemelyes
viszony kialakult volna. Nagy ironak, paratlan szonoknak, eszmenyi jelensegnek tekintette a felvilagosult egyhazpoHtikust a fiatal
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pap. Mint kesobb fogalmazza: „A magamraeszmeles, a belso felszabadulas, az egyetemes kitagulas" elmenyet jelen tette.
A z egyetemi evek alatt e determinalo szemelyes hatasok hattereben tobb csondesebb, de legalabbis revelativ hatasaban mersekeltebb, epito hatasaiban azonban semmikeppen nem lebecsiilendo
folyamat zajlott.
Muveltsegi, irodalmi tajekozottsaga, vilagkepe vegleg kilep az
iskolai keretekbol, korszerusodik, nemzeti kotodese kifejezettebb
lesz, kortarsfolyamatok irant erzekenyebb, jelenidejusegekre reflexivebb lesz. Szamos irodalmi korszakon „fejl6dik at": Dante, Shakespeare, Szent Agoston, Goethe, Gardonyi egy-egy ideig uralja irodalmi vilagat, ugyanakkor erinti a korszakra jellemzo vilagirodalmi
huUamveresek majd mindegyike Puskin-Berczy Anyeginjetol, Rostandtol Katajevig, Mauriacig, Huxleyig. A vilagirodalom nagy
vonulataibol a nagy orosz regeny hat ra a leginkabb formalo erovel:
Tolsztoj, Dosztojevszkij, Fagyejev, Goncsarov. Poetikai neveloiskolajaban akkoriban foglal el egy ideig vezeto helyeket Verlaine es
Rilke.
Koherensse valik az egyhazi lirahoz valo viszonya, nagy ambicioval tanulmanyozza a lelkiseg klasszikusait, Szent Agostont, Szalezi
Szent Ferencet, Kalazanci Szent Ferencet, Prohaszka muveit, am legnagyobb alapossaggal Mindszenty Gedeon muveit. Mindszenty
batoritja a vallasos lira modernizalasara, arra, hogy oszinten beszeljen magarol, „ahogy a vilagi koltok szoktak." Mindszenty iranti
vonzalmara jellemzo, hogy 1910-ben doktori ertekezeset rola irja, de
mar 1907 aprilisaban eloadast tart lirajarol az Academia Calasanctiana-ban.
Egyetemi evei alatt eri a modern magyar vilagi lira forradalma,
a Nyugat hatasai, mindenekelott azonban a pillanatok alatt aterzett
Ady, akinek kolteszeterol mar 1910-ben az £let-ben leirja, hogy korszakalkoto lira, s kezdettol beviszi az iskolai irodalom tanitasaba is.
Ekkor szereti meg Babitsot es Toth Arpadot is, akikkel szemelyes
kapcsolatba is keriil.
Sik Sandor Nyugathoz fuzodo viszony anak van egy jelentekeny
mozzanata, amely arra utal, hogy a rendi beagyazottsag nem minden
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elofeltetel nelkiil fogadta el a koltoi mukodest, s legalabbis koltoi
palyaja elejen sziikseg volt Sik Sandor onkorlatozo kompromiszszumkeszsegere: Endre oeese visszaemlekezeseibol tudjuk, hogy
6 maga vitte el batyja ket verset a Nyugathoz, amelyeket Sik Sandor
Schiitz Antal meggyozesere - nem tartotta helyesnek, hogy Sik Sandor pap letere a Nyugat taboranak irjon - , meg mielott biralatot
kapott volna rajuk, visszakert. E z azonban semmikeppen nem jelentette, hogy a Nyugat megiteleseben is alavetette volna magat rendi
felsosege akaratanak, izlesenek. A z uj katolikus irodalmi kibontakozas (ahova magat sorolta) es a Nyugat az 6 ertelmezeseben egyazon
tarsadalomlelektani folyamat gyermekei voltak, sok tekintetben
egymast kiegeszito ertekekkel. Kesobb a Vigilia foszerkeszto]ekent
e szellemben szentelt emlekszamot a Nyugat-nak.
Itt egy kis kiterot kell tennunk Sik Sandor Endre occsehez fuzodo
viszony anak kozelebbi erzekeltetesehez, ugyanis kettejiik viszonyanak alakulasa segit megvilagitani Sik Sandor szemelyisegenek nehany kevesbe hivalkodo, am bizonyos lepesei szempontjabol magyarazo j ellegzetesseget.
A ket fiver - mindketten a piaristak novendekei - meglehetosen
szuveren modon alakitotta kapcsolatait tanulmanyai soran, megis
kettejiik koziil kezdettol fogva inkabb Endre volt erzekeny a valtozasokat hordozo csoportosulasok irant. Mar a Regnum Marianum es
a Zaszlonk korehez is az 6 reven talalt utat a batyja. Sik Sandor kevesebb belso kesztetest mutatott, ami 6t kimozditotta volna az onmagaban is eleg szinvonalas lekotottseget jelento rendi keretekbol.
Edesanyjuk leveleibol aggodas es nehezteles siit k i Endre egyre
gyakrabban elofordulo tarsasagkereso lepesei kapcsan, szinhazi
kirandulasai tudomasul vetelekor. A meltatlansag es a komolytalansag vadja siit e levelekbol, s ezzel all szemben a nagyobbik fia meggondoltsagaval, kiildetestudataval, komolysagaval valo ahitatos
azonosulasa, egyetlen szepseghibaval: anyjuk ketsegbeejtoen alkalmatlannak tartotta Sandort arra, hogy sajat iigyes-bajos praktikus
dolgait elfogadhatoan intezze.
Endre elkiserte batyjat a Petofi tarsasag 1910. aprilis 10-i palyazati
eredmenyhirdetesere is, amikor az megnyerte a Vigyazo dijat a „ Vag
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ritmusai" cimu koltemenyevel (a Vagi cserkesz-tutajut egyik lirai
termeke). Itt Ferenczy Zoltan probalta rabeszelni batyjat, hogy koltoi karrierje erdekeben lepjen k i a rendbol, mert ha marad, sohasem
lesz belole nagy kolto. Hogy ez a „kisertes" mar nem veszelyeztette
igazan Sik Sandor szerzetesi jovqjet, annak nem kis mertekben eppen
a ket testver kozott lezajlott korabbi esemenyek is magyarazatat
adjak: A z erettsegi evenek (1908) nyaran Endre bejelentette a csaladnak a rendbol valo kilepesi szandekat (egeszen addig ugy tunt, hogy
kovetni fogja batyjat), am anyja es Sandor batyja rabeszeltek, hogy
maradjon meg egy evet, mert azt hittek, hogy egy elharithato szemelyi ellenszenv (Lorincz Gabor pater tulzott bigottsaga latszott a kozvetlen oknak) all a hatterben. Endre engedett a rabeszelesnek, de az
elso egyetemi felev kozben bejelentette batyjanak vegleges elhatarozasat a kilepeserol. A z akkori hosszu Duna-parti setak idejerol
maradt fenn batyja kisse talanyos, de jellemzo reagalasa: „Ha te
kilepsz, akkor en nem lephetek k i . " M a mar csak talalgatni lehet,
hogy emogott a renddel szembeni szemelyes kotelessegtudat, vagy
egy szelesebb ervenyu kotelessegtudat szemelyes felvallalasa volt-e
dominansabb.
Sik Sandornak ugyanakkor jelentos feladatot jelentett occse sorsvalasztasanak feldolgozasa a kesobbiek soran is. A z elso vilaghaboru
elott, amikor Endre cikkei megjelentek a Szocializmus, illetve a
Nepszava hasabjain, Sandor kitoro orommel fogadta, s melegen gratulalt. A meglepodott kerdesre, hogy nem haragszik-e, hogy occse
ilyen helyekre ir, konfliktusmentesnek latszo valaszt adott: Sik
Endre megfogalmazasaban azt mondta, „hogy 6 nagyon boldog,
mert azt latja, hogy ez nekem a meggyozodesem". Mar itt felvetodik
a kerdes, hogy mindez mit ami el Sik Sandor rendi elvarasokhoz valo
viszonyarol? A kesobbiekben azonban tudjuk, hogy a fejlemenyek
meg inkabb nehezitettek, hogy Sik Sandor occsehez valo viszonyat
ragaszkodasa vagy onazonossaga feladasa nelkiil racionalizalja.
Varady Imre - aki 1924-25-6s olaszorszagi utazasaban Sik Sandor
tarsa volt - visszaemlekezeseiben irja, hogy Sik Endre letezeserol
csak veletleniil szerzett tudomast: Tole (is) kerte Sik Sandor, hogy
olvassa el egy korai keziratat Szent Istvan es Koppany tragikus ossze139

iitkozeserol es mondjon rola velemenyt. N e m beszelt neki occserol
(mint ahogy masoknak sem), csak homalyosan emlitette, hogy
Moszkvaban el. A drama-probalkozas - allitja Varady - kettejiik
kiilonallasanak, szembekerulesenek, „ ellen tetenek" feldolgozasa volt.
Minden valoszinuseg szerint ez volt „Istvan kiraly" cimu dramajanak elso valtozata.
Hogy a tema (a problema) kesobb sem hagyta nyugodni, arra
bizonyitek Testverek cimu szinmuve, amelyet 1934-ben fejezett be,
s teljesen nyilvanvaloan elmenyi alapokra epitett mu.
Egeszen bizonyos, hogy a megtalalt megoldas (kettejiik azonossaga es massaga problemajarol van szo) Sik Sandor Istenfogalmanak
kialakulasat nem hagyta erintetleniil: Sohase probalta occset megteriteni, s az otvenes evekben egyik talalkozasukkor - arra a kerdesere,
hogy nem banto-e szamara, hogy 6 isjentagado, kommunista,
a kovetkezo valaszt adta: „Az U r mas mercevel itel, mint az emberek. N e m azt nezi, hogyan van valaki beskatulyazva. A belso lenyeg
a fontos... aki a meggyozodeset oszinten koveti, az az ember az igaz
ember."
E szavait messzelatszoan hitelesiti egesz gazdag alkotoi elete.
SzaboJanos
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SZERB ANTAL
CSERKESZNAPL6JAHOZ

Az apa, aki gyermeket a „gett6b6l" akarja kiszabaditani, apro fiaval, felesegevel egyiitt megkeresztelkedik. A jo, zsido csaladapa gondol gyermeke jovojere, iigyel arra, hogy a kereszt folvetele ne csak
formalis legyen, gondja van arra, hogy a gyermek szamara a katolikus vallas tartalmat is kapjon. Tudja, hogy j o l kell megvalasztania
a keresztapat, nagyra tor, s nem tudni hogyan, megnyeri e tisztsegre
Prohaszka Ottokart. S hogy a meg bolcsoben fekvonek elore elkepzelt karrierjet tovabb egyengesse, adott pillanatban majd egyhazi
iskolaba iratja, a piaristakhoz. Minden szepnek es jonak, bolcsen
elrendezettnek tunik ahhoz, hogy a tehetseges gyermek jovqje elott
ne legyen gat a szarmazasa.
A gondos, a nagyon szereto edesapa a szazadelo liberalizmusanak
a beolvadasba vetett hiteben bizva nem merhette le, hogy milyen
- a halalan tul is hordott - keresztet rakott a gyermek gyonge vallara.
Milyen, mar eleve adott ellentmondas orolhette az emancipalt, felvilagosult polgari zsido csaladbol szarmazo, de az egyhazi iskola tanitasait is komolyan vevo kisfiu lelket!
A katolikus egyhaz meltosaga, pompaja, a lelkek megnyereset
szolgalo hatalmas apparatusa lenyugoztek, egesz lenyet athatottak.
A templomok barokk fenye, misztikus rendje, vele sziiletett esztetikai erzeket elegitette ki. Feltetleniil hitt neveloi bolcsessegeben, tanitasaikat es sajat kotelessegeit melysegesen komolyan vette. Ketely
meg nem kisertette: sziileit, neveloit fenntartas nelkiil tisztelte.
A paradicsomi allapot: egynek lenni a tobbivel, nem tartott soka.
A piarista atyak nem turtek a „hazon beliili" antiszemitizmust, de
a serelemnek nem kell durvanak lenni ahhoz, hogy elviselhetetlenne
valjek. Eleg egy osszenezes, egy-egy - talan nem is szemelyenek
szolo - zsidozas, s maris osszedolt a hamis epitmeny, amellyel az
edesapa koriilbastyazni igyekezett a nagyon feltett gyermeket.
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A barokk pompa fenye elfakult, uj es mas szellemi elmenyek jottek, de a hit, a belso tartalom, amely minden hivo szamara, es szarmazasatol fiiggetleniil adott, az megmaradt. Katolikusnak lenni:
magatartassa valt. De ez sem segitett helyzete ketertelmusegen; vedtelen es kiszolgaltatott lett.
NyHo ertelme, kutato szelleme es szinte egyediilallo irodalmi
muveltsege vegiil is atsegitik az elso kamaszkor buktatoin a tagabb
vilagba lepo ifjut. De a „kitertseg" amugy is nehez alaphelyzetei
ujabb problemakat hoztak a feherterror idejen tizennyolc eves felkamasz eletebe. A z ellenforradalom egyik legkomiszabb triikkjevel
a proletarforradalmat „zsid6iigy"-nek nyilvanitotta. A mestersegesen es nagyon tudatosan szitott zsidogyulolet kulonoskeppen a zsido
ertelmiseget marasztalta el a forradalom „biineben". Ekkor kovetkezett a meg szinte kamasz Szerb Antal eleteben az a fazis, amelyet
6 maga „neokatolikus" korszakanak nevezett. A kornyezo vilag
zavarossa, attekinthetetlenne, ketertelmuve valt szamara, es mert
tanulni akart, rendre vagyott. Hajlama a rendre, a bekes munkara, az
orok tanulasra, olyan vilagkepet igenyelt, amely megmenti 6t a kor
aktuahs kaoszatol. E s ami nagyon lenyeges: olyan vilagkepre volt
sziiksege, amelyben egyenertekunek tudhatja onmagat embertarsaival - , eppen mert megbelyegzett lett. A szilard pont a katoHcizmus
volt, amelynek vilagokat atfogo kozossegeben a maga emberi
egzisztenciajat sebezhetetlennek velte.
A kozosseg nem fogadta be, s nem veletlen, hogy legsziakebb
barati kore ebben az idoszakban - az egy Szabo Lorinc kivetelevel
- egytol egyig katolizalt zsidokbol allt (Juhasz Vilmos, Sarkozi
Gyorgy, a Szedo-testverek...). Akkor meg nem tudhatta - de elete
vegen megertette - , hogy az eUenforradalom Magyarorszagaban
tisztabb lelki keplet zsidonak, mint konvertitanak lenni.
E korszakanak veget mar csak az egyhaz lenyugozo hierarchiajanak enyhen ironikus tisztelete, a muveszi formak gazdagsaganak,
esztetikumanak eHsmerese jeUemzik. £ s koriilbeliil itt er veget kapcsolata a katolicizmussal.
De Szerb Antalnak elete vegeig baratja maradt Sik Sandor, aki
a kisdiak peldakepe, elso neveloje es mestere volt. A kis naplot
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athatja iranta erzett szeretete. A pubhkalt levelek pedig elete vegeig
tarto tiszteleterol, es hozza valo husegerol tanuskodnak.
Szerb Antalne

