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SÍK SÁNDOR ÉS
A'MAGYAR IRODAlOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG,

Vannak tévedések, évszámelírások, .amelyek kiigazítására egy mondatnyi jegyzet is ele
gendő. Néha viszont egyetlen téves adat olyan hibás következtetések levonására adhat al
kalmat, amelyre újab,b félreértések sora épülhet. Ilyen esetben nem árt nagyobb nyoma
tékot adnunk a tisztázásnak. különösen akkor, ha a tévedés helyesbítése révén egyéb fon
tos mozzanatok és összefüggések megvilágítására is lehetőség nyílik.

Rónay Lászlónak, a Vigilia 1983 novemberi számában megjelent, Sík Sándor 1945 utáni
irodalmi, közéleti. egyházpolitikai szerepét elemző értékes tanulmányát (A nyitottság pél
dája) olvasva, olyan téves megállapításra bukkantam. amely fölött, úgy gondolom, helytelep
volna átsiklani. "A szerény, magáról csak a verseiben megnyilatkozó költő nem véletlenül volt
a Kossuth-díj első jutalmazottjai\között, s lett 1949. február 20-án a Magyar Irodalomtorténeti
Társaság alelnöke."

Egyrészt helyes lett volna Rónay Lászlónak arra utalnia, hogy Sík Sándor nem mint kÖltő,

hanern mint pedagógus kapott Kossuth-díjat, másrészt tévedés az..hogy 1949 februárjában a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke lett a tudós papköltő. Ellenkezőleg, 1949-ben
nemhogy alelnökséggel tisztelték volna meg, hanem (Alszeghy Zsolttal, Brisits- Frigyessel.
Eckhardt Sándorral, Galamb Sándorral, Gerevich Tiborral, Hajnal Istvánnal, Keresztury
Dezsövel, Koltay-Kastner Jenövel, Laziczius Gyulával, Prohászka Lajossal. Zolnai Bélával és'
másokkal együtt) éppen törölték az Akadémia tagjainak sorából. A korszak merev és dogma
tikus ideológiai felfogásából és polítikaí gyakorlatából következő törlés annak ellenére tör
tént, hogy Sík Sándort a nagy történelmi forduló után, 1946-ban választották az Akadémia
levelező tagjává. és akkor tartotta meg az Akadémián (a vallás- és közoktatásügyi miniszter je
lenlétében) József Attila istenélménye címmel székfoglalóját. Amikor az akadémikusok közé
választották, már olyan nagy jelentőségű munkák álltak mögötte, mint a Gárdonyi, Ady, Pro
hászka, Lélek és forma a századfordulón (1928), Pázmány, az ember és az író (1939), Zrínyi
Miklós (1940) című monográfiái, valamint az 1942-ben megjelent háromkötetes esztétikája,
amely a hazai szakirodalomban azegyetlen rendszerezőjellegű, összefoglaló munka.

Az Akadémia tagjai sorából való törlés idején természetes/n fel sem merült (fel sem me
rülhetett) annak a gondolata, hogy egy olyan tudóst, aki szerzetesrend kötelékébe tartozik,
sőt a piarista rend magyarországi tartományfőnöke,a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
alelnökévé válasszák.

Az Irodalomtörténeti Társaság tisztújító közgyűlése egyébként is már 1948 őszéri lezaj
lott. A jelölő bizottság nevében Turóczi-Trostler József terjesztette elő az új vezetőségre

vonatkozó javaslatot. A jelenlévők az előterjesztett névsort, az abban az időben szokásos
módon/szavazás nélkül, egyhangúlag, nagy taps kíséretében fogadták el. A Társaság elnöke
Lukács György lett, alelnökké Barta Jánost, Földessy Gyulát, Tolnai Gábort, Waldapfel
Józsefet, titkárrá Király Istvánt, jegyzővé Klaniczay Tibort, pénztárossá Szabolcsi Miklóst,
ellenőrré Szauder Józsefet tették meg. A vezetőség mínden tisztségvíselőjepárttag volt, az
akkori politikai gyakorlat szerint ez a következmény volt hivatva biztositani a Társaság mü-
ködésében a marxista irányzat hegemóniáját. I

A magyar irodalomtörténetírás feladatait Lukács György körvonalazta a közgyűlésen el
hangzott elnöki székfoglaló beszédében'. Előadásának befejezéseként azt hangsúlyozta,
hogy a múlt reális átértékelésének megoldása "csak széles köröket átfogó kollektív munka
eredménye lehet". .

