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A 75 éves Sipos Lajos tanár úr tiszteletére 
 

Sipos Lajos tanár urat 1993 óta ismerem személyesen. A Miskolci Bölcsész Egyesü-
let színvonalas, de államilag el nem ismert intézményéből „jelentkeztem át” felvéte-
livel az ELTE-re, ahol fittyet hányva a tantárgyak úgynevezett kényszerrendezésére, 
az első évben minden olyan tárgyat felvettem, ami kedvenc költőkről szólt, különös 
vehemenciával azokat, amiket neves előadók, „öreg rókák” tartottak. Így például 
Németh G. Béla Arany-, Tarnai Andor középkor-, Koczkás Sándor Ady-, Szabolcsi 
Miklós József Attila-előadását, és persze Sipos Lajos Babits-sorozatát. 

Mondhatom, legendás idők voltak! Sok-sok „nagy mesélő” tanáregyéniség talán 
utolszor foglalta előadásokba egy-egy életre választott irodalmi hősének személyes 
nézőpontú, más fórumokon így sosem tárgyalt pályaképét. Ebben a körben Sipos 
tanár úr még jócskán fiatalembernek számított a maga 54 évével, s valóban az is 
volt. Ruganyos, gyors beszédű, energikus, elegáns, stílusos volt a dékánhelyettes úr. 
Előadásaira mindig pedánsan készült. Csinos ívre fűzte fel őket, mert esztétikai 
gyönyörben is részesíteni kívánta hallgatóságát. Az órákon elhangzó tudásanyag 
egyszerűen lenyűgöző volt. S a tudás olyan természetesen jött az ő szájából, mintha 
a világ eleve ezért a Babitsért lett volna megteremtve… Babits és József Attila című 
előadássorozatát messziről, a Nyugat előtti költőantológiákkal, irodalomtörténet-
írással és a posztszimbolista, illetve a nép-nemzeti líramodell felől indította, az esz-
meáramlatok mindkét költőt meghatározó kavalkádjában előadásról előadásra fi-
nom rendet teremtve, hogy a sorozat második felében rátérjen tulajdonképpeni 
témájára, a két költő kapcsolatára, amit filológiai igényességgel közvetített, elhelyez-
ve a rá nagyon is jellemző, a továbbgondolást serkentő ugródeszkákat. Kis jegyzet-
lapokra írt szép forma betűkkel emlékeztetőt magának, hogy a felépítmény egy jot- 
tányit se hibázzon, hogy minden a helyére kerüljön. Noha bele-belepillantott, már 
vitte is tovább a tűz, a lendület, amely ma is a legjobban jellemzi őt. 

Legmulatságosabb s egyben legemberibb élményem vele kapcsolatban szintén 
ezekből az időkből való. Koczkás Sándorral kettesben indított Ady–Babits textológiai 
szakszemináriumukat rendesen szerdán este 6-tól fél 8-ig tartották. Mikrofilológiai 
műhelymunkát adtak ki (én Ady-verskéziratokat silabizáltam a PIM-ben, másnak 
más jutott), amiről hosszabb-rövidebb szóbeli beszámolókat tartottunk. Egy fel-
sőbb éves hallgató, aki számottevően dadogott, került sorra, de nehézségeit csak 
tetézte, hogy egy kora tavaszi időpont jutott neki. Az egyetemen akkoriban nem 
spóroltak, a rendesen kifűtött, állott levegőjű teremben mindenki bóbiskolt, alig 
bírtuk magunkat. De fél óra elteltével már nem lehetett bírni: a két tanár úr kis hor-
kanásokkal adta tudtul, hogy bizony ők feladták a küzdelmet, fejüket átadták a ne-
hézkedési erőnek, amely csak húzta-húzta lefelé őket egy jobb és szebb világba: az 
álmokéba. Egymásra néztünk páran, éberek, de nem mertünk szólni. A beszámoló 
célszemélyei kivonták magukat az egyetemi közélet terhes kötelességei alól, a dado-
gó előadó darált tovább, még idegesebben, s ha lehet, még érthetetlenebbül, de 
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továbbra is szabályos monotonitással. „Sipi” valószínűleg rendelkezett már az éber 
alvás gyakorlatával, hiszen kisvártatva, ahogy a dadogás megszűnt, felemelte okos 
fejét, ráemelte tekintetét az előadóra, s részletekbe menő választ intézett hozzá. 
Viszont nem ez a képessége tette őt akkor a szememben megkérdőjelezhetetlenné. 
Arca, mint az alvóké általában, sima volt, tiszta emberséget tükrözött, szeme és 
homloka apró redői irodalomtörténeti gondokkal „teleírvák”… Ez az arc szép volt, 
s ami kezdetben mulatságos volt, az hamar intimitássá változott, mert meg lehetett 
érezni egy nagy ember esendőségét, aki öntudatlanul is beengedett legbenső szobá-
jába, aki elárulta titkát, amit mi viszünk tovább. Talán magamat is láttam 20 év múl-
va, amint magántanítványom előtt szó szerint lefejelem az asztalt. Sipos tanár úr 
egész életében hajszolta a munkát. Számára a pihenés ma is a munka egy változata. 
Akit ilyen hihetetlen munkabírással áldott meg az ég, annak a róla szűkebb környe-
zetében terjesztett pletyka: a „garantált 120 év” (ha igaz, márpedig igaznak tűnik…) 
inkább átok, mint áldás. Őt kellene megkérdezni… A Babits-ügynek (sokszor uta-
lunk így arra, amit együtt csinálunk) mindenféleképpen áldás, hogy ő ilyen életerős. 