SZERB

ANTAL

PIARISTA CSERKESZ

FELJEGYZESEI

NAPIREND

Hetfo: Felkeles 7-kor. Imadsag, mosdas, oltozes, szajmosas. Iskolaba menes. 1-kor hazajovetel. Ebed. 2-/2 3 olvasas. Yi 3-3 algebra
(esetleg latin). Y4 4-ig termeszetrajz. Yi 4-ig pihenes. Utana I . Tortenelem. I I . Latin mondattan. I I I . Toldi. Yz 5 uzsonna, utana seta vagy
korcsolyazas. Ha nem korcsolyazom, 1 Y2 ora szabad ido. Ezalatt
olvashatok, vagy tanulmanyaimmal foglalkozom. (Versolvasas,
Zalanfutasa, Mertanirajzok, Tortenelem.) 8-kor vacsora.
Kedd: Reggel, mint elobb. 1-kor hazamegyek. 3-ig Algebra,
Latin. Indulas francia orara. Y2 A-Yi 5 francia ora.'^Y\ erkezes haza.
Esetleg egyenesen korcsolyazni megyek. % 7 indulas. Itthon esetle
Latin, Nemet tanulas. Lelkiismeretvizsgalas.
Szerda: Mint elobb. Yi 3-ig olvasas. 3-ig Algebra, Y^ 4-ig Termeszetrajz, Yi 4-ig pihenes, X - i g Latin, Yi 6-ig Hittan, Toldi.
Uzsonna, utana seta, korcsolyazas, tanulmanyok. Lelkiismeretvizsgalas.
Csiitortok:
3-ig olvasas, Yi 4-ig Tortenelem, Nemet, utana
tanulmanyok, kesziiles az orsi orara. % 4 indulas szolgalatra. 4—6-ig
szolgalat. 1/4 7-t61 vacsoraig tanulmanyok, olvasas.
Pentek: 12-kor joviink az iskolabol. Delelott megtanulom a statisztikat. Ebed utan kesziiles a franciara. Latin forditas. VA 3 indulas
francia orara. 3-4-ig Francia. Utana korcsolyazas, seta 6-ig. Hazaerkezes utan Magyar (vers). Hittan. Olvasas vagy tanulmanyok.
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Szombat: 12-korjovunk. Tanulmanyok. Ebed utan 3-ig olvasas es
kesziiles az orsi orara. Vi 4-5-ig orsi ora. Utana uzsonna, seta estig.
Vasarnap: 8-kor szentmise. Utana exhortatio vagy csapatgyules.
Delelott tanulas. I . Termeszetrajz (negyedora) I I . Statisztika (felora)
I I I . Latin (n. 6.) I V . Tortenelem (felora) V . Nemet. Delutan latogatas.

LELKIISMERETVIZSGALAT

Nem hazudtam? - N e m voltam alattomos? - Nem vetettem
a hazaszeretet ellen? - Szigoru voltam magammal szemben? - U r a l kodtam nyelvemen, cselekedeteimen? — Nem voltam udvariatlan?
- N e m voltam lusta? - Nem kinoztam allatokat? - N e m bantottam
az ocsemet? - Engedelmeskedtem? - Sziileimnek engedelmeskedtem? - Jokedvu voltam? Nem vagyok valakivel haragban? N e m
estem ketsegbe? N e m sertettem meg egy tarsamat? - N e m mergelodtem? - Nem pazaroltam? - N e m beszeltem „csunyat"? - Megtettem a napi jotettet? - N e m vetettem a I V . torveny ellen? - Nem
mulasztottam el egy alkalmat a segitesre? - Vonakodas nelkiil engedelmeskedtem? - Elvegeztem kotelessegeimet? - Tornaztam?
- Elveimhez hu voltam? - Onallo voltam? - N e m vetettem barataim
ellen?

ONALL6TLANSAG

1. Nevetni, mikor a tobbiek nevetnek. - 2. „Orditani a farkasokkal." - 3. Mas velemenye altal, ha az nines megokolva, befolyasoltatni. - 4. A z egre nezni, ha mas odanez. - 5. Hatrafordulni, ha mas
odanez. - 6. Jokedv elvesztese rosszkedvu tarsasagban. - 7. Kiilso
befolyas alatt asitani. - 8. Megvetni valakit vagy valamit, mert a tobbiek megvetik. — 9. Allitasunkat feladni, ha nem is vagyunk teljesen
meggyozve az ellenkezorol. - 10. Elvet elhagyni, mert a tobbiek nevetnenek.
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NAPL6

1914. X I I . 30. Orsi ora. - Gondolkodjunk az ors kiilon jellegerol.
Cserkeszszeretet. Apolhatjuk ezt: I . Ha gondolunk cserkesztestvereinkre. I I . H a osszejoviink veliik. - III. H a segitiink cserkesztestvereinken. a) aldozatok aran is, b) kotelessegteljesitesbol, c) jutalom nelkiil. - I V . H a vedencet valasztunk.
1915.1. 3. Segitettem. Cel: Horvathnak megmutatni, hogy baratja
vagyok. Megirom a felveteli vizsgara sziikseges dolgokat.
I . 4. 6rsi ora. - Szo volt a munkarol. - Cel: Dukoviccsal es Hauerral beszelni. - N e m fogok egyaltalan vizetinni.
I . 5. M i a hasznom a cserkeszetbol? I . Javulok. (L. alabb.) - I I . E r o sodom testben es lelekben. - I I I . Edzem magam. - I V . Sok fiiival
megismerkedem es ezek mind j o barataim lesznek. - V . Megismerem a termeszetet. - V I . Tanulok engedelmeskedni. - V I I . Tanulok
tanulni. - V I I I . Tanulok dolgozni. - I X . Megtanulom az idomet
helyesen beosztani. - X . Szolgalatokon segithetek masokon, esetleg
a hazanak is szolgalatot nyiijthatok. - X I . Jol mulatok. - X I I . Sok
hasznos gyakorlati dolgot tanulok meg.
Mennyivel lettem jobb, miota cserkesz vagyok? - I . Onallosagra
torekszem. - I I . Elveim vannak. - I I I . Udvarias lettem. - I V .
Jokedvu vagyok. - V . Munkamat lelkiismeretesebben vegzem el.
- V I . Kesz vagyok masokon segiteni. - V I I . Lelkiismeretvizsgalatot
tartok, es ha egy hibat fedezek fel, igyekszem leszokni rola.
Cel: Bakonyival foglalkozni.
I . 6. Segitettem. N e m teljesithettem celomat, ezt tehat lijra kituzom, azonkiviil beszelek Dukoviccsal. Ma letettem a felveteh vizsgat. Mihelyt lesz alkalmam, fogok terkepet rajzolni. Azt inditvanyoztam, hogy vegyiink orsi penzen orsi Bibabot. Inditvanyom
megbukott. Elhataroztam, hogy ha het koronank lesz, lijra fogom
inditvanyozni. Meg fogom kerni Budayt, hogy elmelkedjiink
egyiitt a munkarol. Elhataroztam, hogy reggel atolvasom a lecket.
Elhataroztam, hogy cserkeszjegyzeteimet magammal viszem az
iskolaba. Elhataroztam, hogy Borossal nem foglalkozom tobbet.
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leven ez hiabavalo idolopas. - Cel I I : N e m fogok mergelodni. Elhataroztam, hogy nagyobb napi jotettet csinalok.
I . 7. Segitettem sziileimnek, barataimnak. Elso celomat ma sem
valosithattam meg. Elhataroztam, hogy udvarias leszek es vonakodas nelkiil fogok engedelmeskedni. Elmelkedes: Miert sziikseges
a munka? Mert munka nelkiil nem tudnank elni. A kiizdelem minden normalis embernek eletsziikseglete. Mindenkinek celja tokeletesedni. (Almasytol hallottam.) Munka nelkiil ezt nem eri el. A z elmelkedes is munka.
Cel: Udvariasnak lenni, vonakodas nelkiil engedelmeskedni,
Bakonyival beszelni, elmelkedni a munkarol. (Almasyval beszelni
errol).
I . 8. A mai nappal nem vagyok megelegedve. Nem vegeztem el
elegge kotelessegeimet. Nagyobb jotettet nem csinaltam, amint azt
elhataroztam. Celjaimat nem teljesitettem elegge. Ezert ezeket ismet
kituzom es iparkodni fogok teljesiteni ezeket. Oromet fogok szerezni sziileimnek. Elmelkedes: Miert sziikseges a munka? Mert oromet nyiijt. Mert elvezet a munka eredmenyet latni. Meg fogom latogatni a masodik tizpercben Almasyt. Verset fogok tanulni.
I . 9. E g y holgynek a villamosban helyet adtam. Ma delelott feledekenysegemnek, feliiletessegemnek szomoru kovetkezmenye volt.
Igyekezni fogok, hogy ez tobbet ne forduljon elo. Delutan gyontam.
Holnap aldozom. Cel: Melton aldozni. Mertani rajzokat rajzolni.
I . 10. Ma aldoztam. Delelott nagyon szomoru voltam, anelkiil,
hogy ennek okat tudtam volna adni. Elhataroztam, hogy fogok errol
beszelni Majorral. Holnap beszedek orsi dijat. Cel: Bakonyival beszelni, lehetoleg szombati hibakat jovatenni, figyelni, sziileimnek
oromet szerezni. Megkezdem az uj napirend irasat.
I . 11. E g y embert litbaigazitottam. C r s i oran szo volt a mentesrol.
Rajottem, hogy miert voltam szomoru. A Bakonyival kapcsolatban
levo cel lassan teljesiil. Cel: Hibamat jovatenni, Dukovicsot kikerdezni. Most mar vegleg folmegyek a I I I - I V . B)-be. Megmondom
Almasynak, hogy kerdezze k i 6 is Erosst, mint en Dukovicsot. Adomanyok az orsi penztarba elfogadtatnak.
I . 12. Ocsemet megtanitottam geometriara. Bakonyival iinnepe146

lyesen kibekiiltem. Gyakorlatom igen sok eserkeszbaratot szerzett.
Cel.- Almasyval beszelni, elmelkedni, hogy hogyan kell dolgozni.
Lelkiismeretesen, jokedvvel, kotelessegteljesitesbol.
I . 13. M a nagyon iires nap volt. - Gel: Egyik baratomnak nagy
oromet szerezni.
I . 14. Ma setalni voltunk a „barlangban". Gel: A m i tegnap. T o vabba: Megfigyelni, milyen problemak fordulnak elo az iskolai
eletben.
I . 15. Segitettem otthon. Problemak: Hogy' kell viselkedni a cserkeszgyulolokkel szemben? Hogy' kell viselkedni a romlott cserkesztestverrel szemben? Cel: Dukovicsot kikerdezni. Koniget a I I . oszt.
vizsgara oktatni.
I . 17. M a ismet aldoztam. Elhataroztam, hogy ha lehet, minden
heten fogok aldozni. Holnap beszedem a tagsagi dijat. Cel: Vonakodas nelkiil engedelmeskedni, onallonak lenni.
I . 18. Ocsemnek segitettem tanulni. Orsi oran atismeteltiik
a tanultakat. Elhataroztam, hogy Engelt megkerem, hogy figyelmeztessen, ha lusta talalnek lenni! Elhataroztam, hogy megtargyalom Engellel a „romlott" cserkesztars megj a vitas anak tervezetet.
Elhataroztam, hogy nem fogok torodni a cserkeszgyulolokkel. E z
a cel holnapra.
I . 19. A mai nap mar jobb volt valamivel, mint az eddigiek. Irtam
magyar gyakorlatot, a tanultak felhasznalasaval. Cel: A „romlott
cserkesztars".
I . 20. Ocsemet apoltam. Holnap megkezdem kituzott celomat.
A „vonakodas nelkiil valo engedelmeskedes" mar egesz j o l megy.
Most jon az udvariassag.
I . 21. Ma voltam szolgalaton. A kitiazott feladatot ez alkalommal
pontosan vegrehajtottam, ambar ez nehez volt. A celom is halad.
Holnap Dukoviccsal is fogok foglalkozni, tovabba Horvathot
vigasztalni. A mai nappal meg vagyok elegedve. Belatom, hogy
minden napomat ki kell hasznalni ily modon.
I . 22. A mai nap egyike legszebb napjaimnak. Nagy celom, melyrol azt gondoltam, hogy egy evig tart, mig sikeriilni fog, mar majdnem kesz van. A „romlott cserkesztars" rajott celomra, ez 6t fblotte
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meghatotta (ugy latszik, megsem olyan elvetemedett, mert akkor
kinevetett volna), azt mondja, hogy mar javul, uj eletet kezd, azota,
amiota Sik tanar ur felhivta a szobajaba. Igy nem az enyem az erdem,
de en megis boldog vagyok, hogy 6 a helyes utra tert es egy igaz
barattal tobbem van. E s ha igerete nem igaz, ujra kezdem munkamat. Eredmenyt fogok kivivni. E s ez w^innetoui munka lesz! Remelem, hogy nem lesz sziikseg ra. Eljen Sik tanar iir!
I . 23. M a ismet voltam a misszioban es ott segitettem az „iskolat"
berendezni. Celom mintha nem egeszen teljesiilt volna! Csak k i tartas!
I . 24. Celom, ugy latszik, megis teljesiilt. Eszerint Majornak nem
volt egeszen igaza, mikor azt allitotta, hogy nem j o l csinaltam. D o l gozom tovabb. Horvath segitotarsam lesz.
I . 25. Orsi ora: Nagy verzesek. A z iitoeres verzesnel csipesszel be
lehet fogni az eret, esetleg ujjal. Azutan az Essmann-fele polyaval
elkotjiik. De ket oranal tovabb nem celszeru a polyat fenntartani. H a
ket er van elvagva, alul is, feliil is el kell kotni. Horzsolasnal fertotleniteni kell. Egesi sebek. Hajjal bevont vagy hideg borogatast tenni
ra. Holyagot k i lehet szumi. H a a tuz leviszi a bort, a sebhelyet
bekenjiik olajjal vagy borvazelinnel. H a az egesi seb verzik, akkor
mint verzesi sebet gyogyitjuk. H a az ember tobb, mint egy hter vert
vesztett, akkor elverzik. Egesi sebre Wismuth-polyat tesziink. A z
orsi onkepzokor megalakult, en majdnem elnok lettem.
I . 26. Semmi uj.
I . 27. Semmi uj.
I I . 3. Hosszu betegseg utan holnap reggel megyek eloszor iskolaba. Nagy celommal egyelore nem fogok foglalkozni. Holnap egesz
kiilonos lesz talalkozni iskolatarsaimmal. Szocialis celt most egy evig
nem fogok magamnak kituzni. Holnap folytatom „izolal6 munkam"-at. Fogok magammal foglalkozni. Igy peldaul megfigyelem
magamban a gyermeki szeretetet es fejlesztem.
I I . 4. Holnapra megis igerkezik valami szocialis feladat. U i . T o t h nak batyja meghalt, 6t kell vigasztalni. Sokat fogok magammal foglalkozni.
I I . 5. Ma voltam eloszor iskolaban. Sok bajom volt Bakonyival.
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Hja, ezek a makacs civilek. Toth nem volt iskolaban. Cel: Udvariasnak lenni, segiteni kiilonosen edesanyamnak.
I I . 10. Maahiilyeseg (paralyzis) elojeleimutatkoztak rajtam.
I I . 11. Ma voltam szolgalaton. E g y breslaui lanyt kalauzoltam.
A villanyosban egy holgynek helyet adtam. N i l novi, a kemrendszer
mukodik.
I I . 17. Ma probaltam levelet irni Sik tanar urnak. Napjaim most
iiresen telnek el. Erzem a tavaszjovetelet.
I I . 18. Ma kezdodott Angliablokadja. Voltam setalni.
I I . 21. Csapatgyules volt. Schiitz tanar lir igen szepen beszelt.
I I . 22. Ma az orsi oran konyvet kotni tanultunk.
I I . 23. Ma meglatogattam a beteg Dezsot. C> figyelmeztetett
a kovetkezo rossz tulajdonsagaimra: egylabon himbalodzom,
monoton hangon beszelek, cinikus vagyok.
I I . 24. Ma Hatvani tanar iir nagyon furcsa dolgokat mondott
nekem.
I I . 26. Ezentul az udvaron lesz orsi talalkozo 10-kor, akiitnal.
I I . 27. Horvath cserkesz lett.
I I I . 1. Orsi ora. A mergezesek. Levego iitjan torteno mergezesek:
szendioxidmergezes, fuUadast okoz minimaHs ido alatt. Leghuzatot
keU csinalni. H a be kell menni, nagy lelegzetet vesziink. H a a mergezettet kihoztuk, mesterseges lelegzest vegziink. Szenoxid: ua. negykezlab megyiink be. A beteget izgatjuk.
A mereg egy anyagi test. Vannak maro mergek (helybenhatok) es
mas (altalanosan hato) mergek. A maro mergek: a savak: a saletromsav, vitriol, sosav, kiralyviz. Ilyenkor olajat tesziink a kiilso sebekre,
eloszor itatossal leitatjuk a sebekrol a savat es kretaporral behintjiik.
Tejet es olajat adunk az iUetonek. Szappanosvizet is lehet adni, ez
megkoti a savat. Lugmergezes: ecetet, borkovet v. citromlevet itatunk vele, ez neutraUzalja a bazist. De csak oldatot adunk be. Vagyis
harom mozzanatot kiilonboztetiink meg. 1. A kiilso sebek kezelese.
2. A mereg neutralizalasa. 3. A z enyhites. Vizet is adhatunk neki
enyhitesiil. Altalanosan hato mergek: foszformergezes. A foszfor
vizben nem oldodik, de zsirban igen. Ilyenkor konnyen hany az
ember, de azert hanytatni is kell. A beteg hanyadeka a sotetben csil149

