
~~1:'~~Á-;; Sipos Lajossal
Sipos LAjos 1939-ben született Kassan.1962-ben magyar-orosz szakos kö
zépiskolai tanári oklevelet szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
Tanított általános- és középiskolában, ösztöndíjas aspiránsként dolgozott
az MTA Irodalomtudományi Intézetében, tanszékvezető1cént szervezte a
Budapesti TanárképzőFőiskolán az irodalom szakosképzést. 1983-t61 dol
gozik az ELTE BTKMagyar Irodalomtörténeti Intézetében, 1983 és2004
között a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék docense és az Alkal
mazott Irodalomtudományi Szakcsoport vezetője, 1993 és 1997 között a
Kar oktatási és tanárképzési dékánhelyettese volt. 2004-től az Intézet egye
temi tanára, 2006 szeptemberétől félállásban, 2008 őszétől a PPKE BTK
egyetemi tanára.

Professzorúrral 2002
benjelent meginterjú,
szintén a Vigiliában,
melyben megemléke
zett korán elhunyt
édesapjár61,akiEötvös
collegista volt/ állami
ösztöndíjjal a 50r
bonne-on tanult, majd
gimnáziumi tanár és
igazgat6 volt. Melyek
azok az értékek, melye
ket (korai halála elle
nére is) tőle örökölt, s
melyeket továbbörö/cí
teni igyekszik család
ja/ tanítványai köré
ben? Mennyiben volt
meghatároz6 édesapja
alakja abban, hogyön
tanár és irodalomtör
ténész lett?

Az Eötvös Collegium állandó beszédtéma volt nálunk. Édesapám leg
jobb barátja, Hodinka László is collegista volt/ szint én magyar-francia
szakos, s a vele való gyakori beszélgetésekben majdnem mindig szóba
jöttek az ifjúkori emlékek. Sokszor idézték a nyelvész Pais Dezsőt, fran
cia professzorukat, Eckhardt Sándort, akinek édesapám egyetemista
ként a famulusa volt. Gomb6cz Zoltánt, a "magyar és finnugor nyel
vész"-t, akinek - Martinkó András szerint - "kisujjában volt a francia
irodalom"/ Gyergyai Albertet, aki 1920 és 1926 között "főállásban"

Lukács György 1919-es népbiztos édesapjának, Lukács Józsefnek, a
Hitelbank személyzeti igazgatójának a házában volt nevelő, "mellék
állás"-ban a Collegiumban tanított/ miközben a Nyugat francia refe
rense is volt/ s akit Babits "a francia irodalom legkomolyabb szak
é rtőjé"-nek, "lírai gyöngédségűstlilisztá"-nak nevezett. Emlegették
Bán Imrét, Tálasi Istvánt. Szeretettel idézték Aurelien Sauvageot-t, ő
1923 és 1931 között a Collegiumfrancia lektora volt / s a francia-ma
gyar/ magyar-francia nagyszótár szerkesztője, s aki kapcsolatba keriilt
a Nyugat körével, s 1930-ban például lefordította a Timár Virgilfiát fran 
ciára/ s aki Magyarországi életutam cím ű őnéletírá sában sok érdekes
tényt őrzött meg a korszakról. Idézgették az 1952-ben Budapestre
egyetemi tanárnak kinevezett Sőt ér Istvánt, Glattfelder püspök egy
kori pártfogoltját. Nem bocsátották meg neki soha, hogy komoly sze
repet vállalt az egyházi iskolák felszámolásában. Hol egyikük, hol
másikuk "mondta sírversé"-t: "Sőtér Étienne / Hol olyan, hol ilyen."
Emlegették a Sorbonne-t, ahol mindketten eltöltöttek egy-egy évet,
édesapám 1927/28-ban tanult ott/ megszerezte a " Diplöm e de pro
fesseur de francals al'Etranger" -t, a külföldiek közül a második, a fran
cia anyanyelvűeket is beleszámítva a negyedik helyen. Megkaptam
édesapám "Minősítési lap"-ját is. Eszerint 1927. április l-j én Négyesy
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Lászlónál, Gombócz Zoltánnál, Eckhardt Sándornál "kitűnő" ered
ménnyel alapvizsgázott. Előttük tett ugyanilyen eredménnyel szak
vizsgát 1929májusában. A polcon ott van A magyar szabadságharc vissz
hangja a francia irodalomban 1848-1851 című disszertációja, melyhez
Franciaországban, Belgiumban és Angliában gyűjtöttanyagot, s melyet
az Országos GyennekvédőLiga jelentetett meg 1929-ben. Ezt a köny
vet születésem után édesapám egybekötötte addig elkészült tanulmá
nyaival, a gerinere pedig ráírta az ajánlást: "Fiamnak" A disszertáció
egyik dedikált példányát Kornél testvérem nemrég vette meg egy auk
ción, ahol a kezdő négyezer forintos árat a licitálók kilencezer forintra
vitték föl. És megvan az 1931. június IS-ére szóló meghívó a "sub
auspicis Gubernatoris" doktorrá avatásra, ahol rajta kívül Zsöllei
Kálmán jogász kapta meg a "konnányzógyűrű"-t, Ez annak járt, aki
nek első elemitól a doktori szigorlatig minden vizsgája "jeles" volt.