Annak elemzése, hogy az 1948-ban újjászervezett Irodalomtörténeti Társaság tevékenysé
gére jellemző volt-e a széles köröket átfogó közösségi -munka, túlmutat ennek a helyreiga-
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zító cikknek a keretein. Barta János 1945. március lS-én, a kibővített választmanyi ülésen
elhangzott ügyvezető elnöki" beszámolójában újra azt hangsúlyozta, hogy amagyar iroda
lomtörténetírás szélesebb közösségének kialakítására kell törekedni. Ezzel kapcsolatban
szólt a "nem rnarxista" irodalomtörténészek bekapcsolódásának lehetőségéről is: "Azt hi
szem, van olyan közös alap, amely a marxista és nem marxista irodalomtörténészek együttmű

ködését nemcsak lehetővé teszi, de határozott eredményeket is ígér" - állapította meg Barta.
Véleménye szerint elsősorbanaz irodalom haladó hagyományainak feltárásában és tudato
sításában kell számítani a "nem marxista" tudósok közrernüködésére. Példaként a Rákóczi
kor kutatásainak eredményeit említette, amelyek a különbözö világnézetű szakemberek
egyűttrnüködésesorán jöttek létre. A Társaság újjászervezése után a vezetőség tagjai részé'
ről Barta János beszámolója volt az első olyan megnyilatkozás, amely dokumentálta annak
tudomásulvételét, hogy vannak "nem marxista" irodalomtörténészek is.

Ném véletlen folytán kapott persze hangot Barta János beszédében a "nem .marxista"
irodalomtörténészek bekapcsolódásának kérdése. Az előző év júniusában nyilvánosságra
hozott kormányprogram nyomán kibontakozó reformfolyamat jegyében került sor a szó
ban forgó választmányi ülés összehívására. Vargha Balázs, aki 1952 óta szervező titkárként
müködött a Társaságban, eredetileg olyan választmányi ülés tervezetét dolgozta ki, amely
nek az lett volna a feladata, hogy elvi alapot teremtsen ahhoz, hogy a Társaság tevékenysé
gébe minden olyan irodalomtörténész bekapcsolódhassék, aki a demokratikus felfogás
alapján hajlandó a közremüködésre. Tervei szerint a kibővített választmanyí ülésre azokat
a kiemelkedő jelentöségü irodalomtörténészeket is meghívták volna, akik 1949 óta ideoló
giai okok miatt kiszorultak az egyetemi oktatásból. az akadémiai bizottságokból, és gyakor
latilag publikációs lehetőségeknélkül maradtak. Vargha Balázs eredeti listáján természete-
sen Sík Sándor neve is ott szerepelt. .

Az 1953-ban elkezdődött reformfolyamat kibontakozását, mint ismeretes, jelentős mér
tékben hátráltatták kűlönbözö tényezők. Történészek, irodalomtörténészek számos alka
lommal foglalkoztak már annak elemzésével, hogy az elözö évek dogmatikus-sematikus fel
fogásához, prakticista irányítási és vezetési módszereihez való ragaszkodás miként gátolta,'
és miként kényszerítette mellékvágányokra az egészséges megújulási törekvéseket. Arra is
ismételten rámutattak már, hogy milyen sok önellentmondás terhelte ezt az időszakot.

Vargha Balázs javaslatait is csak súlyos korlátozásokkal (és nem csekély önellentmondá
sokkal) fogadta el az Irodalomtörténti Társaság vezetősége.

Arra való hivatkozással, hogy elvben senkit sem zártak ki az öt évvel korábban újjászer
vezett Irodalomtörténeti Társaságból, elvetették azt a javaslatot, hogya választmányi ülés
elsősorban az ideológiai okokból háttérbe szorult irodalomtörténészek aktivizálásának kér
désével foglalkozzék, ugyanakkor hasznosnak találták, ha az ügyvezető elnök beszámolója

. érinti a nem marxista kutatók közremúködésének ügyét. A meghívandók listáját is erősen

megrostálta a vezetőség, végül Gyergyai Albertet, Hankiss' Jánost és Zolnai Bélát hívták
meg a választmány tagjain kívül. Így. a választmanyi ülés kiboviteu jellege, ha korlátozott
mértékben is, biztosítást nyert.

Ma már az a külőnös, hogy' ezt a kérdést ennyire óvatosan, ilyen sok aggodalommal ke
zelték, .holott a Társaság negyedévenként megjelenő folyóiratán, az Irodalomtörténeten kí-
vül egyéb publikációs lehetőségetnemigen tudott nyújtani. .

Az újjászervezés után Waldapfel József; majd Barta János, 1952-től pedig tíz éven át Bóka
László volt a folyóirat felelős szerkesztöje, Én 1958-ig bezárólag segédszerkesztöként mü
ködtem Bóka mellett.:

Az első szerkesztöi években Bóka László a bölcsészettudományi kar dékánja volt, az Aka
démián a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály titkári feladatkörét látta el, azonkívül saját
tanszékét is vezette. Nyilván sok irányú elfoglaltságából következett, hogy az Irodalomtörté
net szerkesztését csaknem teljesen rám bízta.