log. (Hanytatoszerek: torokcsiklandas, szappanos viz stb.) Csillapitot adhatunk be. A z altalanosan hato mergeknel altalaban hanytatunk. Hogy legyen mit hanyni, vizet stb. adunk be. A foszformergezesnel elobb kalium-hipermangan 2/00-es oldatot adunk be, vagyis
egy fel liter vizbe tesziink egy kristalyt. A z arsenmergezes: az arsen
= patkanymereg. Hanytatunk stb. Van arsen-ellenmereg. De ezek
nem nagyon j6k, mert pi. a so is mereg. A z olommergezes: hanytatunk, tojas feherjet adunk be. A rezmergezes: ua.
I I I . 8. Elhataroztam, hogy igyekezni fogok iigyes lenni. A tizoraira is elhataroztam valamit. Ma egyebkent igen nagy kellemetlensegem volt a Krizsala cserkesztestver miatt, es kellemetlensegeim lesznek. Elhataroztam, hogy a csapasokat ferfias lelekkel fogom turni es
Krizsalat lelkembol meg fogom vetni.
I I I . 11. M a voltam rodhzni. Pal kificamitotta derekat, a cserkeszek
vittek el. E z nagy tiszteletet szerzett a cserkeszeknek az osztalyban.
Egyebkent meg fogom latogatni a Palt es fogok vele foglalkozni.
Pinter es Horvath betegek.
I I I . 19. Elhataroztam, hogy reszletesen fogok naplot vezetni.
Azert hagytam k i egy reszt, mert egeszen mas vagyok, mint akkor
voltam, mikor naplom elozo reszet irtam. Sok minden tortent
velem. Foerster is nagy hatassal volt ram. Igen lenyeges az, hogy tegnapelott elvaltam esetleg orokre legjobb baratomtol. Nezetiink
kozott mar szomyu nagy kiilonbseg volt. Errol persze egyikiink se
szolt, de mind a ketten ereztiik. Mikor elvaltunk, azt mondta, hogy
majd egyszer ertem jon. Tudtam, hogy ezt ugyan varhatom. Csodalatos, hogy nem biisultam rajta. Talan azert, mert en vesztem volna
ossze vele, ha tovabb egyiitt lettiink volna. Tegnap voltam setalni.
Major igen erdekes dolgokat meselt a pedagogiarol. Hazafele menven elpanaszoltam Olahnak, hogy milyen nagy lelki harcom lesz
magamban, vajon elismerjem-e Buday Lacit egyenfokiinak, vagy
magasabb fokon allonak es jobb tanulonak nalam. Teny A ) hogy
Budaynak jobb volt a bizonyitvanya, mint az enyem. N e m iil hatul.
Bizonyosan tiszta jeles lesz ev vegere. Matray tanar iir 6t jelolte k i ,
hogy az igazgatohoz menjen. B ) C n e k i volt engedelye elmenni
a godolloi kirandulasra. Major 6t intelligensebbnek tartja nalam stb.
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Erdemes tehat, hogy legjobb baratom legyen. De vajon nem all felettem!? Ma delelott Major felkoszontotte az igazgato urat. Mielott
bementiink, Hatvani tanar ur megkerdezte, hogy miert en jovok fol
az igazgato iirhoz. Hisz en az utolso padban iilok. Kerdezte, hogy
szegyenlem-e magamat. E n nekem az az almom jutott eszembe,
melyben Hatvani a Stessellel verekedett. Ezert elfeledkeztem, hogy
tanarral vagyok szemben es azt feleltem, hogy nem szegyenlem
magamat. Ezen szornyen diihongott. Elhataroztam, hogy algebrabol j o l fogok kesziilni. Nagyon meg vagyok zavarodva. Harom kellemetlen eset es nem tudom, melyik kellemetlenebb.
I I I . 20. Hatvani tanar iirnal gyontam bunbanatom jeleiil es elhataroztam, hogy nem bantom tobbet 6t, sot! jol fogom magam viselni.
Gyonas utan Horvathtal beszeltem, de nem sikeriilt komolyabb dolgokat szoba hozni.
I I I . 21. Ma aldoztam. Aldozas utan csapatosszejovetel volt. Major
tisztte lett kinevezve, aminek nagyon megoriiltem. Schiitz tanar iir
visszatert Foerster szavaira es buzditott minket, hogy otthon, a csaladi eletben is mutassuk meg, hogy cserkeszek vagyunk. Osszejovetel utan Tothtal setaltam, vele mar beszeltem kisse komolyabb dolgokrol is. Delutan meglatogattam Palt. Itt talalkoztam Gonczivel. B .
cserkesz akar lenni. E n helyeseltem szandekat es buzditottam, hogy
tanuljon jobban. E z egyike elso cserkesz-szonoklataimnak es eleg j o l
sikeriilt. Holnap szolok rola Majornak. Sok gondolattal gyarapodva
fejezem be a mai napot. Cel: U j napirendet csinalni.

S Z E R B A N T A L L E V E L E I SfK S A N D O R H O Z
Budapest, 1935. marcius 29.
Igen tisztelt Professzor U r ,
nagyon nagy dolog ez a szamomra es meg nem is tertem egeszen
magamhoz. Kepzelem, mennyi faradsagaba, idejebe, alkalmatlansagaba keriilt ez az eredmeny. Nagyon iigyetlen dolog, igy levelben
halalkodni, pedig minden frazis, ami az eszembe jut, ezuttal oszinte
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tartalmu. Csak annyit: nemcsak a leendo habilitacionak oriilok,
hanem annak is, hogy eppen Professzor ur volt az, aki kiallt ertem.
Mert, hiszen tetszik tudni, diakkorom ota mindig a Professzor iir
rolam valo velemenye volt az, amire minden racionalis merteknel
nagyobb fokban adtam, vagy pontosabban, amitol legjobban feltem, meg almaimban is. Egy-egy rosszallo megjegyzese honapokra
letorte az onbizalmamat. Hogy most, egy ilyen iinnepelyes es nyilvanos alkalombol, mellem all, sok mindent igazol bennem, visszamenoleg is, az ifjiisagomat. Bar tudom, hogy j o velemenye sulyos
kifogasokat is magaban foglal, es hogy azokat csakugyan megerdemlem, egy magasabb nezopontrol, mint ahogy altalaban szemlelni szoktam a dolgaimat. E s tudom, hogy a dolog azzal nines befejezve, hogy habilitalnak - akkor kovetkezik az en reszem, hogy megmutassam, hogy megerdemeltem a kitiintetest.
Igyekezni fogok, hogy ne csalodjanak bennem.
A viszontlatasig iidvozli halas es igaz hive,
Szerb Antal

Igen tisztelt Professzor U r a m ,
megkaptam a Pazmanyt, nagyon-nagyon koszonom. Meg csak
nezegettem - de maris megvan a j o velemenyem rola. frhatnek rola
a Nyugatban,* vagy valaki mar igenyt tart ra?
Egyebkent - az elet csak nem akar konnyu lenni. Irodalomtortenetemben a szentatyaknal tartok, sokszor gondolok ebbol az alkalombol is Professzor lirra, eszembe jutnak dolgok, amiket dogmatika- es
egyhaztortenet-orakon magyarazott. Talan ezert, hogy Tertullianus
es Agoston olyan szemelyesen erdekel. Mikor jon Pestre?
1939.
Mely tisztelettel igaz hive
Sz. Toni

* Szerb Antal: Pazmany Peter. Sik Sandor konyve. Nyugat, 1939. II. 114-115.
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Igen tisztelt Professzor Uram,
megint egy nagy keressel haborgatom, mint mar annyiszor - de
remelem, ezt a keresemet konnyen teljesiti, ha jonak latja.
A napokban ismet beszeltem Basch Loranttal es erdeklodtem,
hogy milyen remenyem lehet Baumgarten iranyaban. B . L . azt
mondta, hogy nagyon sok szol amellett, hogy megkapjam, minthogy az „esszeista nemzedekbol" en vagyok csak, aki nem kaptam
meg masodszor, es Cs. Szabo, aki azonban nines is raszorulva. Ezuttal azt a tanacsot adta, kerjem meg Professzor Urat, hogy legyen
hivatott szoszolom ebben az iigyben. Szerinte az tamaszthatna
nehezseget, hogy az utobbi evben nem jelent meg uj konyvem,
egyebkent is kevesse szerepeltem. Ezt a nehezseget, mondja, talan
eliminalni lehetne azaltal, ha Professzor U r a m megemHtene, hogy
egy ev ota egy nagyobb konyvon dolgozom, vilagirodalomtortenetemen, annak egy jelentekeny resze mar nyomdakeszen all es kivanatra nagyon szivesen bemutatom Babits Mihalynak. (Masik nehezseg - ezt en mondom - , hogy mit fog Babits Mihaly szolni ahhoz,
hogy en is vilagirodalomtortenetet irok. Meg kell mondani, hogy ez
egeszen mas celu, mint az ove: informativ jellegu, kezikonyv, aprolekos es adatokban gazdag.)
N e m folyamodnek a Baumgarten-alapitvanyhoz, ha a koriilmenyek nem kenyszeritenenek. Tisztaban vagyok vele, hogy a dijat
egyszer megkapni kitiintetes, de masodszor mar anyagi koriilmenyek kell, hogy megokoljak. A z en anyagi helyzetemet egyszer mar
elpanaszoltam Professzor Uramnak, amikor Baumgarten-dijra meg
nem is gondoltam. Havonta 300 pengot kapok kezhez, mint tanari
fizetest, a tobbit kiilonfele adossagaimra levonjak. Ezenkiviil meg az
Athenaeumtol kapok eloleget most kesziilo muvemre es cikkeimmel
keresek valamit. A Radioban, a Nepmuvelesi Bizottsagnal nem szerepelhetek, forditasra nines kilatasom. Jovedelmembol el kell tartanom teljes egeszeben apamat, anyamat, felesegemet, allastalan ocsemet es elso felesegemnek tartasdijat kell fizetnem. Igyekszem legalabb kifele fenntartani bizonyos polgari eletnivot, mert nagyon
nehezen viselnem el, ha az emberek tudnak, hogy milyen rosszul
megy nekem. Mindennek kovetkezteben adossagaim is vannak, ha
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nem is nagyon sok es nem is nagyon kellemetlen termeszetuek. Hozzajarul mindehhez az a kilatas, hogy tiz hetre be kell talan vonulnom
katonai kikepzesre, erre az idore csaladom minden mellekkeresetemtol elesnek.
Professzor Uram, nem szeretnem Ont elszomoritani. E n ezek
kozott a koriilmenyek kozott is nagyon j o l erzem magam, amikor
mas, nem anyagi termeszetia dolgok nem nyugtalanitanak, nem is
megy rosszul a sorom es ujabban bizom benne, hogy megy majd
jobban is. Csak nagyon nehez, kiizdelmes. Elseje koriil olyan komplikalt penziigyi muveleteket hajtok vegre, hogy mar-mar azt hiszem,
palyat tevesztettem es a bankszakmara kellett volna mennem. E s
egyre nehezebb lesz: az Athenaeumtol lassankint felveszek minden
eloleget es a hitelforrasaimat is lassankint kimeritem. Ugyhogy legjobb lelkiismerettel allithatom, hogy a Baumgarten-dij tamogatasat,
legalabb is anyagilag, megerdemlem, bizonyara vannak nalam sokkal szegenyebb irok is, de nincsen valamennyinek ennyi kotelezettsege.
U g y tudom, Babits Mihalynak sem ellenszenves a gondolat,
s a tanacsban Redey Tivadar is tamogatni fogja.
Igyekezni fogok, hogy Professzor U r a m legkozelebbi pesti tartozkodasa alkalmaval eloszoban is elmondhassam ezeket a dolgokat,
s ami talan meg sziikseges. Addig is bocsanatot kerek ezert a hosszu
levelert es maradok, Professzor U r a m
orokre halas tanitvanya,
Szerb Antal