Én magam 1953 januárjában bekövetkezett halála után tapasztal
tam meg igazán, milyen nagy dolog volt a Collegium. Hogy valóban
egy nagy család volt, ahol a szeretet még a leszármazottakra is kiter
jedt. 1957-ben felvételiztem az egyetemre. Tálasi István akkor a Böl
csészettudományi Kar dékánja volt. Édesapám barátjának, Horváth
Károlynak az özvegyével, H. Bottyánfy Évával, későbbikedves taná
rommal megüzente, hogy a kerületi Ifjú Gárda, a Munkásőrség ifjú
sági szervezetének a vezetője feljelentett, miszerint a tudományos
munkára alkalmas vagyok, az ifjúság nevelését azonban nem lehet
rám bízni. Tálasi professzor úr azt javasolta, szerezzek be egy "ellen
bizonyítvány"-t, Drágaemlékű osztályfőnökömnek, dr. Métneki
Jánosnénak elmondtam mindent. Írt rólam egy hosszú jellemzést,
aminek körülbelül az volt a lényege, hogy az új társadalmi rend csak
akkor épülhet fel Magyarországon, ha én és a hozzám hasonlóan gon
dolkodók tanárok lesznek Az iratot ő és még két tanárom, írták alá.
Két nap múlva a dékán asztalán volt a papír. A fellebbezési tárgya
láson a feljelentést és ezt egymás mellé tette, s felvettek Az egykori
kollégisták, akik számon tartották, hogy időközben édesanyám is
meghalt, s mi két öcsémmel nehéz körülmények között élünk, figye
lemmel kísérték a sorsomat. Pais Dezső, aki hajdan a ceglédi Kossuth
Főgimnáziumbana Surányi Hadiárvaházban élő apámat tanította,
magához hívatott, kikérdezett. Megkérdezte, mivel akarok foglakoz
ni. "Magyar irodalommal" - feleltem. "Horváth Mária is így kezdte"
- intézte el a professzor úr, utalva a kolléganőjére, nekem kedves ta
náromra, jelezve, hogy még belőlem is lehet rendes ember. Magához
hívatott Gyergyai Albert is. A Bazilikával szembeni cukrászdában fo
gadta tanítványait. Amikor valaki leült az asztalához, a felszolgáló
kérdés nélkül letett egy puncstortát az érkező elé. Amikor 1974és 1977
között az MTA Irodalomtudományi Intézetében aspiráns voltam, a
nemrég elhunyt Bodnár György, akkor a Modem Irodalmi Főosztály
vezetője,nekem életében is, most is "a tanár úr", a Napkelet feldolgo
zását adta "háttér munká"-nak, azaz olyan feladatnak, ami akkor
nyomdafestéket nem láthatott. Ekkor kerestem fel Gyergyai Albertet
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Családja apaI agon
Farkaslakáról szdrma
zik. 2006-ban mono
gráfiája jelent megTa
másiÁronról. Meny
nyiben volt a család
eredete meghatározó
irodalomtörténészi té
maválasztásainál?

