
mentálásán és továbbgondolásán keresztül jut
hatunk el a végkövetkeztetéshez, mely a "kettő

az egyben"-elv érvényességét példázza, és
amely az eldöntetlenségnek. a mű szándékos
nyitottságának érvényességét állítja. A Sík Sán
dor-írások inspirálják a kötetnek azt a problé
mafelvetését is, mely az olvasó figyeImét a tör
téneti paradigmákra irányítja: valóban a 19. szá
zad emberének sorsát példázza-e a Ma
dách-mű? "Ádám a premodern felbomlásának
tragikus embere, s válsághelyzetének feloldása
- a Tragédia szövege szerint - Istentől jöhet. E
megoldás révén, úgy tűnik, Madách visszatér a
modernitást megelőző alteritás transzcendens
(vagy transzcendentált) megalapozottságú disz
kurzusához." Sík Sándor 1961-es, Vigiliában
megjelent tanulmányát idézve a harmadik feje
zet teret nyit az Ur alakjában teológiai Isten-fo
gaimat feltételező értelmezés lehetőségének. A
negyedik fejezet (Luciferi kettősségek) e lehetősé

get, az abszolút és a relatív rossz kettősségének

bemutatásával, elvezeti addig a kérdésig. mely
a világ monista avagy dualista elrendezettségé
nek madáchi felfogására irányul. A szerző sze
rint "az Ur záró beszéde egyértelművéteszi Lu
cifer alárendelt szerepét, a világ monista elren
dezettségét." A kötet utolsó. fejezete mitológiai
összehasonlításokat tartalmaz, Madách fő mű

vét mint bibliai forrásokra támaszkodó, mégis
egyéni mítoszt, mint "a bukás és!de mégis küz
dés mítoszát" mutatja be.

A szerző kutatói alapállásának érvényessé
gét, miszerint a Tragédia kommentálásra szüle
tett mű, a tanulmányok mindegyike igazolni
látszik. Mindezt a hermeneutika ismert tételére
történő konkrét teoretikus visszautalás és ma
guk az értelmezések is megerősítik: a Tragédia
mint műalkotás léte valóban folyamatként, va
lóban egy lezárhatatlan hermeneutikai diskur
zus részeként értelmeződik. Ennek apropóján
említhetjük meg ugyanakkor, hogy néhány alfe
jezet talán túl részletezőn foglalkozik az adott
fejezet-téma teoretikus hátterével Od. a herme
neutikáról. a romantikus esztétikáról, a herme
tizmusróI írtakat), ám mégsem kifogásolható
mindez abból a kutatói-etikusi nézőpontból

szemlélődve,melyet a kötet egésze fenntart. Az
"eszmék életintegrációjának lehetőségeit" a Tra
gédia szövegvilágán belül vizsgáló szerző

ugyanis a kötet egészével is példázza - épp az
ilyen, a teóriákat összefoglaló és újramondó
részletek által -, hogy fontossá vált tudomány
és olvasói gyakorlat közelítésének feladata.

Az egyes diszciplínák (filozófia, esztétika,
irodalomtudomány, teológia) kérdéseinek kö
zös nevezőre hozatala. az elfeledett Sík Sán
dor-tanulmányok kommentálása. a számos új
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megállapítás a Madách-kutatás értékes és eredeti
művei között jelölik ki Máté Zsuzsanna köteté
nek helyét. (Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc,
2002)

VARGAEM6KE

SIPOS LAJOS:
Új KLASSZICIZMUS FELÉ...

Sipos Lajos Babits Mihályról szóló tanulmány
kötete szűkszavú címe ellenére nagy ívű témát
ígér. Bár a cím azonos Babitsnak a Nyugat
1925-ös évfolyamának 18. számában közölt írá
sával, a három pont sugallta befejezetlenség és
nyitottság, valamint az intertextuális vonzat ha
tással van az olvasói kíváncsiságra. Az iro
dalomtörténész olyan kifejezések, szövegek és
szövegrészek újraértelmezésére vállalkozik,
amelyeket az utóbbi évek posztmodernje je
lentősen háttérbe szorított. Hálátlan feladat
klasszikusíoklról, Babitscsal szólva "a Kor ér
zelmeivel és irányaival nem törődő alkotá
sokról", maradandó értékekről írni olyan kor
ban, amikor minden pillanatnyiságról, az érték
kritériumok meghatározhatatlanságáról szól.
Sipos Lajos tanulmánykötete dacol a trendekkel,
érvelésúl nem citál jól bejáratott neveket, úgy
végzi el kritikusi-elernzői munkáját, hogy mind
végig versekkel, prózai szövegrészekkel, azaz az
irodalomtörténet tulajdonképpeni tárgyával fog
lakozik. Kiválóan megalapozott, széles körű el
méleti tudása akkor is érződik, ha nem kimon
dottan líraelméleti problémákat tár fel.

A huszonnégy tanulmány tematikailag há
rom részre tagolódik. Az első tíz írás Versmo
del/ek és a költői pálya főcím alatt a századelő

költészeti törekvéseinek rövid, monografikus
jellegű tematizálása után hat versértelmezést
tartalmaz. A jól ismert versek (Esti kérdés, Balá
zsolás, Jónás imája) értelmezéseiben nem az el
méleti kérdések újszerűsége, hanem a problé
maorientált kérdésfeltevés a meghatározó. Az
imponáló alapossággal megalkotott olvasatok
az egész babitsi világképre nézve vonatkozá
sokkaI bírnak. Az értelmezések egy reprezenta
tív kompocizionális (szövegalkotás, szerephely
zetek) vagy tematikai (költő-Iét, személyes sors)
alapegységre épülnek, ugyanakkor a szövegek
kiválasztásánál iránymutató a személyes és a
költői lét összeegyezetésének, az identitáskere
sésnek a babitsi lírában betöltött szerepének
vizsgálata. A kötetben kitüntetett szerepet kap a
Jónás imájának interpretációja, hangsúlyozván,
hogy a Jónás imája nem csupán a Jónás köny
vének lezárása, hanem ugyanakkor a babitsi
életmű egyik összefoglalása és kulcsverse.