Professzor Uram,
csak azert irok, mert olyan reg nem beszeltiink egymassal es mert
reggel a villamoson eszembe jutott valami.
Egyszer azt mondta, en vagyok az a tanitvanya, aki a legkevesebbet vittem magammal az iskolabol. Hat most tiltakozom.
Azt is Professzor Urnak koszonhetem, hogy befejeztem azt a V i lagirodalomtortenetet, nemzedekem legvastagabb konyvet. Talan
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meg emlekszik ra, diakkoromban olyan fiunak tartott, akiben nines
semmi kitartas, aki mindent abbahagy. Azota allandoan azt igyekszem megmutatni, fokepp onmagamnak persze, hogy nem vagyok
olyan hiszterikusan allhatatlan, befolyasolhato es megblzhatatlan,
amilyennek Professzor U r gondol. Azt hiszem, ezert irok mindig
vastag konyveket.
Es a tanari paly an is mar tizenhatodik eve dolgozom. E s ha az elso
hazassagom bolond is volt, a masodik nagyon komoly dolog. E s
nines ugyan valami sok meggyozodesem, de azt a Keveset mar nem
igen valtoztatom.
Ugye megkomolyodtam, Professzor U r ?
Budapest, 1942. V . 9.
Oreg tanitvanya,
Szerb Antal

Igen tisztel Professzor Uram,
azt hiszem, Radnoti Miklosek emlitettek mar Professzor U r a m nak, hogy egy tobbnyelvii antologia osszeallitasaval foglalkozom es
ebben szeretnem Professzor t J r nehany muforditasat felhasznalni.
Nevezetesen a kov. forditasok kozlesehez kernek engedelyt:
Assisi Szent Ferenc Naphimnusza, Leopardi: Passero Solitario.
Azonkiviil szeretnek egy vagy ket latin himnuszt is bevenni, talan
egy 6-egyhazit es egy kozepkorit - esetleg egyet a liturgia reven
kozismertek koziil, a Dies Iraet vagy az Adoro T e Devotet. tJgy hallom, hogy Professzor U r a m ujra foglalkozik himnuszok forditasaval, nagyon halas volnek, ha eljuttatna hozzam nehany forditasat,
amelyet (es amelynek az eredetijet) a legalkalmasabbnak tartja arra,
hogy az antologiaba bevegyiik.
Nagyon halas volnek, ha Professzor U r a m legepeltetne a szamomra a Naphimnusz es a Passero Solitario olasz szoveget, mert
mostani „er6s elfoglaltsagom" mellett nem igen jutok hozza, hogy
konyvtarakban utana jarjak es Professzor Uramnak bizonyara keznel
van.
Egyebkent a fiuk bizonyara arrol is informaltak Professzor U r a mat, hogy nincsen tulsagosan rossz dolgom, kerteszkedem, eroso155

dom, lebarnultam es a szabadsagom elvesztesen kiviil inkabb csak
azt fajlalom, hogy olvasni nines idom. D e hat a szabadsag elvesztese
magaban i s . . .
Azt mondjak, hogy most mar nem tart soka az egesz es remelem,
hogy nemsokara ismet szabadlabon es abban a helyzetben leszek,
hogy Professzor Uramat viszontlathassam. Addig is regi ragaszkodassal iidvozlom es mindenjokat kivanok,
Budapest, 1943. szept. 19.
orok hive,
Szerb Antal
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SIK S A N D O R R O L
[SZEGEDI EGYETEMI

TANARUNKR6L,

D E LEGF6K£PPEN A Z EMBERROL]

1929 oszen harom fiatalember jart egyiitt es vitatkozott egy-egy
eloadas elott vagy utan a szegedi egyetem bolcseszettudomanyi kara
Szekovathy teri (ma A d y Endre ter a neve) epiilete harmadik emeleti
folyosojan. A harom elsoeves hallgatot ifjonti lelkesedes jarta at. L e l kesedesiiket azonban nem csekely csalodottsag is arnyekolta. Csalodottsaguk — ha tetszik kiabrandultsaguk — az egyetemnek szolt, ahol
az eloadasok nem is kis szama melyseges csalodast valtott ki benniik.
N e m azt kaptak a katedrakon elhangzott eloadasok tobbsegetol,
amit a vagyva vagyott egyetemtol remeltek. A harom elsoeves egyetemi hallgato Kelemen Janos, Ortutay Gyula es Tolnai Gabor volt.
Az elsokent emlitett magyar-francia, a masodik magyar-latin-gorog, a harmadik magyar-nemet szakos. A harom tizennyolc eves
if] lit a magyar irodalom iranti lelkesedes hozta ossze es valami forrasban levo, de meg nagyon kialakulatlan, kozeleti tenniakaras.
Irodalmi eszmenykepiik a modern magyar irodalom volt. Abbol
is elsosorban A d y Endre. A d y mellett Moricz Zsigmond. De oket is
- a 20-as evek balvanya - Szabo Dezso ertelmezte szamukra. Szabo
szemelyisege, regenyei es esszei rendkiviili hatassal voltak reajuk.
Igazaban 6 volt az, aki mozgosito, cselekvesre keszteto befolyassal
helyezkedett el latohatarukon. Gondolom, kevesen vannak mai fiatalok, akik ertik Szabo Dezso kodos, zavaros nezeteinek reank tett
hatasat. De hat ma mar kozhely, hogy a 20-as evekben es a 30-as evek
elejen fellepo, kozeleti iranyulasii fiatalok nagy resze tole indult el. E s
kozhely az is, hogy a tole indulok egy resze bizonyos ido elteltevel
balfele kanyarodott, tehat elfejlodott tole. Ezek koze tartoztunk mi
is, kesobbi Szegedi Fiatalok. De hat nem Szabo Dezsorol kell most
szolnom, hanem a szegedi egyetemrol, egyes eloadasokrol, csalodottsagunk okozoirol.
Horger Antalnak Jozsef Attila palyajan eloidezett konfliktusarol
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mi harmonknak ez idoben meg sejtelmiink sem volt. Megis a magyar
nyelveszet professzora okozta az egyetembol valo elso kiabrandulast
benniink. Most, amikor Horger alakjat felidezem, a kolto verse remlik fel emlekezetemben. Kiilonosen e ket szo: „gagyog s ragyog". Ket
szo val ilyen tokeletesen jellemezni talan meg senkinek sem sikeriilt
valakit, mint ez esetben Horgert Jozsef Attilanak. A z orarend ugy
hozta magaval, hogy az elso egyetemi orank egy Horger ora volt.
Megpedig reggel Vi 8 oral kezdessel. Rokonszenvet persze az sem valtott ki beloliink, hogy ilyen kora reggeli oraban tart eloadast. Kesobb
megtudtuk a korai orakezdes okat. A nap minden percet pontos
beosztassal elo embernek odahaza meddo orak lettek volna a reggeliek, mivel takaritono dolgozott ez idoben nala. E z volt a korai eloadastartas egyetlen oka. A csalodast, a kiabrandulast megsem ez idezte
elo benniink, hanem Horger stilusa es szemelye.
A z otven es egynehany esztendos ferfi ragyogoan elegans volt.
Finom szovetbol kesziilt oltonyt viselt, finom nyakkendot, benne
diszes tuvel, zakoja gomblyukaban feher szekfuvel. A ragyogo oltozetu ferfi elott a katedran eloadasanak szovege. Jobb kezenek mutatoujjat a szoveg sorain vezette, s igy diktalta, valoban gagyogo hangsullyal „el6adasat". Ezt is oly modon tette, hogy a vesszoket, a pontokat es uj bekezdeseket is hangsiilyozvan, konnyen lejegyezhetok
voltak szavai. Onmagaban kiabrandito volt ez a metodus. De meg
inkabb azza valt, amikor kideriilt, hogy nem is kezirasos jegyzetet
diktalta, hanem sok evvel azelott mar nyomtatasban megjelent
konyvet (A nyelvtudomdny alapehei) olvasta, diktalta szamunkra.
N e m volt kevesbe kiabrandito nehany nappal ezt kovetoen a H o r ger fele nyelveszeti szeminarium. Tanarunk hona alatt egy hosszukas
dobozzal jelent meg kozottiink. A doboz lattan varakozo tekintetiink kielegitesere tiistent nyilatkozott:
- Fiatal barataim - mondotta. - Ebben a dobozban van Horger
Antal, a tudos. H a ez a doboz megsemmisiil, Horger Antal a tudos
volt, nines! - Humorosnak szant szavai utan tiistent dokumentalt.
Leemelte a doboz tetejet es megmutatott nehanyat a benne sorakozo
cedulakbol. Emlekezetes maradt szamunkra az is, amikor a doboz
tartalmanak megmutatasa utan ezzel a kerdessel fordult hozzank:
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- Van-e onok kozott fiatal barataim, aki mar olvasott nyelvtudomanyi munkat? - A kerdesre egyetlen hallgato jelentkezett, Ortutay
Gyula. Horger olyasfele szellemeskedo fogalmazassal reagalt
a jelentkezesre, ami kedves mondasai koze tartozhatott, maskor is
halljuk majd meg tole:
- Na, mibol lesz a cserebogar?! fme egy ifju tudosjelolt van kozottiink - mondotta. Majd igy fejezi be szavait: - K i az a nyelvtudos,
mondja csak fiatal baratom, akitol olvasott? - Ortutay szinte diadalittasan valaszol:
- M a x Miillertol, professzor ur. - Horger csodalkozo arckifejezest
mimelve, bal kezet bal fiile moge teve, megismetli a kerdest:
- Kitol olvasott kerem? - A professzor imenti keztartasat latva
- mikent mindnyajan - , Ortutay is ugy velte, hogy Horger nagyot
hall. Eppen ezert hangosabban ismetelte meg:
- Max Miillertol, professzor ur. - Horger mindnyajunk ertetlen
meglepetesere Ortutay fele fordulva, hatarozottan kijelentette:
- Fiatal baratom, ilyen nevu tudos nines. Sokat olvastam mar, de
ilyen nevu tudosrol meg csak nem is hallottam. - Ortutay megbantottsagat nem is leplezve, ujra mondta Max Miiller nevet,
s a nagyobb nyomatek kedveert most mar idezte az olvasott konyv
cimet is. Horger feltoro nevetessel reagalt:
- Pontositsunk, fiatal baratom. Tehat Miiller Miksatol olvasott.
- Majd mondatahoz ezt a kiilonos kommentart fuzte: - Magyarok
vagyunk ugyebar?! S magyar ember szamara a kivalo nemet szarmazasii angolla lett tudos nem Max Miiller, hanem Miiller Miksa!
Kesobb meg sok furcsa tapasztalatot szereztiink Horger Antallal
kapcsolatban. De legyen eleg ennyi. Hisz nem csupan a nyelvesz
Horger Antal valtott k i beloliink csalodast. Eppen a magyar szak
mas eloadoi koziil is tobben hatottak kiabranditoan reank.
A tisztes es gazdag magyar irodalomtorteneti munkassaggal rendelkezo professzor Dezsi Lajos Dugonics Andrasrol tartott eloadast.
A z eloadasait mindig zsakettben tarto ferfi monoton szavaibol minden lenyegtelent megtudtunk Dugonicsrol. Peldaul, hogy a kiilonbozo piarista rendhazakban, ahol elt, mi volt a reggeli, az ebed,
a vacsora. Muveinek viszont csak tartalmi osszefoglalasat kaptuk:
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azok sajatossagairol, esztetikai es torteneti magyarazatukrol egyetlen
szot sem hallottunk.
Meg kiabranditobb volt Erdelyi Laszlo muvelodestorteneti kollegiuma. Erre a tudosra - aki maradandot alkotott a tizenket kotetes
pannonhalmi rendtortenet megirasaval es szerkesztesevel, - bar alig
mulott el ekkor hatvaneves - a korai szklerozis atka nehezedett. Szent
Imre herceg es kora e felevi eloadasanak a cime. A professzor eloadaskezdese minden kepzeletet feliilmult. Erkolcsi tanitas celjabol
- anelkiil, hogy 6 maga ertette volna szavai ertelmet - , olyan malacsagokat meselt el, hogy az elso sorokban helyet foglalo apacak okkal
zavarba jottek, a civil hallgatok pedig kacagtak, mint valami kabareban.
Hogy a magyar szakhoz tartozo targyak eloadasai nem teremtettek teljes sivatagi allapotot szamunkra, a masik nyelveszeti tanszek
vezetojenek, Meszoly Gedeonnak volt koszonheto. Meszoly
ragyogo szemelyiseg volt. Nyelvtorteneti magyarazatai nem egyszeru etimologiak voltak. Mindegyik magyar kulturtortenetet is
jelentett. Sokiranyii erdeklodese, megjegyzesei mindig erintettek az
irodalomtortenetet is. Egyetlen kis megjegyzesenek peldaul nem
csekely resze volt abban, hogy Szabo Dezso irasmuveszetenek
„nagysagaban" ketelkedni kezdjiink.
Egyikiink a Meszoly ora elotti sziinetben Szabo Dezso egyik
muvet olvasta. A konyv kinyitva ott maradt a padon, amikor
Meszoly mar bejott az eloadoterembe. Mindenre figyelo tekintetevel
a konyvre es a konyv mogott iilo hallgatora tekintett:
- Mit tetszik olvasni, kollega iir? - Kerdezi. Evfolyamtarsunk lelkesen valaszol:
- Szabo Dezsotol a Csodalatos eletet. - Meszoly arckifejezese nem
arul el semmit a hallott szavakra. Hideg tartozkodast jatszik. E s
ugyanilyen hideg tartozkodassal, szinte naivsagot mutatva kerdezi:
- E s milyen szinvonalii ironak tetszik tartani Szabo Dezsot?
-Evfolyamtarsam rajongassal felel:
- Nagyon nagy iro. Minden idok legnagyobb magyar iroi koze
tartozik. Minden mondata kiilon is remekmu! - Meszoly arckifejeze-
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serol meg ekkor is szenvtelenseg aradt. De megnyilatkozasa udvarias
formaba burkolt kihivas volt:
- Tessek mar szives lenni felolvasni az irotol egy ilyen mondatot.
Hadd gyonyorkodjiink egyiitt szepsegeben. - Kollegank pillanatok
miilva felolvasasba kezdett. A mondat hosszii, jellegzetesen szabodezsoi, osszetett mondat volt. Kollegank ahg birta lelegzettel a kaeskaringokat. Minket, Szabo Dezso-hiveket, illetoleg rajongokat mar
Meszoly Gedeon ironikusan hangzo kerdesekor valami megfogalmazhatatlan bizony talansagi erzes jart at. E z csak erosodott a felol vasott mondat hallatara. Valosaggal megdermesztettek azonban
Meszolynek a felolvasottak elhangzasa nyoman elhangzo lijabb
szavai:
- Meg tetszene magyarazni, mit ohajt mondani e mondata val az
iro? - Kollegank homlokan verejtek jelent meg, amikor hetkoznapi
szavakkal kiserletet tett kifejezni Szabo Dezso felsofokokkal, jelzokkel telezsiifolt, latszatragyogassal atitatott kifejezeseit.
Szabo Dezso meghatarozo hatasatol persze akkor szabadultunk
meg teljesen, amikor eszmeileg messze keriiltiink ideologiajatol.
A m az ilyen figyelmeztetes is, mint a Meszoly Gedeone, hozzajarult
ahhoz, hogy valami res keletkezzek az iranta taplalt rajongason.
•