a lakásán is. Hosszan beszélgetett velem az 1920-as évek Nyugatjáról,
a szerkesztőségben folyó munkáról, meg arról, miként próbálta meg
Tormay Cecile megnyerni Babits Mihályt a szerveződő Napkelethez.
Bodnár tanár úr osztott be az Irodalomtudományi Intézetben Martin
kó Andráshoz is. András bácsi fiatalabb volt édesapámnál. Számára
is, akárcsak Hodinka Lászlónak, a "collegista" abszolút mércét jelen
tett. Sőtér Istvánnak, az Intézet akkori igazgatójának, aki kétségbe
vonta, hogy tényleg elkészült a Petőfi-versek kritikai kiadásának első

kötetével, csak ennyit mondott: "Egy collegista szavában még egy
másik collegista sem kételkedhet." András bácsitól tudtam meg
egyébként a legtöbbet a Collegiumról. Addigra már olvastam Szabó
Dezső Életeim című könyvét, Laczkó Géza Karthagóját, Iankovich
Ferenc A magam emberségéből című önéletrajzát, melyek mind a Colle
giumról is szólnak, a Horváth János és az Eötvös Kollégium című elő

adásából azonban, melyet Horváth János születésének századik év
fordulóján mondott el, s amit a Kortárs 1979. májusi száma hozott,
megéreztem a Collegium kivételes szellemi atmoszféráját, demokra
tikus rendszerét, szabad levegőjét.

Édesapám egész életében kemény rendszerben dolgozott. Egyete
mistaként minden nap, mesélte később az egyik barátja, hatvan szót
leírt reggel az éppen tanult nyelvbó1, a papírt a kollégiumi szoba ajta
jára rögzítette, s estére már tudta mindet. Harmadévesen felvette a
német szakot. Megtanult angolul. 1949-ben,amikor gyakorlatilag meg
szűnta latin ésa nyugati nyelvek tanítása, beiratkozott (vagy beíratták)
a Lenin Intézetbe, ahol- halála előtt fél évvel- orosz szakos képesí
tést szerzett. Gimnáziumi tanárként tanított filozófiát is. Azt gondo
lom, a céltudatosságot, a munkaszeretetet, a kitartást tó1eörököltem.
Azt szeretném az ő szellemiségének jegyében továbbadni, hogy a ho
ratiusi "carpe diem" nem azt jelenti, "szakaszd le a napot", "szakaszd
le minden óra virágát", hanem azt, hogy "használd ki az időt", azaz
minden nap tegyél valamit ahhoz, ami előző nap voltál. öntudatlanul
ez munkálhatott bennem már édesapám életében, amikor elhatároz
tam, az ő hivatását választom. Az irodalom és az irodalomtörténet
azonban a magam leleménye volt. Édesapám nyelvésznek számította
magát, 1952 őszén Pais Dezső kezdeményezésére az ELTE Magyar
Nyelvi Lektorátusának lett a vezetője, ésnyelvészeti órákat is tartott.

Farkaslaka a 16. századi oklevelekben tűnik fel először, de már egy
1550. január 20-án kelt irat is úgy emlegeti, mint "Nemes Udvarhely
Székben a legrégibb falvak" egyikét. A lakosok között ettó1 az időtó1

számítva folyamatosan előfordulnakCsiki, Demjén, Fancsali, Had
nagy, Magyar, Pakot, Tamás és Sipos vezetéknevűek. Feltételezhető

tehát, hogy őseimemberemlékezet óta ott élnek. Ma is laknak ott Sipo
sok. Sipos Mátyás unokabátyám a Tamási Áron Emlékház gondnoka,
az Emlékháztól hétszáz méterre él a maga építette házában. Átellen
ben vele, a Nyikó másik parlján laknak Fancsali Mátyásék, szintén
unokatestvéreim. Édesapám, aki negyvennyolc éves korában halt
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Az ön fő kutatási te
rülete Babits Mihály
életműve. 1985 óta
irányítja Babits prózai
ésdrámai műveinek, a
levelezésnek, azesszék,
kritika'k, tanulmányok
köteteinek kritikai ki
adását. 2003-ban az
Élet-kép sorozatban je
lent meg könyve a
költő életrajzáról, s
emellett is több tanul-

meg, az 1950-es évek elején, amikor ennek reménye sem volt, azt em
legette, ha nyugdíjba megy, otthon vesznek majd házat. De erre ké
szült Tamási Áron is.