1994. március (?): Koczkás Sándorral közösen tartott szakszemináriumán Sipos Lajos és 
idősebb barátja aluszékonyságát meg is örökítettem egy egyszerű kis rajzban. A tanár 
urak egymás mellett ültek, fejük majdnem összeért, de aztán szomorú valóságra kellett fel-
támadniuk, hiszen a felolvasó éppen Adynak a Feltámadás szomorúsága című verséről ér-
tekezett. A versrészlet éppen alkalmas szövegkörnyezetet teremtett az órán történteknek. 
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Sipos Lajos életpályáját Babits határozza meg, ő Sipos irodalmi hőse, irodalom-
történészi pályáján (kicsiny itt a hely szerkesztői, tanításmódszertani munkáit is 
méltatni) ő az alfa és az ómega. Babitsnak pedig Sipos Lajos az élő hőse, aki nélkül 
megrekedt volna a Babits-kutatás, aki nélkül nem készült volna el megannyi kötet a 
kritikai könyvsorozatból. Annak ellenére, hogy az ELTE-n induló, újabban a Páz-
mány Egyetemre települt Babits-kutatócsoport sosem dúskált az állami támogatás-
ban, Sipos tanár úr makacs hittel megy szembe azzal a szomorú valósággal, amit a 
pénzelosztás méltatlan intézménye teremtett, s mely csak legyőzendő akadályt jelent 
a számára, visszakozásra sosem kényszerítette. Egy vezetőt mindig az tesz naggyá, 
amiért harcol. Sipos Lajost a Babits-ügy képviselete tette azzá. De miért éppen Ba-
bits, miért nem Kosztolányi vagy Móricz volt fontos a fiatal kutatónak? Erre nincs 
adekvát válasz: csak valami személyes. Olyan misztikus együttállásokban ható köl-
csönös erő, mint a nagy barátságok kémiája, vagyis egyszerűen csak megszólította őt 
valamikor a nagy szekszárdi költő… 

Doktori dolgozata, a Babits és a forradalmak kora (1976) alapmű. Semmi avíttas, 
semmi korhoz tapadt ideológia nem érződik benne, friss és üde írás maradt, egy 
kismonográfia, ami azóta Sipos kedvenc műfaja lett (talán a kor is ennek kedvez). 
Számos cikk után a Babits Könyvtárban Babits-olvasókönyv címen (1999) két vaskos 
kötetben gyűjtötte össze azt a roppant háttéranyagot, ami egy majdani (csak félve 
mondom ki) nagymonográfia alapjait is adhatná. Ebben a műben az irodalomtörté-
nész mint író átadja a helyét a válogatónak, az anyagot elrendező, rendszerező filo-
lógusnak. A roppant gyűjtő- és elrendező munka eredménye egy sajátos, mégis jel- 
lemző és nagyon impresszív Babits-kép. 2003-ban jelent meg kismonográfiája (Ba-
bits Mihály), amiben újra az író érvényesül. Gördülékeny olvasmány, legmodernebb 
összefoglalása mindannak, amit Babitsról egy művelt embernek tudnia kell. 

S ha már szóbahoztam, hadd érveljek mellette: Babitsról nagymonográfiát a cen-
tenáriumi Rába-könyv óta nem írtak, pedig a kutatás időközben jelentős eredmé-
nyeket mutatott fel. Noha Rába igen magasra tette a mércét, az ő szempontjai mégis 
szűkebbek voltak a Babits-jelenség egésze szempontjából. Korunk irodalomtörté-
net-írása új kánon irányába mutat, amelynek Babits sajnos a peremére látszik kerül-
ni. Igény lenne arra, hogy ebben az új erőtérben kijelölje valaki Babits helyét. S erre 
csakis Sipos Lajosnak van meg a maiak közül mind a tudása, mind az ihletettsége. 
Úgy vagyok most ezzel az igénybejelentéssel, mint amikor a születésnaposra hárul a 
szervezés saját ünneplésekor. És nem is akarok ünneprontó lenni. De talán éppen ő 
megbocsátja nekem, aki mindig finoman hívta fel a következő munkámra a figyel-
met, még akkor, amikor éppen túl lettem volna az előzőn, ha most bíztatom. Nem 
várható el a Szabolcsi-féle nagyvállalkozás tőle, már csak roppant volumenénél fog- 
va sem, de egy, a tudományosság számára írt nagymonográfia, súlyozottan, mégis 
elemző igénnyel fordulva az egyes művek felé… – bizony időszerű lenne. 

Tamási Áron és az erdélyi Farkaslaka felé tett határozott lépés (Sipos Lajos: Ta-
mási Áron, 2006) családi kötelesség volt, mégis az a munka, ami úgy tetszik, mintha 
erőpróbája lett volna egy majdani nagyobbnak. Ehhez (ha Te is egyetértesz) kívánok 
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nem metonimikus 120 évet, s hogy legyen erőd sok még ránk figyelni. Szeretettel és 
hálával üdvözöllek sokunk nevében: Isten áldjon! 

2003. május 8. 120 éves jubileuma alkalmából emlékeztünk Babitsra az általam vezetett szaksze-
mináriumban, melyet mint doktorandusz hallgató tartottam Sipos Lajos témavezetőmmel egyeztetve. 
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