Elso egyetemi feleviink csalodottsagat nem kis mertekben feloldotta a masodik felevben a karunkon bekovetkezett szemelyi valtozasok tobbsege. E k k o r kezdte meg eloadasait Sik Sandor, az elso
hazai neprajzi tanszek vezetoje, a folklorista Solymosy Sandor es
Varkonyi Hildebrand a gyermeklelektan professzorakent. Mas iij
tanar is nyert ekkor kinevezest karunkra, de ok harman voltak azok,
akik iij szellemet, iij legkort hoztak a Szekovathy teri epiiletbe.
Koziiliik is elsosorban Sik Sandor jelentette szamunkra, irodalomert
lelkesedo fiatalok szamara a nagy esemenyt. Persze igazsagtalan lennek, ha legalabb egy utalast ne tennek Solymosy Sandor es Varkonyi
Hildebrand reank gyakorolt hatasara. Varkonyitol - aki a legkiilonbozobb nyugati egyetemeken tanult - megismertiik a modem lelektan nagy kepviseloinek, a Biihler haZcSparnak a munkassagat, a
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svajci K a r l Gustav Jungnak az extra vertalt es introvertalt tipusrol
szolo elmeletet, de meg Freud tanitasait is. Solymosy Sandor pedig
szaktudomanyanak nemzetkozi eredmenyeinek birtokaban nepkolteszetiink elemzese soran szerzett szamunkra igazi meglepeteseket.
Sik Sandor reank gyakorolt befolyasa korantsem csak szakmai
hatas volt. Ki volt 6'? Mivel erte el rendkiviili hatdsdt? Mondjam azt,
hogy nagy pedagogus volt, hogy aradt belole az emberseg, hogy eloadasai egyarant hatottak az ertelemre es az erzelemre, hogy verset
ugy elemzett, mint elotte es utana irodalomtorteneszek igen kevesen, hogy mindenkivel megtalalta a hangot egyszerre megertessel es
nevelo modjan? E s folytathatnam a kerdeseket. A felelet minden
esetben az lenne: - E z is igaz, Sik Sandor ez is volt; ilyen is volt.
- Rendkiviil sokoldalu szemelyiseget keptelen vagyok nemcsak egy,
akar tiz jellemvonassal is megeleveniteni. Nines egyeb eszkozom,
rapszodikus jegyzeteket vetek papirra rola, ugy, ahogy alakja emlekezetemben felidezodik.
Kiilonos, de nem is keresem rea a magyarazatot, nem az elso talalkozasok emleke remlik fel most bennem. N e m is az elso utan kovetkezoek, hanem az utolso olyan, amikor hosszan beszelgettiink. 1959
januarjaban volt ez, hetvenedik sziiletesnapjan. A harom szegedi
tanitvany koziil ketto - Baroti Dezso es Ortutay Gyula - egyiitt
mentek el a sziiletesnap delelottjen koszonteni. Nekem iigy hozta
munkabeosztasom, hogy ebed utan, 4 ora koriil kerestem fel, a M i k szath Kalman teren, rendfonoki lakohelyen. Evek ota nem talalkoztunk. Eszrevehetoen lesovanyodott. N e m emlekszem, tudott volt-e
mar ekkor betegsege, ami 6t esztendovel kesobb elvitte. Egeszen
ekkorig keresztneven szolitott benniinket, mi pedig 6t professzor
urnak. Most, amikor beallitottam hozza, megolelt es tegezve felhatalmazott, hogy tegezzem vissza. Emlekszem, mindez oly termeszetesnek tunt. S az is termeszetes volt, hogy professzor iir helyett Sandor bacsinak szolitottam. A z asztalon pogacsa es siitemeny,
a koszontesere delelott itt jart baratok, tisztelok el nem fogyasztott
etelmaradekai. Fel iiveg bor es szodasiiveg is ott kivantatta magat
elottiink. A vendeglato bort toltott, nekem teU poharral, maganak
egy kortynyit csupan, jelkepes koccintasra. £ v e k mondandoi gyiil164

tek ossze bennem. Ket temara emlekszem. Romai tevekenysegem
esztendei mar csaknem tiz evvel voltak mogottem, de ekkor is elevenen eltek bennem. Annal inkabb, mivel 1957-ben nehany hetet ujra
Italiaban toltottem. Romai emlekeim, tapasztalataim aradtak belolem, mint valami megduzzadt folyo. Egyszerre ugy tunt szamomra,
mintha nem is a Mikszath Kalman teren lennenk, hanem egyiitt
setalnek Sik Sandorral Roma terein, muemlekei kozott, miizeumaiban, mivel az altalam fehdezettekhez hozzafiizte, idezte a maga emlekeit, tapasztalatait. Anekdotikus dolgokra, emlekekre is sort keritett. Elmeselte, hogy a Forum kozeleben jarva egyszer, megkerdezi
tole latinul egy vele szemben jovo fiatal pap, merre van a Via del Tito
(nyilvan Michelangelo Mozeset akarta megnezni). A latinul kerdezonek 6 magyarul adta meg az litbaigazitast. A Romaban tanulo fiatal magyar pap amulva kerdezte, hogy honnan tudta Sik Sandor,
hogy 6 magyar? A valasz az volt: - A latin szavak ejtesebol.
Csaknem egy orat toltottem a piarista rend fonokenel. Mar szinte
befiistoltem a nem tulsagosan nagy helyiseget. Egyik cigarettat szivtam a masik utan. Sik Sandor meg is jegyezte: - N e m szivsz tulsagosan sokat, Gabor? - Megjegyzese nyoman nem allhattam meg, hogy
- hangsulyozottan, mint egy anekdotat - ne mondjam el a kovetkezoket:
- 1931-ig egy szal cigarettat sem szivtam. Meg csak ra sem gyiijtottam. Ebben az esztendoben az egyik Sik Sandor ora utan, ekkor
mar negyen - Baroti Dezso, Ortutay Gyula, Radnoti Miklos es
jomagam - , mint minden oraja utan, hazakisertiik professzorunkat
a Tisza-part kozeleben volt piarista rendhaz kapujaig. C), aki szivart
szlvott, vagy cigarettazott, elmeseh, hogy Erdelyi Laci bacsi
- 6 emlegette igy muvelodestortenesz kollegajat - rabeszelte, hogy
vegyen angol pipat. A pipa „az igazi", nem a szivar es a cigaretta
- magyarazta Erdelyi. A pipazas azonban - mondta most professzorunk - nem izlik. £ s , ahogy ezt kimondta, ram nezett, s hirtelen elhatarozassal eztjegyzi meg:
- Gabor, maganak ajandekozom a pipat. - Kedves professzorom
szavai - kell-e mondani - megorvendeztettek. Olyannyira, hogy
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eszembe sem jutott annak bevallasa, hogy nem dohanyzom. A pipat
nemcsak elfogadtam, hanem ezzel szoktam ra a dohanyzasra.
Amikor ezt elmeseltem - hiaba volt az anekdotikus eloadas - ,
a hetvenesztendos ferfi zavarba jott, mint egy gyerek. £ s ez a mondat
jottajkara:
- Istenem, Istenem, hogy sokasodnak az en buneim!
Nemcsak ez az anekdotikus tortenet volt temank, mely a multba
vitt. Mas egyebrol is beszelgettiink. Egy-ket dologra meg emlekszem, de minek is sorolnam oket? Azt azonban fel kell jegyeznem,
hogy anekdotazas kozben megkerdeztem tole: - M i lehet a magyarazata annak, hogy a mi gondolkozasunkban, az ido miiltaval meg
a tragikus esemenyek egy resze is anekdotava formalodik, anekdotaba oldodik? - Sik Sandor mosolyogva, de ugyanakkor valami
regen feloldott, de valamikori szomonisaggal valaszolt:
- Magyarazd meg ezt te. Hiszen te vagy az irodalom professzora,
en mar regen nem vagyok az.
Ezt kovetoen Szegeden volt nagy konyvtara irant erdeklodtem.
Megmutatta, a szomszed helyisegben sorakoztak konyvei polcokon.
- E z volt az irodalomprofesszor konyvtara. A piarista tanarjeloltek fogjak hasznalni - mondotta - , ahogy mar eddig is hasznaltak.
- Azutan a mondottakhoz fuzte: - K i tudja, meddig lesznek meg piarista tanarjeloltek? - Ottletemkor ez volt az egyetlen, nyiltan kimondott szomorii mondata. Talan meg is banta, amit mondott? Mert
ottletem hatralevo ideje alatt, kivetel nelkiil jokedvu temakra terelte
a szot.
E z volt az utolso szemelyes talalkozasom felejthetetlen professzorunkkal. E s amikor centenariuman most rea emlekezem, megsem
a hetveneves ferfi arcvonasai elnek emlekezetemben, hanem az ennel
joval fiatalabbei. A z elso, vele valo ismerkedest probalom magamban fehdezni. A magyar kolteszet a millennium utan volt elso fokoUegiumanak a cime. Ahogy 6 eloadott, valami uj villant meg elottiink.
A katedran nem volt elotte megfogalmazott szoveg. Csupan egy
kemeny tablas fiizet, amelyben adatokatj egy zett fel a kol to rol, akirol
eloadott, verscimek, amelyeket illusztraciokent felolvasott. £ s persze gondolatok, melyeknek kifejteset tervezte. Azoknak a koltoknek
166