1983-ban, mikor először"otthon" voltam, talá1koztam a rokonok
kal. A dombra épült templom kapujából láttam a hegyeket, a távoli er
dőket, a Nyikót, a girbegurba utcákat, a 100-150 éves házakat, meg
jártam a Hargitát. Akkor megfo&adtam magamnak, édesapám emlé
kének ajánlva megírom Tamási Aron élet- és pályarajzát. Ettó1kezdve
"körbeolvastam" a témát. Elolvastam a székelyekró1szóló minden fon
tos munkát, ami 2DD5-ig megjelent, az író minden művét, köztük a
Romániában kiadott gyűjteményeket.A Tiszta beszéd című könyvben
például találtam nagyon fontos publikációkat, melyek magyarországi
könyvekben nem jelentek meg. Elolvastam az ott és itt megjelent fo
lyóiratcikkeket, a Petőfi Irodalmi Múzeumban lévő kéziratos hagya
tékot, az Állambiztonsági Levéltárban a Tamási Áronról szóló besú
gói jelentéseket. Többször voltam Farkaslakán, beszélgettem Sipos Má
tyással, akitó1 a személyes emlékeken túl fontos dokumentumokat is
kaptam. És közben be kellett látnom, a Tamási-életműró1 kialakult kép
teljesen hamis. Nem a faluját írta meg. Tudatos író volt, nagy mű

gonddal dolgozott. Jelentős,meghatározóan fontos publicistája lett ko
rának. Mindezen tények és felismerések alapján írtam meg a 2006-ban
megjelent könyvemet. Ezenközben felmerült a gondolat, készítsem el
az érdeklődő olvasóknak a 2006-os könyv képekkel bővített, adatok
kal kiegészített változatát. Ebben a családom is segített. Idegsebész
fiam, László, megvásárolta a Tamási Áron temetésén készült fényké
peket. Történész fiam, Balázs, dokumentumokat szerzett, átolvasta a
kéziratot, melyet most is, mint mindig, kedves feleségem gépelt be, fi
gyelmeztetve az ismétlődésekre és a homályban maradt részekre.
Sipos Kornél filmproducer unokaöcsém, aki sokat tett a 2006-os vál
tozat megjelenésének ügyében is, 2oo7-ben fényképeket készített a fa
luról. Az új változat BenkőAndrea segítségével, s a PIM-ben fellelhető

anyagok egy részének a felhasználásával, 2008-ban jelent meg. Ezzel
tartoztam édesapám emlékének, a rokonaimnak, a falunak.

Király István akadémikus, tanszékvezetőegyetemi tanár, a Babits ésa
forradalmak kora című bö1csészdoktori disszertációm egyik bírálója
1983-ban meghívott a tanszékre azzal, hogy szervezzem meg a Babits
kritikai kiadást. Eddigre már szembesültem ezzel a páratlan életmű

vel, elolvastam az akkor még csak Keresztury Dezső és illyés Gyula
külön engedélyével kutatható kéziratos hagyatékot. Láttam, szöveg
szerűen sem igaz, amit akkortájt Babitsról általában olvasni lehetett.
Költészetének "másodlagossága", a Lukács-féle "Petőfi-Ady-József

Attila fővonal"-lal szembeni "érdektelensége", meg a "neuralgikus"
nak tekintett ügyek: 1919-esszereplésének "elárulása", a Baumgarten
díjakkiosztásában érvényesülő"szubjektivizmusa", a korabeli hiva
talos politikához húzó rokonszenve nem igaz. Rónay György munkái,
Rába György 1981-ben megjelent könyve, a Babits Mihály költészete
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mánnyalgazdagította
a Babits-recepciót.
Hogyan tudja kama
toztatni textológiai,
életrajzi kutatásait
egyetemi tanári mun
kájában? Mennyire fo
ge1conyak a mai egye
temi hallgatOK a nagy
alázatot, sokmunkáts
viszonylag kevés elis
merést igénylő kutatá
sokra?