* Barta Jánost 1953. december IS-án választották az Irodalomtörténeti Társaság ügyvezető elnökévé,
Lukács György pedig a Társaság díszelnöke lett.
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Én kértem tanulmányokat, cikkeket, bírálatokat a szerzöktöl, a beérkező kéziratokat éri
olvastam el, én küldtem el (a kiadói előírásoknakmegfelelöen) minden írá'st két (általam
választott) lektornak. Bóka elé/már csak a lektorokáltalmegbírélt. általarn közlésre 'vagy a
szerzönek visszaküldesre javasolt kézirat került.

Visszagondolva segédszerkesztöi idöszakomra. számomra is különös, hogy. hétéves
együttműködésünksorán Bóka minden javaslatomat elfogadta. Kéziratot tájékozódás, el
lenőrzés végett sohasem vett magához, sohasern kért .el, de a megjelenés 'után néha beleol
vasott a tanulmányokba. így történt, hogy elolvasva Nemeskürty István egyik bírálatát az
általa felelős szerkesztöként fémjelzett folyóiratban, csípős glosszában támadta meg a szer
zöt egy félreérthető mondat miatt az Irodalmi Újság hasábjain.

A folyóirat arculatának alakítása közben két egymást erősítő szándék határozta meg
munkámat, Érdekes, eleven szemlét szerettem volna szerkeszteni, amely túllép a fantáziát
lanul kisszerű filologizáláson, ugyanakkor 'független marad az akkori jelen terméketlen
dogmatizmusától, citátumokkal vagdalkozószemélyeskedéseítőlés felelőtlen nagyotmon
dásaitól. Arra törekedtern, hogy minden nemzedékbőlminél több tehetséges filológust és
esszéistát kapcsoljak a lap munkatársi körébe. Eckhardt Sándor, Zolnai Béla, Komlós Ala
dár, Koltay-Kastner Jenő, Bisztray Gyula, Keresztury Dezső, Dezsényi Béla, Makay Gusztáv,
Scheiber Sándor, Gerézdi Rabán, Belia György, Szabó Ede, Németh G. Béla, Nemeskürty
István, Péter László, Lator László-Oltványi Ambrus éppoly gyakran szerepelt munkáival a
folyóirat hasábjain, mint azok az irodalomtörténészek, akik 1948 után az irodalomtörténet
írás vezető tényezői lettek.

Az 1954 márchisában tartott választmanyi ülést követően Sík Sándort is fölkerestem. akit
kilenc évvel korábban ismertem meg, és akivel gyakran ülhettem együtt a Vigilia munka
társainak asztalánál. Nyomban jeleztern, hogy nem az Irodalomtörténeti Társaság megbízá
sából jelentkeztem nála, de rnint segédszerkesztö érdeklődni szeretnék afelől, tudna-e kéz
iratot adni az IrodaJomtörténetnek. A választmányi ülésen elhangzott kijelentések alapján
talán keresziül tudnám vinni valamelyik tanulmányának közreadását. Azt válaszolta, hogy
nincs kész kézirata, rendfőnöki, tanári, szerkesztöi munkája mellett nem marad ideje a fil0

lógiára, de úgy érzi, az egykori akadémiai székfoglalójaként elhangzott tanulmányán kel
lene tovább dolgoznia. József Attila istenélményével kapcsolatban: volna még kifejteni
valója. Őszintén megmondtam, hogy adutt helyzetben, ennyire közvetlenül világnézeti vo
natkozású témakörrel aligha volna szerencsénk. Sík Sándor arcán mosoly futott át: ezzel je
lezte, hogy tetten érte magában a gyanútlan és naiv tervezgetőt. Pázmányrá és Zrínyire te
reltem a szót. Bizonyára 'régebbi tanulmányainak forrásvidékein is volna még feltární való.
Nem idegenkedett az ötlettöl, sőt mintha régen háttérbe szorított filológiai érdeklődéséből

sikerült volna valamit felébresztenem. Hát persze, igen, jó volna újra dolgozni, kutatni, filo
lógiai kérdéseket tisztázni. Ebben maradtunk, és végül egy szép szimbólummal bocsátott
utamra. Arról panaszkodott, hogy sorsában egyre inkább a bibliai Jónás példázatának a for
dítottja teljesedik be. Miközben napi feladatait szent kötelességként teljesíti, egyrejobban
elnyomja magában a legfontosabb belső ösztönzést, egyre inkább elnémul benne a költő, az
író, a tudós, pedig talán ez volna az igazi hivatása, nem az a rnunka, amely óráit, napjait,
esztendöit fölemészti.
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