a tobbsege, akikrol szolt, nem tartoztak a nagyok soraba. De meg
olyan lirikusoknal is, mint peldaul Vargha Gyula, kepes volt megmutatni a maradando verseket, esetleg csak sorokat. Emlekszem,
hogy Bard Miklosnal olyan megfigyeleseket tett, amelyek nyoman
Bard nagymertekben kiemelkedett masodrangu kortarsai korebol.
Igazi meglepetest Harsanyi Kalman muvenek bemutatasaval szerzett. Ezt megelozoen senki sem volt koztiink, aki ismerte volna
e jelentos kolto, iro, kritikus es mufordito munkait. Nehanyan
annyira hatasa ala keriiltiink Sik Sandor eloadasanak — ami korantsem volt egyoldalii magasztalas - , hogy vegigolvastuk Harsanyi
minden hozzaferheto irasat. Koriilbeliil ket evtizeddel ezutan, a spanyol irodalom iranti, mas iranybol feltoro erdeklodesemnel alighanem kozrejatszott Harsanyi Kalmannak a hispaniai muveltseghez
fuzodo vonzalma is.
Meg nagyobb meglepetestjelen tett Adyrol szolo koUegiuma. A d y rol egyetemen eloadast tartani onmagaban lijdonsag szamba ment;
s nem ellene szolva, hanem megertesere es megertetesere torekedve
egyenesen szenzacio volt meg ebben az idoben. Mas iranyu szenzacio
volt dramatorteneti koUegiuma. Nagy elmenyt nyujtott szamunkra
az a koriilmeny, hogy a kozelmiilt vilagirodalmanak olyan iroi is
szoba keriiltek, mint Ibsen es Strindberg. A z a bator targyilagossag
pedig szinte hihetetlennek tunt, amikor a dramaelemzese soran tobbszor is hivatkozott a Szovjetunioban elo, a volt nepbiztos, Lukacs
Gyorgy ifjukori muvere, A modern drdmafejlodesenek tortenetere.
Elso orainak haUgatasa olyan hatassal volt rank, hogy nagyon
hamar igyekeztiink kozelebe keriilni. Megismerkedesiinket Ortutay
Gyula is megirta, hadd idezzem az 6 szavait: „ . . . sovany voltam
Tolnay Gabor baratommal egyiitt, borzas es sovany. Jelentkeztiink
Sik Sandornal, hogy szeretnenk atiratkozni az 6 szeminariumaba. Jol
megnezett benniinket, hallott is feloliink egyet-mast. Most is emlekszem hirtelen, gyors fordulasara, megsuhogott a reverendaja, az
ablakhoz ment, kinezett a sportpalyara, aztan sebesen visszafordult.
»Maguk nagyon sovanyak, sokkal tobb tejet kellene inniok.« Aztan
megmagyarazta, hogy holnaptol kezdve naponta egy-egy Hter tejet
igyunk az egyik tejcsarnokban, majd 6 elofizet havonta erre. Igy is
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tortent, igy kezdodott ismeretsegiink. Akarmennyire forradalmaroknak kesziiltiink, annak a tejnek az izet nem lehet elfelejteni. Nezeteinkben az evek mulasaval egyre s egyre tobb lett a kiilonbseg (s ezt
sohasem tagadtam elotte), de ezt az izt el nem felednem." {Sik Sdndor, Vigiha, 1959. februar. - Ujra kiadva: O . G y . Irok, nepek, szdzadok. Bp. Magveto Konyvkiado, 1960.)
U g y emlekszem, hamar allandova valt, hogy orak utan, elobb
ketten - Ortutay meg en, a kovetkezo tanevtol tobbnyire mar
negyen - az egyetemre beiratkozott Baroti Dezsovel es Radnoti
Miklossal kiegesziilve - hazakisertiik, megosztva egymas kozott
a konyveket, amelyekbol profeszorunk eloadasa soran idezeteket
olvasott fel. Utkozben beszelgettiink. Elofordult, hogy a megindult
beszelgetes folytatasa eeljabol Sik Sandor javaslatara a konyveket
a rendhaz portajara adtuk le, es meg a Tisza-parton tovabb setaltunk
felfele, a Miizeum iranyaba es onnan vissza. Beszelgetesek voltak
ezek a javabol. Ezek soran is megmutatkozott Sik Sandor nagy pedagogusi egyenisege. U g y tarsalgott veliink, mintha egyenlo szintu
s muveltsegu szemelyek lennenk, nem pedig tanar es tanitvanyok.
Oszinten kivancsi volt a velemenyiinkre az irodalom es az irodalomtortenet teren az eletben, de akar a pohtika tekinteteben is. Nagyon
nagy elmeny volt ez szamunkra; onallo gondolkozasra keszteto hatasaval, s dialogusra nevelo befolyasaval. E z az - iigy szoktam nevezni
- pedagogiai demokratizmus nagyobb korben ervenyesiilt profeszszorunk Remekmuvek elemzese cimu szeminariuman. Itt - nem alakult k i konnyen, de vegiil is kialakult - egy magas szintu miielemzesi
gyakorlat. Megpedig akkent, hogy egy referatum es egy korreferatum nyoman tobben hozzaszoltak az elhangzottakhoz, s vegiil Sik
Sandor osszegezte a vitat es kiegeszltette a maga egyediilallo elemzesevel. N e m lehet emlites nelkiil hagyni, hogy Sik Sandor olyan verselemzo keszseggel rendelkezett, amihez hasonloval sem elodeinel,
sem kortarsainal, senkinel sem talalkozhattunk. Persze kozrejatszott
e kepessegenel es gyakorlatanal az a koriilmeny, hogy kolto volt, aki
e munkat vegezte. A z sem hangozhatik meglepetesnek, hogy koziiliink Radnoti Miklos volt, aki mindnyajunknal ertobb modon tiindokolt verselemzeseivel.
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Ha a Remekmuvek elemzese szeminariumon a szuk koru beszelgeteseknel jobban ervenyesiilt professzorunk pedagogusi nagysaga, meg
fokozottabban jarta at ez a legkor az altalunk Magdnszemindriumnak,
vagy Tedzoszemindriumnak nevezni szokott alkalmakat. A szegedi
piarista rendhaz elso emeleten ket szobaja volt Sik Sandomak. A z
egyik a dolgozoszoba. Itt kozepen, hattal az ablakoknak, nagy iroasztal allt. Volt a szobaban meg egy kerek asztal, koriilotte iiloalkalmatossagokkal. A falakat nyitott konyvespolcok takartak. A masik
szoba kiesiny haloszoba volt. A professzori lakas dolgozoszobajaban
gyultiink ossze meghatarozott delutanokon, mi fiuk, negyen. A kezdetek utan kiegesziiltiink egy nagy muveltsegu, nalunk mar idosebb
apacaval, Raffaelli Raffaella noverrel, valamint Baroti es Radnoti
evfolyamtarsnojevel, az ugyancsak francia szakos Demeter Aliceszal. A z itt zajlo szeminarium csaladias legkorben folyt. Sik Sandor
eros teaval es apro keksszel latott benniinket vendegiil, s az 6 szivarfiistje mellett folyt a munka. E z kozos megvitatasa volt egy-egy,
tobbnyire kiilfoldi, lijabb irodalomtudomanyi munek. Egyikiink,
a masik szaktargya, illetoleg nyelvtudasa szerinti muvet ismertetett
reszletesen. A z ismertetes nyoman kerdesek hangzottak el, majd ezt
kovette a vita. A megvitatott muvek az akkori legujabb, joreszt szellemtorteneti alkotasok voltak. Arra j o l emlekszem, hogy a francia
szakos Baroti Dezso van Tieghemnek egyik muvet ismertette, en
pedig Fritz Strichnek mutattam be egy alkotasat. A tobbiek eseteben
nem tudnam megmondani, kiknek a muvevel szerepeltek. Azt azonban le kell imom, hogy Sik Sandor Teazoszeminariuman, vagy reszben annak hatasara, ismertiik meg Dilthey, Troeltsch, Spranger,
Cysarz, Ermatinger es mas, a szellemtorteneti iskola korebe tartozo
nemet tudosok munkait, de Benedetto Crocet hasonloan, akinek
magyar forditasa is volt mar ez idoben. Hadd irjam meg le azt, hogy
muelemzesiink, ismertetesiink kozben jegyzeteket keszitettiink, de
jegyzeteket, feljegyzeseket keszitett Sik Sandor maga is. Joval az
egyetem utan mondotta el, hogy ezeken a Tedzoszemindriumokon
megvitatott tudosokkal egyetertve, vagy gondolataikkal vitatkozva
kezdett benne kialakulni, formalodni kesobb megirt, haromkotetes
Esztitikdja.
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Sik Sandornak peldamutato mestere Beothy Zsolt es Riedl Frigyes
voltak. A z irodalomtudomany es az irodalomtanitas teren Riedltol
kapta a fontos inditasokat. Ezt tudtam, tudtuk, es 6 maga sem gyozte
hangoztatni. Arra azonban csak az elmult esztendokben figyeltem
fel, hogy mas tekintetben is Riedl peldaja bontakoztatott k i benne
meglevo csirakat. A budapesti egyetem bolcseszettudomanyi karanak hajdani tudos tanara volt az a ferfi, aki legjobb tanitvany ait rendszeresen vendegiil latta lakasan teara, kirandulasokra, meg kiilfoldi
utra is utazott koziiliik egyesekkel. E s ezeken az egyiittleteken
beszelgettek kiilonbozo alkotasokrol, s a mester izlese, sok megnyilatkozasa magas igenyessegre nevelte tanitvanyait. E tekintetben is
kamatoztatta Sik Sandor ifjukori mesterenek peldajat. De valami
masrol is sziikseges meg szolnom. Voltakeppen ez az, amire az
elmult esztendokben figyeltem fel, es leirtam Riedllel kapcsolatban,
vonatkoztatva tanitvany aira is:
„ . . . bantotta (ti. Riedlt), hogy hazankban nines elenk tarsadalmi
elet. Kivanatosnak tartotta, hogy a jellegzetes magyar lakmarozasok
helyett, nalunk is jqjjenek letre szalonok, j'owrfix-szei, delutani vagy
esti teakkal, mint peldaul a franciaknal... e hianyt 6 maga Andrassy
uti otthonaban es mas modon igyekezett potolni. Peldajanak kovetesere biztatta tanitvanyait, akik kovetoi lettek ebben is. Ezeknek az
osszejoveteleknek a jellege, tartalma ugyancsak littoro volt. Nala,
vele nem szonoklatok, prelegalasok hangzottak el, mint ajellegzetes
hazai lakmarozasokon. . . . Riedl tarsalgott. A hazai eletben olyanynyira hianyzo, a mondanivalohoz kapcsolodo, dialogikus beszelgetest kepviselte. Nemcsak a tarsasagi eletben, egyetemi eloadasain
sem a szonokias, a prelegalas jellemezte Riedlt. Eloadasai is szinte
tarsalgasok, csevegesek voltak. Mondjuk k i vegre, a kapitalizalodas,
a polgarosodas es ugyanakkor a teljes megmagyarosodas iitjan jarni
kezdo fovaros vilagaban ennek a nagy egyenisegnek kornyezeteben
teret kezdtek nyerni a polgari erintkezesnek, benne a magyar tarsalgasnak addig alig-alig letezett formal." {Arnybol szott lelkek, Hoffmann Edith sziluettjei. Bp., Corvinakiadas, 1988.)
Aligha lehet veletlen a mester es az 6 peldaja nyoman elindulo,
majd onallo egyenisegge fejlodo tanitvany kozott a felsorakoztatott
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sok hasonlosag. Igen, mindezek a vonasok reszben vagy egeszeben
a Riedl-tanitvanyokra, koztiik Sik Sandorra is jellemzoek. Eles es
oszinte vitak folytak az 6 iranyitasaval, koriilotte. Ezek a vitak eppen
az 6 stilusanak befolyasa kovetkezteben nem voltak egymas mellett
elhangzo szonoklatok. Tarsalogtunk; erre iranyitott benniinket; dialogikus erintkezest is tanultunk tole.
A z osszehasonlitas, a parhuzam egy reszet alatamasztva velem
Ronay Laszlonak Sik Sandorrol a kozelmultban megjelent tanulmanya, az egyhazi szonokot elemzo kovetkezo mondataival: „ N e m
volt szonoki alkat. Egyszeriaen, kedvesen beszelt arrol, hogyan orizheti meg es teljesitheti k i a hitet. Sorozatban idezte meg a huszadik
szazad konvertitait, a lelki elet nagyjait, s beszedei kozben szivesen
tamogatta mondandojanak hitelet irodalmi idezetekkel." {Sik Sdndor
emlekezete, Vigilia, 1988. 8. szam.)
N e m fer bele ebbe az irasba, hogy szoljak Sik Sandorrol, a koltorol, a dramairorol, szepprozajarol es a muforditorol. Noha mindenik
mufajbeli alkotasai elemzest igenyelnenek. Arra sines helyem, hogy
tudomanyos munkassagat reszletesen vizsgaljam. Ezekre azonban
legalabb utalnom kell. Kozvetleniil egyetemi tanari kinevezese elott
megjelent Gdrdonyi, Ady, Prohdszka cimu konyvenek nemcsak az
Adyrol szolo resze tett annak idejen rendkiviili hatast. Gardonyi
kepevel 6 adta meg az iro elso irodalomtorteneti elhelyezeset. Prohaszka elemzeserol pedig ugy nyilatkoznak a kerdes ismeroi, hogy
maig nem sziiletett ehhez foghato tanulmany Prohaszkarol. A regi
magyar irodalom ket nagy alakjarol, Zrinyirol es Pazmanyrol irott
konyvei sem csak tudomanytorteneti jelentoseguek. Tobb mint fel
evszazad elteltevel mindkettot ma is elove teszi nem kis mertekben
Sik Sandor kivalo ertekezo prozaja. De nemcsak ez. A Zrinyi-kutatas sok uj ismeretet hozott azota felszinre, de vannak Siknak olyan
megfigyelesei - elsosorban a stiluskerdesek teren - , amelyeket maig
nem szarnyaltak tiil. A Zrinyi-konyvnel is jelentosebb Pdzmdny, az
ember es az iro cimu monografiaja. E z a mu maig az egyetlen teljes
abrazolasa a magyar proza tizenhetedik szazadi oriasanak. E z
a konyv is - mint Sik Sandor minden muve - stilusalkotaskent is peldamutato. De abban is az - a korabbi Pazmanyrol szolo irasok tobb171

segetol elteroen - , hogy tortenelmi hitelessegre torekedve, sokoldaliian, s nem egyoldalu nezopontbol vizsgalja muve hosenek szemelyiseget es miavet.
Utalnom kell e monografiaja mellett Pdzmdny Peter remekei cimu
haromszazotven oldalt kitevo gyujtemenyre, amit 6 vezetett be es
rendezett sajto ala. Nemcsak azert szolok errol a kiadvanyrol, mivel
a kozelmultig az egyetlen j o valogatas volt Pazmany munkaibol.
Azert is, mert egy altalam szerkesztett, Magyar Szdzadok cimu sorozatban (1943) jelent meg, s ennek folytan kozvetlen betekintest nyerhettem Sik Sandor munkamodszerebe. A gyujtemeny ugy kesziilt,
hogy kijelolte a valogatasba keriilo Pazmany-muveket, s azoknak
leginkabb reprezentalo reszleteit. Ezeknek legepeltetese utan megbizott azzal, hogy jeloljem meg azokat a reszleteket, akarcsak azokat
a kifejezeseket, amelyek jegyzetelest, magyarazatot igenyelnek.
Megjeloleseimet alaposan atnezte, sok esetben modositasokat hajtott
vegre, es bovitette is javaslataimat. Hogy e munka elvegzesere megkert, azt azzal indokolta, hogy en eletkoromnal fogva is nalanaljobban erzem, mik azok a szovegreszek, melyek az akkori Pazmanyt
olvasok szamara magyarazatra szorulnak. Javaslataim elkesziilte es
az 6 atnezese utan egy egesz napot egyiitt toltottiink. E napon kozvetleniil ismerhettem meg rendkiviili munkabirasat, s azt az oromot,
amit a munka jelentett szamara. E g y teljes delelott es egy teljes delutan folyaman, gyorsirasban valo jartassagomra hivatkozva, lediktalta nekem a nem kis terjedelmu, nyomtatasban majd huszonharom
lapot kitevo jegyzeteket. Kesobb kideriilt, hogy a munkaban valo
reszvetelem magyarazata tulajdonkeppen azt a celt szolgalta, hogy
legyen professzoromnak indoka bizonyos meUekjovedelem juttatasara szamomra.
Meg kell emlekezni haromkotetes, nagy Esztetikdjdxol. E z a nagy
mu akkor irodott, amikor a Szegedi Fiatalok koriil Hont Ferenc,
Caspar Zoltan, Ortutay Gyula, Radnoti Miklos es jomagam mar
a fovarosban eltiink es dolgoztunk. Hetenkent egyszer rendszeresen
osszejottiink, megpedig a Batthyany orokmecses kozeleben volt
Szabadsag kavehazban. Idonkent, meghivasunkra eljott koriinkbe
Sik Sandor is. Gyakran szoba keriilt itt a kesziilo Esztetika egy-egy
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problemaja. Sik Sandor tudatosan hozta szoba a megoldasra varo
esztetikai kerdesek egyiket-masikat, varva hozzaszolasainkat. Igy
szinte tanui lehettiink e fontos mu keletkezesenek. Mindnyajunk
koziil legkozelebbi tanuja volt az Esztetika keletkezesenek, kesziilesenek Radnoti Miklos. A volt tanitvany husegevel Radnoti abban is
segitette volt professzorunkat, hogy nagy konyvtarainkbol kikolcsonzott reszere a munkahoz sziikseges muveket. N e m szorul
magyarazatra, hogy az Esztetika iroja valamennyiiink velemenye
koziil a kolto nezeteire volt leginkabb kivancsi. Meghallgatta Radnoti megfigyeleseit, megjegyzeseit, s nem kevesszer - ezzel nem
kisebbitjiik Sik Esztetikajanak jelentoseget - annyira magaeva tette
azokat, hogy beleepitette muvebe.
Sik Sandor nagy munkaja 1942 vegen latott napvilagot. A mind
nehezebbe valo idoben - bar irtak rola, koztiik olyan ertok is, mint
Baranszky-Job Laszlo, Hamvas Bela, Szerb Antal - mar nem epiilhetett be a hazai tudomanyos gondolkozasba. 1946-ban pedig, amikor
uj kiadasa megjelent, az akkori marxista szakirodalom a mu egeszenek eredmenyeit „semmisnek tekintette". Igy igazaban maig nem
tudta megtenni a maga ertekeinek, jelentosegenek megfelelo hatasat.
T i z es egynehany esztendovel ezelott, a fiatalabb marxista nemzedek
tagja, Szerdahelyi Istvan ertekelte tortenetileg es altalanos nezopontbol egyarant hitelesen Sik Sandor muvet, tobbek kozott ezekkel
a szavakkal: „Sik esztetikaja az ujabb magyar szakirodalomban
mindmaig egyediilallo kiserlet e tudomany problemainak kovetkezetesen modszeres, teljessegre torekvo osszefoglalasara... hadd
idezziik a mii veszi elmeny re vonatkozo meghatarozasat: »Valtoztasd
meg eletedet! - ezt kialtja vagy suttogja felenk nemcsak Rilke versenek Apollo-torzqja, hanem minden remekmu.« Hogy ugyanez
a gondolat szinte szo szerint azonosan bukkan fel masfel evtized
miilva Lukacsnal is, ez - szerintiink - egyaltalan nem veletlen. Sik
nemcsak impozans szakirodalmi tajekozottsagra epitette munkajat,
hanem - programszeruen is hangsulyozva - mindenekelott »a
kozonseges jozan eszre«. E z megovta attol, hogy a spekulativ idealizmus athassa gondolatrendszerenek egeszet." (Szerdahelyi Istvan
A magyar esztetika tortenete 1945-tol 1975-ig, Budapest, 1976. 22-23.)
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frasom felepitese azt hozna magaval, hogy az elmondottak nyoman visszaterjek professzorunkhoz fuzodo szemelyes emlekeimhez.
A z elkepzelt terjedelmet azonban mar nagyon is tiilleptem. Igy csupan a kovetkezoket mondom el meg:
A Szabadsag kavehazbeli, s - a mar nos - Ortutay Gyula es Radnoti Miklos lakasan es mas talalkozasaink alkalmaval, ugyanolyan
oszinten es nyiltan beszelgettiink vele legbensobb poHtikai, valamint
mas kerdeseinkrol, mint egyetemi haUgato korunkban. Meg Szegeden tortent. Egyikiink megkerdezte tole:
- Hogy van az, professzor iir, hogy ilyen figyelemmel, megfontoltan, s talan megertessel haUgatja a mi politikai nezetiinkrol szolo
szavainkat is? - A valasz oszinte volt es boles:
- E n ne ertenem meg magukat, fiuk - mondotta - , akinek testverei kozt van apaca, van gepkocsivezeto, van magas rangu rendortiszt
felesege es van egy testvere, aki Moszkvaban el?!
Kedvelt, szeretett benniinket. Kifejezte ezt a Szegedi Fiataloknak
dedikalt Virrasszatok! cimu verse is.
M i pedig tiszteltiik, szerettiik, atyai baratunknak tekintettiik.
Mostanaban, de mar sok esztendovel ezelott is, meg szoktak volt
kerdezni tolem:
- M i volt Sik Sandor hatasanak titka? Mivel gyakorolt reatok
olyan melyseges befolyast, amilyent gyakorolt? - Valaszom ez, vagy
valami ilyesfele szokott lenni:
- Azzal tett szinte lenyugozo befolyast, hogy erkolcsi biztonsaga,
emberi tartasa es hatalmas muveltsege ellenere nem tartotta es nem
mutatta magat tevedhetetlennek. E s azzal hasonlokeppen, hogy
gondolkozasra nevelt bennunket, megpedig a leghatekonyabb nevelesi modszerrel, hogy hagyott benniinket gondolkozni.
Tolnai Gabor
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A C S O R G 6 PATAK