1903-1920 és az 1983-asBabits-monográfiája, az időközben megjelent
Belia György által szerkesztett tíz kötetes összkiadás és a Besze1gető

füzetei alig változtattak a recepción. 1999-ben "Engem nem látott senki
még", Babits-olvasókönyv címmel jelent meg 1458 oldalon egy szöveg
montázsom a költő múveibó1, a múvekró1 szóló kritikákból, a költő és
a kortársak levelezésébó1, hasonló ahhoz, amit Ferenczi László Kas
sákról, Rónay László Kosztolányiról készített. Ezenközben kezdtünk
hozzá a regények, a drámák, a levelezés kritikai kiadásához. Párhu
zamosan dolgoztunk. A Babits-életmű és a korszak jobb megértéséhez
adtuk közre a Babits Könyvtár tizenhárom kötetét, közöttük öt kötet
ben a Baumgarten Alapítvány 1917és 1950közötti időszakotfelölelő
teljes dokumentációját, Téglás János nagyszerű munkáját, valamint
az egyes részproblémákat összegző, és a költői alkotásokat és a kor
szakot értelmezőhat könyvünket.

A folyamatosan bővülő tényekre támaszkodva, de egyáltalán nem
életrajzi kutatásaimat összegezve írtam meg 2003-ban az említett
könyvet. A munka az Élet-kép sorozatban jelent meg, melynek szigorú
szabályai szerinti terjedelmét kétszeresen meghaladva foglaltam
össze, ami tényszerűen tudható Babitsról. Azt gondolom, a könyv leg
alább annyira irodalmí-élet-, korszak- vagy monográfia-vázlat, mint
életrajzi összefoglalás. Legalábbis erre következtetek abból, hogy
napok alatt elfogyott, s 2008. november 26-án, a költő születésének
125. évfordulóján a szekszárdi Babits Emlékházban lévő képekkel és
dokumentumokkal kiegészített változata jelent meg.

A textológia éppen akkor újult meg, amikor elkezdtük a munkát.
Nekünk kötelezőenalkalmazkodnunk kellett az 1988-as Irodalmi szö
vegek kritikai kiadásának szabályzatanoz, amely egy mű "lehető teljes és
hiteles alakját" kívánta a kritikai kiadástól, bármilyen prózai szöveg
akkori helyesírás szerinti átírásával. 1980-asévekben valósult meg az
irodalomtudományban a paradigmaváltás. 1979-től jelentek meg
Bloom, Derrida, Lyotard, Ricoeur, Kristeva, Rorty és mások munkái.
Akkor bontakozott ki, 1920-as évekbeli kezdeményezésekre építve a
genetikus szövegkiadás elmélete, mely szerint nincs zárt és végleges
szöveg, a szöveg folyamat, léteznek egyenrangú szövegváltozatok,
ezek a mű életének különböző állomásai, melyeket a mű magába ol
vaszt. 1989-bena Helikon összevont 3-4.száma közölte a szövegkiadás
új elméletét és gyakorlatát összefoglaló munkákat. Azok az egyetemi
hallgatók, akiket meghívtunk egy-egy kötet munkájába, a kritikai ki
adás készítése közben ugyanazt a fordulatot élték meg, fogadták be a
textológiában, mint ami az irodalomtudományban valósult meg. Egy
egy részprobléma megoldásával, szakdolgozatban való feldolgozá
sával valódi alkotói munkát végeztek. A Timár Virgil fia kiadásában ve
lem dolgozók közül Pienták Attila, Szilágyi Zsófia és Visy Beatrix az
óta megszerezte a PhD fokozatot, s mindannyiuk mögött több könyv
van. Frank Júlia, Lukács Ágnes és Major Hajnalka középiskolában ta
nít, Vengrinyák Edit doktoranda. A VIIesekBéla által szerkesztett drá
makötetben negyvenhat főiskolai hallgató végzett kisebb-nagyobb
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Hogyan látja a mai
magyar irodalomtudo
mányban a textol6gia,
a bibliográfia és a tu
dományos e1etrajz vi
szonyát a lényegesen
nagyobb presztízzsel
rendelkező, különféle
irodalomelméleti hát
térrel működő müér
telmezésekhez? Lehet
irodalomtörténetet trni
biztos textol6giai, kro
nol6giai és bibliográfiai
háttér ne1kül pusztán
irodalomelméleti kaie
g6ria'kat mozgatva?

Tavaly voltBabits Mi
hályszületésének 125.

munkát. Vilcsek Béla A dráma(r6 Babits című könyvével szerezte meg
hét éve a PhD fokozatot. Azt gondolom, a munkában részt vevöknek
a tevékenység, a közös gondolkodás, az alkotás volt az igazi elisme
rés. Meg a személyes köszönetmondás a könyvek végén.

Ha életrajzot emlegetünk, akkor egyszerre gondolhatunk Gyulai Pál
Vörösmarty e1etrajza című művére, Emest Jones SigmundFreud éleie és
munkássága című, 1961-ben New Yorkban megjelent munkájára és
Ferencz Győző Radn6ti Mikl6s e1ete ésköltészete címú könyvére, mely
nek alcíme: Kriiikai e1etrajz. Az első a pozitivista tudományelméleti ál
láspontot képviseli. A második a művek felől közelít az élethez, min
den lehetőadatot felhasználva megpróbálja - a bevezető szavait is
mételve - Freud "egyéniségét és élettapasztalatait összefüggésbe
hozni szellemi fejlődésével". Ferencz Győző szerint Radnóti költészete
,,[a]rra a kérdésre keresi a választ, amely az európai hagyományú köl
tészet talán legnagyobb problémája: milyen kapcsolatban van egy
mással a költő személyes élete és az általa létrehozott mű, lehetséges
e a költészet nyelvi eszközeivel megalkotnía személyiségét, megte
remthetá-e a lét és az írás egysége".Az Élet-kép sorozat legjobb kötetei,
terjedelem-kalodában ugyan, de közel állnak Emest Jones célkitűzé

séhez. Sem ezek a könyvek, sem Ferencz Győző kötete nem állítható
szembe egy műértelmezőkötette1. Mindegyiknek önértéke van. És
nincs negatív értékviszonyban egyik sem egy kritikai kiadássa1. Egy
egy kritikai kiadás-kötet 6-8 évig készül. A munkában érvényesíteni
kell az alkotás megírásának időhöz kötött irodalomfogalmát, a fel
dolgozás irodalom- és szövegtudományi nézeteit, mindezeken kívül
a szövegvílágban megjelent korszak-tudást és még sok egyebet. Azt
hiszem, "irodalomelméleti kategóriák"-at könnyebb mozgatní.

Textológiai ismeretek szűkébenpedig nem lehet autentikus műér
telmezéseket sem készíteni. Jól példázza ezt a József Attila-kutatás.
A költő verseinek harmadik, "javított és bővített kiadás"-át Stoll Béla
állította össze 200S-ben. Ennek sok hozadéka van. A szinte szünet nél
kül a mai napig emlegetett Babits-József Attila-ellentét is más kon
textusba került ezzel a kiadássa1. TIZenkilenc József Attila-vershez
kapcsolódva bizonyította Lengyel András, Tverdota György, N. Hor
váth Béla és más kutatók a Babits-versekre vonatkozó utalásokat, al
lúziókat, átvételeket, intertextusokat, amelyek akár tudatosak voltak,
akár a megőrző emlékezet révén kerültek be a József Attila szöve
gekbe, mutatják, hogy az Egyköltőre ... és Az istenek halnak, azember él!
kritikája mellett nemcsak a Magad emésztő... hozható fel példának
kettejük kapcsolatára. Az indulatok mögött ott van az érdeklődés,

a figyelem, az értékelés és - sokszor - az elfogadás is. Azt hiszem,
igaztalan, tudományellenes és értelmetlen dolog a textológia és az
"irodalomelméleti háttérrel működőműértelmezés"szembeállítása.

Babits mai megítélésében sokféle szempont keveredik. Elfelejtődik,

hogy a korszak legképzettebb, és a műfajban csak a legnagyobbakkal
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évfordulója. Novem
berben az Akadémián
rendezett emlékülésen
a Babits-recepciót át
tekintő előadást tar
tott, melynek zárlata
igen pesszimista képet
mutatott Babits je
lenlegi befogadásáról.
Ennyirerossz a hely
zet? Mi vagy mik le
hetnek ennekaz okai?