MELLETT

- IN MEMORIAM SIKSANDOR

Mindig az a patak
s mar megsem ugyanaz...
Kovek kozt keresem
szelfujta eveim.
Lomb-kupolakra meg
aranyat ont az eg,
fesziilo fenyszalon
egy pok fennakad.
Haloja leng, lobog:
pontos tudomanya
kornek es negyszognek.
Nem ismer tevedest.
Az Itelet eros,
a Szo az E g szava,
s nem marad benne egy
kibujo kicsi res.
Keresem koveim,
szetdobalt eveim.
A viz koriilzsong,
oblosen szetteriil.
Kozepen iilok, egy
andezit szigeten,
elfuto vizekbe
szaz gyoker meriil.

-

Nezem a fat, amit
eltet a gyors patak,
gorcsosen szoritja
az orok csobogast.
Meggomyedt torzsere
lepke szall villodzva.
Azt hinnem, megnyugszik,
s csak percekig marad.
Mozgasok eselye, amint az ifjiisag
A m nezd a fenyivet:
mar melysegbe hajol.
Ritkul a zsibongas
bokrok barlangjaban,
es tavol a volgyben
az esti dal dalol.
(Matraszentimre, 1988. jiilius 27.)
Toth Sdndor

EMLEKEIM

SIK

SANDORR6L

U g y becsiiletes, ha mindjart az elejen megmondom: nem tanitvanya, csak alkalmi hallgatoja voltam. Emlekeimre is geologiai retegeket dongolt a sors, az erdelyi sors. Ezeket a kemeny dongoleseket
azonban abszurd modon erzelmi hinarok szottek egybe, s ebben
a lelki szottesben szep szines csikokat rajzolt a Sik Sandor szava is.
Mennyi kepzavar aHg nehany sorban! Sajnalatos bizonyitek arra,
hogy nem voltam tanitvanya? Vagy talan eppen az 6 szellemeben
bocsanatos bun? Hiszen tobbek kozott arra is tanitott, hogy az elet
bonyolult, de csak latszolagos egyvelegebol probaljunk meg eppen
az elet erdekeben, a melyen huzodo, egymasba kapcsolodo szalakbol
osszetarto, meleg emberi koteleket fonni. Olyan koteleket, amely
nem elszorit, hanem lelkive finomulva osszekot, teren es idon keresztiil.
Kezdem mindjart ket ilyen osszekoto elmennyel. A z egyik az en
szemelyes ter-idombe nyulik messze. Bar tanitvanya nem voltam,
de barataim koziil tobben voltak azok, s mi, Szegedi Fiatalok a harmincas evek elejen sokszor zsufolodtunk eloadasain. A szakos hallgatok mellett, mint Baroti Dezso, Radnoti Miklos, Tolnai Gabor,
Ortutay Gyula, mi, matematikusok is, pi. baratnommel: Arvay
Erzsikevel. Nyilvan az 6, Erdely irodalmat es folklorjat annyi aterzessel megelevenito szavainak hatasara irta Tolnai Gabor a disszertaciojat eppen Erdely irodalmarol. Ezt a kis kotetet oltoztette Buday
Gyorgy szep kontosbe a stilizalt erdelyi terkeppel, s ez lett a mi hajdani kedves diakkozossegiinknek, a Szegedi Fiatalok Muveszeti K o l legiumanak kiadvanya. Vigaszkent kiildtem akkor ajandekba
a noveremnek, akit mar felnottkent sodort volt magaval a Kolozsvarrol Szegedre telepiilt egyetem, s aki legnagyobb banatomra
eppen akkor sodrodott tovabb Amerikaba, mint egy vilaghiruve valt
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matematikus, Rado Tibor felesege. Ott a tavolban, szep uj otthonanak diszhelyen orizte iiveg alatt, honvagya kifejezojekent.
E g y masik szal nem a terben nyulik messze, hanem ma, az ido tavlataban oregsegem szep elmenyet szovi at. Megadatott, hogy itt
Magyarorszagon elhettem at Istvan kiralyunk halalanak 950. evforduloj an az iinnepsegeket. Barati korben, attelepiilt gyermekeim
kozott a meg Erdelyben rekedt gyermekeimert szorongva iinnepeltiink esendben. E n az iinneples leghalkabb valtozatat kerestem,
s ujraolvastam Sik Sandor haromfelvonasos tragediajat, az „Istvan
kiraly"-t. Szorongo szivem szoritasait az 6 szavai oldottak iinnepive
es 6 segitett beletorodni abba, hogy a magyar sors milyen nehez.
Beletorodni? Nem, inkabb tudomasul venni s ennek jegyeben ugy
viselkedni, hogy megertsiik masok fajdalmat is. E s valasztani, de j o l
valasztani - eppen a tobbseg erdekeben. Mindenki a nagy kiralyt
eltette, a radio a hegyek koze is elhozta a diadalmas hangokat. A mi
kis kozossegiink Sik Sandor szavai nyoman az oreg, szenvedo kiraly
gyotrelmeitol hatodott meg, s ettol lett konnyebb a magunk fajdalmait vallalni.
No, de kanyarodjunk vissza a kozvetlen talalkozasok kedves eveihez. Ezek az evek a fiatalsag legszebb evei voltak szamunkra. Talan
eppen azert olyan szepek, mert ma sem tudok maskent, csak tobbesszamban beszelni azokrol az evekrol. A harmincas evekrol, amikor a szegedi egyetemen a mi kis kozossegiink tagjaikent elveztiik
atyai partfogasat. Kicsi es sajatos kozosseg volt a mienk. A nagy
turulista es egyeb divatos diaktaborok kozt, a szolamok ellenhatasakent a szavak erejet melyrol feltoro erzesek kifejezesere kerestiik.
A tortenelmi sors kegyetlen fordulatai erleltek talan az ifjusag sziveben az erzest, hogy torekvesse valva kiszurje azokat a tanitasokat,
melyek a nepszolgalathoz vezettek minket. Alig egy kis idobeni eltolodassal, szinte egyszerre indultak a Felvideken a „Sarl6sok", Szegeden a Szegedi Fiatalok es Erdelyben az Erdelyi Fiatalok mozgalmai.
A magyar tortenelem orok ellenzekei, az irok es koltok voltak »ifju
sziveink« magvetoi. Elsosorban: Ady, Moricz es Szabo Dezso fujtak
szamunkra a harsonat, de melegen visszhangzott ifjii sziveinkben
Juhasz Gyula es Mora Ferenc szelid szava is. Egymas kezet fogva fel178

fogtunk olyan hatasokat is, mint a finnek es a roman Gusti professzor
falukutatasai, hiszen valahol a levegoben volt a ter-ido azon obleben
a nepszolgalat kerdese.
A donto hatas azonban megis mindig a nagy szemelyisegeken
keresztiil ervenyesiil. Ok fogjak fel es formaljak idoszeruen a kor
kovetelmenyeit. Ilyen volt a mi kis kozossegiinkben Buday Gyorgy
szemelye. 0 az angol ifjusag egy mozgalmatol, eppen az ipari fejlodestol veszelyeztetett kiil varosi nep koze telepedo egyetemi ifjusagtol kapott inditast. Ennek a angol „settlement" mozgalomnak a hatasara, de magyarra formalva alakitotta k i a neveben is e furcsa kettosseget tiikrozo agrar settlement mozgalmat, mely a vezetese alatt
mukodo Bethlen Gabor K o r tevekenysege lett. E z a Bethlen Gabor
K o r a reformatus egyhaz kereteben az egyetemi ifjusagot volt
hivatva osszefogni. A z eredetileg bibliakoros osszejoveteleket szervezo ifjusagi alakulat eleinte fokent a hon vagy tol is gyotort erdelyi
szarmazasu, s valljuk meg, Szegeden sokaig jottmentnek tekintett
egyetemi hallgatok talalkozohelye volt. A balozo, jobb modu helybehek egy resze az erdelyi kerdest irredenta szolamok pufogtatasaval
intezte el, vagy talan ezzel nyugtatta meg lelkiismeretet. A z ide sodrodott es sokszor anyagilag is nehezen kiizdo egyetemi ifjusag „csukloforgato magyarsagnak" erezte a divatozok hazafiaskodasat
s helyette tenni akart. A z Erdely be visszatelepiilo Janeso Bela es Csogor Lajos azzal adtak at Budaynak a Bethlen Gabor K o r vezeteset,
hogy „pr6balj belole valami hasznosat csinalni". Hat ez sikeriilt is.
A Szeged komyeki szegeny parasztsag koreben lelt testveri kezfogasra a kor egyetemi ifjiisaga. Ebben a tarsadalmi melyretegben,
mely anyagilag a teljes kiszolgaltatottsag allapotaban sinylodott,
s ahol legnagyobb megdobbenesiinkre a 40%-os csecsemohalandosag dramai jelenetekben tarult elenk - olyan testverekre talaltunk,
akiken segiteni probaltunk. Ugyanakkor az osi kozossegi kultura
csodalatos forrasat kinalta nekiink. Tobbet kaptunk, mint adni tudtunk!
A kozosseg keresese hozta mindegyikiinket a Bethlen Gabor
Korbe es Buday Gyorgy remekiil tudta, hogy sem a vallas, sem
a fbldrajzi hovatartozas (vagy eppen hontalansag) nem teremthet
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igazi kozosseget a kizarolagossag elve alapjan. Sot! Tudatosan bovitette a vallas adta kezdeti kort, hogy az egyre tudatosabban vallalt
falumunkaba bevonjon mas vallasuakat. Igy keriilt kozenk peldaul
Ortutay Gyula es Radnoti Miklos - s termeszetesen kereste a kezfogast az alfoldi paraszt szarmazasiiakkal, mint Erdei Ferenc es Adam
Laszlo. A kor nagy kerdeseit muveszeti es tarsadalomtudomanyi
szinten is erzekeltiik, s igy sodortak kozenk ifjukori orvenyleseink
Hont Ferencet es Reitzer Belat. Bar az egyhaz - hala Bako Laszlo
nagystilusegenek - tiirelemmel tiirte belso utkeresesiink szinesedo
kavargasait, moho erdeklodesiink egyre ujabb teriileteken probalta
visszhangozni az uj idok uj szavait. A parasztkultura rajongoi melle
igy sodrodtak kozenk tipikus urbanus alkatu ifjak, mint Bibo Istvan
es Szell Istvan.
A lista termeszetesen nem teljes, de hiszen nem is a mi nehai, de
orokre csodalatos kis kozossegiink felterkepezese a cel - csupan
annak a hallgatosagnak a mozgalmat szeretnem visszaidezni, amely
Sik Sandort koriilvette. Lassan ugy atszinezodott az eredeti kis diakkozosseg, hogy sziikseget ereztiik a formal elszakadasnak is. Balint
Sandor szelid szava segitett az iij otthont nyujto hiros varos osi kultiirajanak megismereseben.
Kozben nagyon meg is szerettiik az edes mostohat. Talan nem is
veletlen, ahogy magunkra oltottiik iij kontosiinket: a „ Szegedi Fiatalok Muveszeti KoUegiuma" elnevezest. Elso kiadvanyunkra
nyomtattuk ezt a nevet, oncsinalta kiadokent. E z a kiadvany pedig
Buday Gyorgynek is elso onallo fametszet-sorozata volt, melyet
a szegedi alsovarosi templomhoz zarandokolo falusi tomegek ahitata
ihletett. A katolikus miszticizmusnak is biicsuzkodasa volt ez ajelenseg az osi formaktol, s mar akkor ott kavargott benne a fejlodo civilizacio varosi forgataga. A gyonyorii, muveszi, fekete-feher „kepregeny" cime ez volt: Boldogasszony biicsiija.
fgy kavargott benniink is az osi kozossegi kultura csodalata
s a hovatartozas kinzo keresese, mely az iij idok iij litjaira vezette
rajongo kis seregiinket. Ebben az erzelmi kavalkadban bizony sokszor iitkoztiink megcsontosodott eloiteletekbe es intezmenyekbe.
Ifjukori hozongeseinket szinezte tobbek kozt Jozsef Attilahoz
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kotodo szemelyes baratsagunk is. Radnoti Miklos pedig mar egy sajtoperrel a nyakaban erkezett kozenk. Megtortent, hogy hatosagi
beavatkozasra is sor keriilt: Tapen meghirdetett eloadasunkat betiltottak, Budayt ket baratjaval egyiitt majus 1. elott letartoztattak.
Meg kell mondanom, hogy az eloadast csak azert is, forro sikerrel
megtartottuk. Budayt bocsanatkeresek kozt masnap szabadon engedtek...
Igy ment ez, kiiszkodve magunkkal es masokkal, keresve onmagunkat es kinyujtott kezzel tapogatva az utat. Ket biztos tampontunk
volt, ami segitett. A z egyik onmagunkban volt: nagyon komolyan
vettiik a tanulast. Szakmajaban mindegyikiink becsiiletesen igenyes
volt. Meg mi, matematika es fizika szakos hallgatok is kitiinoket
gyujtottiink az indexiinkbe, pedig szerencsere olyan hires professzoroktol tanulhattunk, mint Riesz Frigyes es Bay Zoltan. A fiiik
kesobbi muveszi es tudomanyos karrierje igazolta komoly tanulmanyainkat. Masik szerencsenk az volt, hogy az egyetem professzorai
kozt nemcsak szakmai kivalosagok voltak, hanem olyan emberi
nagysagok is, mint Sik Sandor. Koriink legtobb tagja eppen az
6 kozvetlen tanitvanya is volt. Termeszetesen mindannyian elveztiik
azt a kisugarzast, amit a nepballadaktol kezdve a regi magyar irodalmon keresztiil az akkori maig vetitett reank a rajongo szavii papkolto. £ s , ha kellett, atyai szivvel k i is allt mellettiink, es gyamolitott. Nagyszerii tarsa volt ebben a masik reverendas professzor: Varkonyi Hildebrand.
Bizony, nemegyszer biijtunk az 6 papi szoknyaik moge mi,
lazongo kalomistak is. Nos, eppen ez az ertelme az en kanyargos,
szemelyes visszaemlekezeseimnek. Szeretnem az 6 emberi gesztusaiban, atyai vedelmezo, dedelgeto simogatasaiban kimutatni azt
a messzire hato josagot, amely idon es teren atnyiilva oltalmazni,
nevelni tud ma is. Talan a megertes volt legfobb jellemzqje.
A bonyolult emberi lelek megertese. Mert csak az ad vigaszt, hogy
voltak es vannak ma is, akik az emberi lelek semmihez nem hasonlithato osszetettseget, ellenteteket egybeszovo esodas kevercset nemcsak megerteni probaljak, hanem kifejezni is tudjak a szavakka for-
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malodo elmeny tudatformalo erejet. Ezt ereztem en az 6 Istvan kiraly anak iijraolvasasakor.
Oreg szivemmel meghatodottan eltem at az oreg kiraly keserves
toprengeset, akit a sors valasztasra kenyszeritett. Mindenkeppen
aldozattal jaro, fajdalmas valasztasra. Mikozben az orszag hangosan
iinnepelte a diadalmas, eros kiralyt, Sik Sandor szavai mutattak meg
nekem, mennyi fajdalommal, kinnal elte at az oreg kiraly a valasziit
keserveit. Hiszen nem erhette meg, hogy a „csak az utak vegen talalhato felelet" igazolja valasztasat.
Vegezetiil meg egy elmenyem vele kapcsolatban. Erdely csodalatos negy eve alatt irott versei! Csak vendegkent kereste fel a Szekelyfoldet, de felkereste, sot ott is ugy tudta magaba szivni a szavak erejet, mintha oda tartozott volna. Tapasztalatbol tudom, hogy milyen
szivesen ugrattak az idegent a falusi szekelyek. Nekem szarmazasom
es szerelmem segitett a hazatalalas oromevel elvezni, jatszani a nyelvi
szokteteseket. Azt is tapasztaltam viszont, hogy mennyire nehez, sot
sokszor groteszk idegennek nyelvere venni a Tamasi Aron stilusat.
Jol hasznalni a taj edes zamatii, sajatos szavait. Verseibe igy szott
himet a szekely szavakbol ott, ahol:
„ . . . ingovanyba siriilnek az utak,
Forgaccsa pattannak a kerekek.
Ordogmarokban jar a tengely sarka."
(Lajtorjas szeker, 1942. jiilius)