Tanított általános- és
középiskolában, tan
sze1cvezetóKe'nt szer-

összemérhető esszéistája volt. Hogy minden regényéhez külön nyel
vet teremtett, miközben végigpróbálta a regénypoétika műfaj-lehető

ségeit. Hogy nyelvteremtőgesztusával igazában ő, és nem az önma
gát felnövesztett személyiségében megszólaltató Ady jelentett valódi
fordulatot a modem magyar költészet első évtizedében. Meg az is fe
ledésbe látszik merülni, hogy nagytávlatú esztétikai gondolkodó volt,
meg az egyik legjelentősebbműfordító,Ma fó1egköltőként emlegetik.
Az irodalomtörténet pedig most hajlamos Adyt és Babitsot együtt ér
tékelni, azt hangoztatni, hogy (Kulcsár Szabó Emőt idézve) kettejük
költészete, melyet "az én perspektíváitól megszabadított személyte
lenség szólama" jellemez, "az én határainak viszonylagosságával
szembesülő"Szabó Lőrinc,József Attila (és Kosztolányi) költészetével
szemben kevésbé értékes és kevésbé modem. Miközben az általános
szakolvasói érdeklődés,amint aKorunk 200l-es felkérésére beérkező
száz költő,kritikus, irodalomtörténész véleménye jelzi, nem csökkent,
hiszen a tíz legszebb huszadik századi vers közé beszavazták az Esti
kérdést, a Jónás könyvétés a Mint különös hírmondót, Babits pedig a leg
gyakrabban emlegetett költőkközött a negyedik lett (ezzel megelőzi
Szabó Lőrincet.Pilinszkyt és Weörest), azonközben a Magyar irodalom
történetei cÍIDű három kötetes gyűjteménybena költöt az Esti kérdés
elemzése reprezentálja (mely szerint a vers Hofmannsthal egyik ver
sének palínódíája), meg Az európai irodalom történetét méltató tanul
mány. Ennek alapján elmondható Orbán Ottó Vojtina recepcióesztéti
kája cÍIDű versét idézve: az irodalmi tőzsdén"esett Babits indexe". Az
új kánont megalkotó ambíció az irodalom peremére szorítaná a köl
tőt. A tudományos recepció elbizonytalanodásával egy időben ki
bontakozni látszik egy másik folyamat is. Tanúi vagyunk, Tarján Ta
mást idézve, "a Babits kultusz rejtőzködő, időnként szégyenlős,

máskor opponálóan szolidáris" továbbélésének is. Illyés Gyula, Szabó
Lőrinc,Rába György, Lator László, Jankovich Ferenc, majd az 1975-ös,
Babitsot visszaperlőJuhász Ferenc-nyilatkozat után, az 1983-as jubi
leumi évben megszólaló költőketkövetőenma, Szabó Dezső szavait
ismételve-vonatkoztatva, nem az "énektanárok", hanem az "éneke
sek" idézik a költöt, Babits-átiratok, -parafrázisok, -idézetek, -ven
dégszövegek, -ritmusimitációk jelzik érdeklődésüket.

Abban lehet bízni, hogy a "jelenre hagyományozott Babits köl
tészet" nem "néma", legföljebb "kevésbé beszédes". ,,(. .. ) a hagyo
mány [ugyanis] - írta Kulcsár Szabó Ernő a Kbzeiűések ... Babits
Mihály életművéró1 szűleiésének: 125. évfordulóján című, 2008-ban meg
jelent kötet zárszavában - nem feltétlenül akkor szól hozzánk,
amikor mi szeretnénk. S mégis ez a hagyomány az egyedüli, ami
az újítást akár önmaga ellenében is képes megvédeni a permanen
ciában való alaktalan feloldódástól."

Az olvasás általában háttérbe szorult. Nagy Attila 2006-ban a Tokaji
Írótábor tanácskozásán riasztó adatokat mondott. A megelőző év sta
tisztikája szerint egyrészt nagyon sokan évente egy könyvet sem 01-
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veztea Budapesti Ta
nárképző Főiskolán az
irodalom szakos kép
zést. Egyetemi oktató
ként sem szakadt el a
középiskolai iroda
lomtanítástól, hisz
szakmódszertani sze
mináriumok vezetője

volt, részt vett nem
zetközikutatásokban,
s több vaskos kötetet is
szerkesztett ebben a
témakörben. Hogyan
látja ma az irodalom
tanítás jövőjét, mikor
általános tapasztalat
a fiatalok körében az
olvasás háttérbe szo
rulása?

vasnak, a megkérdezettek óriási többsége legfeljebb évente egyet
olvas el, másrészt az "olvasók" körében a kulturális globalizáció, az
üzletvezérelte divatkönyvek vették át a vezérszólamot. Korunk ezen
adatok szerint nem a tudás alapú társadalom időszaka.Olyan infor
mációs korszak ez, amelyet Magyari Beck István egyik tanulmányá
ban "kartonból készült virtuális világ" -nak nevezett. Még rosszabb a
helyzet, ha az iskoláskorúak olvasási szokásait nézzük. Ma sok he
lyen nem is kísérleteznek "kötelezőolvasmány" kijelölésével. Például
választani lehet, hogy Móricztól novellát, regényt vagy regényrészle
tet olvas-e a diák. A tantárgyak "kedveltségi sorrendjé"-ben a magyar
nyelv és irodalom az utolsó helyek egyikére szorult.

A legtöbb országban a tantárgy nevéből is kiszorult az "iroda
lom" szó, a nyelvhasználat és az írásbeliség funkcionális alkalma
zása, az olvasási és szövegértési képesség fejlesztése a cél, a nyelvi
kulturális örökség megőrzése,az esztétikai és etikai érzék fejlesztése
csak másodlagos.

Jól mutatja a "perspektívát" az USA oktatási rendszere. Az Egye
sült Államokban, ahol annyi tanterv van, ahány iskola és ahány tanár,
az egyik tankönyvben Alice Walker Mindennapos használat című no
vellájához a következő kérdés kapcsolódik: "Számos családnak, akár
csak a Mindennapos használatban szereplőknek, vannak olyan emlék
tárgyai, amelyek generációról generációra öröklődnek, s nagy értékkel
bírnak a családtagok számára. Míg néhány ilyen tárgynak anyagi ér
téke is van, számosnak csak érzelmi. Beszélgess családtagjaiddal az
ilyen emléktárgyakról! Mik ezek, és miért fontosak?"

Magyarországon bonyolítja a helyzetet, és rontja a kilátásokat a
szétzilált iskolarendszer (a 8 osztályos általános iskola mellett van
4,6 és 8 osztályos gimnázium), a szakfelügyeleti rendszer megszűn
tetése (a szakfelügyelő, aki a hét három napján egy iskolában taní
tott, a fennmaradó két napon más iskolákat látogatott, nem ható
ság volt, hanem tudás- és tapasztalathordozó). Rontotta a helyzetet
a kétszintű érettségi megvalósult formája (a középszinten nevetsé
ges szövegépítési feladatok vannak, az emelt szintre alig jelentkez
nek, a 200 pontos felvételi rendszerben ugyanis olyan módon lehet
plusz pontokat szerezni, hogy nem éri meg külön kínlódni). Belát
hatatlan következményei lesznek a jelenlegi BA-MA szintű okta
tásnak, melyben, aki tanár akar lenni, annak olyan MA képzést kell
választania, amelyben a pedagógiai és pszichológiai tárgyak az idő

egyharmadát, a tanítási gyakorlat a másik egyharmadot foglalja le,
a jövendő "magyar nyelv és irodalom" szakos tanár a tanulmányi
idő egyhatodában fog irodalomtudományt, egyhatodában nyelv
tudományt tanulni. A leendő tanár tehát csak "szakápoló" lehet, a
jövendő (tudományt tanuló és müvelő) orvos pedig nem kerülhet
iskolába. Az a politikai döntés pedig, amelyik az 1-6. osztályban
megszűntetnéa tantárgy rendszerűoktatást, nemcsak egyedülálló
a világban, de páratlanul szakszerűtlenis.
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