Otvozni tudta az ellenteteket, sot ellentmondasokat. A honvagyat
a sziilofold utan es a tavlatokat ado tovabbgordiiles szivszorongato
sziiksegesseget...
Biiszkek lehetiink ra, hogy hajdani kis kozossegiink, a Szegedi
Fiatalok Muveszeti KoUegiuma 1935-ben kiadta az 6 akkori muvet,
az „Advent" cimu lirai oratoriumat, melyet meg a szegedi Munkasotthon Ifjumunkas csoportjaban szavalokorusban is tanultunk-tanitottunk. A szep kis kotet cimlapjan ragyogo adventi csillag azota sok
szimbohkus ertelmet fejezett ki. Termeszettudomanyos magyarazatok es politikai torekvesek egyarant probaltak megkozeliteni, v a 182

razserejet felhasznalni. A koltopap es tudos professzor szivenek
rajongasa eppiigy benne ragyog, mint az 6 tanitasait tovabbado,
orok ifju szivek heviilete. Remeljiik, ez a csillagfeny sokakat segit
tajekozodni ma is.
Varone Tomori Viola

CSILLAGTALANUL
(RESZLET)

A rendelet meg a hatagu csillag szinamyalatat es a pontos helyet is
rogzitette: kanarisarganak kellett lennie, es a sziv fblott kellett
viselni, a tanusitvanyosoknak is. Ekkor ebredtem ra, hogy eppen
aprilis elseje van. Menten el is kezdtem egy verset: „Aprilis. Furcsa
trefa jarja: / Szivem folott kanarisarga / Csillagot illik hordanom."
A kovetkezo napokban szakaszonkent folytattam, keseruen es
maroan. Vasarnap a Sas utcaban ebedeltiink. A tobbes szam Marikat
jelenti, akit sziileim sokkal szivelyesebben fogadtak, mint annak idejen Etit; anyam, ahogy a kesobbiek bizonyitottak, oszinten, apam
azonban olyan elragadtatottan, mintha egy grofkisasszony kezet
nyertem volna el. A sarga csillag szoba sem keriilt: apam atallta volna
ilyen elokelo menyasszony elott ezt a csunya trefat emliteni, anyam
viszont egyelore fol se fogta, mi kesziil.
Hetfon a gyarban csak Icuska, Csertoine tekintett rank leplezetlen
kajansaggal, Patho kisasszony az honneur au malheur komorsagaval
jott oda hozzam, es szoritotta meg a kezemet. Steuer ferfiasan viselkedett, azt mondta, semmi sem fontos, csak hogy eletben maradjunk, mig a nemeteket kiverik innen - mar nem tarthat soka. Egyebkent hozott magaval egy darab kanarisarga vasznat - nem tudom,
honnan tett ra szert - , hogy egy munkasnovel megvarrassa a csillagjat, mert, ugymond, 6 nem fogja partolni a Zsido Tanacs iizletet
- tudvalevoen a keszen kaphato sarga csillagokat Eichmann utasitasara a Zsido Tanacs hozta forgalomba. Marika rogton fblajanlotta,
hogy 6 is varr nekem egyet, de en nem teketoriaztam annyit a sarga
csillaggal, hanem hazafele menet vettem belole rogton harmat - mert
persze a Szent Istvan koruton harom alkalmi arus is kinalta oket - ,
egyet a masik ruhamra, egyet meg tartalekba, bar, gondoltam, nagy
optimizmusra vail azt hinni, hogy meg sziiksegem lesz tartalekra.
Este felugrott hozzam Radnoti azzal a javaslattal, hogy masnap
187

induljunk kettesben egy utolso korsetara a Belvarosban, mert 6 aztan
csillaggal nem lep k i az uteara. E n persze megigertem neki. Masnap
el se indultam a Giraudba, hanem folhivtam Steuert, es elkertem tole
a napot, nyiltan elarulva, hogy mire. Ismerte, olvasta, becsiilte Radnotit - biztatva engedett el. Atvagtunk az Orszaghaz teren, az Erzsebet teren es k i a Becsi utcan a Kossuth Lajos uteaba, ott egy darabig
fel-ala setaltunk, aztan be az Egyetem uteaba, fol a Franklinhoz, ahol
annyi j o baratunktol es fiiggoben levo munkanktol, kedves terviinktol kellett bucsut venniink, megoleltiik Peter Bandit es K o m o r Bandit, Zador Anna konnyes szemmel kisert k i , aztan bementiink
SchopfHnhez, vagyis Aladar bacsihoz, aki majdnem egyforman szeretett mind a kettonket, a maganyos pici szobajaba. Szaraz szemmel,
de megtort hangon bocsatott utunkra. Aztan vegigmentiink a Vaci
utcan, persze lementiink a Duna-partra, es a korlatnak tamaszkodva
sokaig bamultuk Budat. Vegiil Miklos megkerdezte:
- Nemjonnel fol Sik Sandorhoz?
- Szivesen - feleltem, egy percnyi tetovazas utan, mert korantsem
voltam vele olyan atya-fiu kapcsolatban, mint Miklos.
A professzor a rendhazaban hiizodott meg, a piaristaknal, oda
mentiink fbl hozza. Maganyosan iilt egy karosszekben, a jbttiinkre
felallt, es kitart karral, halalsapadtan lepett elenk. Mirol is beszeltiink
az alatt a fel ora alatt? Persze a hadi helyzetrol es a politikai fejlemenyekrol. Amikben a professzor es tanitvanya teljesen egyetertett.
Azert mondom ezt ilyen kiviilalloan harmadik szemelyben, mert en
csak tessek-lassek vettem reszt a beszelgetesben. Elterelte rola figyelmemet a helyzet es a harom ember, aki reszese: harom hivo katolikus, egyikiik a rendjenek fekete csuhajaban, akiknek holnaptol fogva
zsido csillagot kell viselniiik, es most, mig igyekszenek civilizaltan
politizalni, mindegyikiik a masnapi megalazo probatetelre gondol.
Amikor felalltunk biicsiizni, Sik Sandor is felallt, es azt mondta:
- Es most megaldalak benneteket.
Miklos azonnal iigyesen leterdelt, en tetovan kbvettem - erre nem
voltam elkesziilve. A professzor fblenk tartotta kezet. A z aldas szbvegere nem emlekszem, azt hiszem, mar akkor sem tudtam ra elegge
figyelni: felszegsegem es iigyetlensegem idetlen cinizmusba csapott
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at - szerencsere csak onmagamban. De azert maradt belole valamilyen kitiiremkedo csokeveny is, mert miutan hallgatagon lebaktattunk a lepcson, a kapuban a napfenybejutva megszolaltam:
- Azert komikus egyjelenet volt.
- N e m tudom, mi nevetsegeset talalhattal benne - valaszolta M i k los megrovoan es szomonian. N e m is folytattuk a biicsusetankat,
hanem feliiltiink a tizenhatosra - akkor meg az jart a Duna-parton - ,
es neman bameszkodva utaztunk a Margit-hidig. Ott meg egy
bucsuszertartast vegeztiink el: utoljara beiiltiink a kis Ilkovitsba.
Miklos neheztelese addigra elparolgott, az en szegyenkezesem is.
Miklos a feketehez elfogyasztotta a szokasos ket minyont, ezuttal en
is ettem egyet, mintegy kiengesztelesiil - 6 is annak fogta fel. De nem
tertiink vissza korabbi erzekeny kedelyallapotunkhoz, hanem arrol
beszeltiink, hogy a kovetkezo kozos munkank Laforgue verseinek
forditasa lesz. Elvalaskor csak futolag bucsuztunk el, mert hiszen ha
Miklosnak fbltett szandeka is, hogy sarga csillaggal nem lep az
uteara, en kenytelen vagyok csillagostul szaladgalni a varosban, es
majd csak meglatogatom 6t.
Este Marika fblvarrta a csillagot a feloltomre. Termeszetesen
egyiitt vagtunk neki az utnak, szokasunk szerint kisse elkesve.
A Szent Istvan koruton lattunk sarga csillaggal noket is, de a villamoson a Berlini tertol a Beke terig en voltam az egyediiH megjelolt utas.
Mari mosolyogva iilt mellettem, neha egy-egy kerdessel fordult
hozzam, csak hogy az osszetartozasunkat jelezze. De az elso szavaira
egy szot sem tudtam felelni. Csak nyitogattam a szamat, de hang
nem jott k i rajta, az egesz helyzet kepe olyan keptelen volt, hogy
azon sem csodalkoztam volna, ha a tobbi utas hirtelen fblall, ram veti
magat, es agyba-fobe ver. De a kocsi kepe semmilyen elojelet sem
arulta el ennek a lehetosegnek. A ferfiak, munkasok, hivatalnokok,
bizonytalan foglalkozasu polgarok, sot egy-ket lumpenproh kinezetu egyed is fegyelmezetten, kbzbnybs arccal allt vagy iilt a helyen,
ujsagba melyedve, vagy halkan beszelgetve. Olykor egy-egy no
kivancsian ram nezett, ilyenkor igyekeztem a pillantasukat hatarozottan viszonozni, mire lesiitbttek a szemiiket. Vegiil mar elfogulat-
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lanul tudtam felelgetni Marinak. De azert oriiltem, amikor a Beke
teren leszalltunk, es egy kis tavaszi levegohozjutottam.
Most meg a gyari probatetel volt hatra. A munkasok azonban
addigra ugy latszott, megszoktak a csillag latvanyat, mert az udvaron eppen athaladok fol sem neztek, mig a jonapotjukat elmorogtak.
Amikor az irodaba benyitottunk, Steuer eppen kilepett a fonoki
szoba ajtajan. R a m nezett, es folkialtott:
- Hat maga minek tuzte ki azt a sarga csillagot? K i akarta probalni,
milyen erzes? Vagy nem olvasta a reggeli lapot?
Nem, nem olvastam. A Sas uteaba meg mindig jart ujsag, de
eszembe sem jutott, hogy a Pozsonyi uton is elofizessek valamilyen
lepra val fertozott sajtotermekre. Kiilonben is reggel rendszerint
elkestiink, iigyse jutott volna ra ido. Delelott az irodaban szoktam
atfutni valamelyik lapot, mindegy is, melyiket - egyik sem kurtitotta
meg 6t percnel tobbel a munkaidomet. Marpedig az otodiki lap,
a reggeli, kiegeszitest, valojaban helyesbitest kozolt a csillag-rendelethez, amely szerit a tanusitvanyosoknak es a kereszteny lelkipasztoroknak nem kellett viselnie. Maga Patho Ilona jott az oUoval, kabatomrol a csillagot levagni.
Elso gondolatom az volt: Sik Sandomak hat megsem kell sarga
csillaggal jarni-kelni. A masodik az, hogy Miklosnak tovabb tart az
onkentes szobafogsaga. De nem szeretnem azt a latszatot kelteni,
mintha a lelkiismeret-furdalasom elfojtotta volna az oromomet.
Vagyis az orom nem pontos szo, tavolrol sem. Oromre semmi
okom sem volt. Csak fbllelegeztem - csak! - , de hiszen ez volt a legtobb. Lemiilt egy elvisehetetlen nyomas - a szivemrol? - inkabb az
agyamrol, es igen, a gyomromrol. Milyen jo, hogy nem olvastam
a reggeh lapot: a Margit-hidtol Angyalfbldig tarto lit nelkiil sohasem
tudtam volna meg, milyen erzes sarga csillaggal jarni az emberek kozott.
Vas Istvdn
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