A kötet második része, a Prózaformák öt tanul
mányt foglal magában. A narratív szerkezetek
elemzésekor a szerzö líraértelmezési módszeré
hez hasonlóan leginkább a történeti-poétika, va
lamint a motívumelemzés útját választja. Narra
tológiai érvelésmódja a babitsi nagyepikában
mindeddig kevésbé kiaknázott "struktúraképző

főmotívumokra" (115) épül. Ilyennek tekinthető

például a tágasság p~ il bezártság archetipikus
azonosítása a szabadsággal és arabsággal, mely
nyomon követhető úgy A gólyakalifában, a Tímár
Virgil fiaban, mint a HalálfiaIban. A kisepikával
foglakozó tanulmányok folytatják a motivikus
elemzések sorát. Különösen a Karácsonyi Madon
na nyitó elbeszélése, a Mythológia bővíti új értel
mezési szempontokkal a Babits-recepciók sorát.
Az élettények és a műalkotás viszonyának plasz
tikus rajzát nyújtja az elbeszélés természet motí
vumának az emberi lélekkel való párhuzamba
állítása, míg végül a külsö színtér rajza és a létér
zékelés érzelmi-hangulati rétegei harmonikus
összhangzattá olvadnak.

A tanulmánykötet harmadik fejezetének ki
lenc írása elsősorban irodalomtörténeti érdekes
ségként olvasható. A Levél, szooeg. alkotás címet
viselő zárórész a levél műfaji sajátosságai után
Babits levelezéséből közöl részleteket, végül pe
dig a Babits-hagyaték szöveggenetikai rekonst
rukciójának szempontjait veszi számba. Sipos
Lajos továbbra is a költői létforma identifikáció
jára helyezi a hangsúlyt, úgy válogatva a leve
lekből. hogy szervesen illeszked jen a tanul
mánykötet eddigi irányvonalához.

Noha a könyv anyagának nagy része külön
böző folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben
már megjelent, az egymásra utaló írások együt
tesen új felismeréseket is hordoznak. Sipos La
jos Babits művészetének bemutatása során arról
győzi meg az olvasóit, hogy minden mű befo
gadásának legbiztosabb alapja a szöveg etikai
értékeinek mindennél előbb való tisztelete. (Ar
gumentum Kiadó, Budapest, 200~)

NAGYMEUNDA

G. K. CHESTERTON: ÖNÉLETRAJZ

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) angol író,
költő, folyóirat-szerkesztő, számos izgalmas
bűnügyi regény, esszé szerzője. 1922-ben, 48
évesen, több évtizedes lelki folyamat eredmé
nyeként tért át a katolikus hitre. Lelki érése egy
beforrott a katolikus egyház angliai megújulá
sával, amelynek egyéniségei között ott találjuk
Henry Newman bíborost is. Chesterton regé
nyeinek legnépszerűbb figurája egy katolikus
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pap, Brown atya, aki látszólag semmit nem ért,
"pudingszerű, ostoba arccal" csetlik-botlik, a
végén mégis megfejti a legrejtelmesebb bűn

ügyeket is. Ahogyan önéletrajzi könyvében
maga írja, az ostobának látszó, valójában agya
fúrt papot egy vidéki plébánosról, O'Connor
atyáról mintázta. Az esetlenség álcája a történet
szándékos kelléke volt, arra szolgált, hogy az
ellentétet hangsúlyozza.

Az Önéletrajz Chesterton utolsó befejezett
munkája, amely közvetlenül a halála előtt jelent
meg. Nemcsak vallási kérdésekről ír, könyve
megörökíti gyermeki hitét, derűs személyiségét
és optimizmusát, egyszersmind lényeges iroda
lomtörténeti forrás is. Bírálja a liberalizmust, a
kapitalizmust, de kigúnyolja George Bernard
Shaw szocializmusát is. Onéletrajzából megis
merhetünk számos angol írót, politikust, művé
szeket, közéleti személyiségeket és királyokat,
akiknek portréját Chesterton életének egy-egy
eseményéhez kapcsolva vázolja fel.

Könyvének befejező része, Az aranykulcsos
Isten feltárja Chesterton lelkiségének titkát: "E
történet ezért csakis úgy érhet véget, ahogyan
egy detektívtörténet zárul: választ adva a fon
tos kérdésekre, s megoldva az alapproblémát.
Ezernyi történet ezernyi problémával rendre
egyféleképpen végződik: a problémák megol
dásra találnak. Am számomra a vég maga a
kezdet ... és a megingathatatlan meggyőződés,

hogy van egy kulcs, amely az összes zárat ki
nyitja, felidézi bennem az érzékek csodálatos
ajándékának felismerését és az érzékelés hihe
tetlen élményét. Ismét feltűnik előttem, élesen
és tisztán egy ember időtlen alakja, aki egy hí
don áthaladva kulcsot visz, úgy, ahogy akkor
láttam, amikor először pillantottam be Tündér
országba apám bábszínházának jóvoltából.
Most azonban már tudom, hogy Ő az, akit
Pontifexnek, a Híd készítőjének neveznek, és
Clavingernek, a Kulcs Hordozójának is mon
danak és ama kulcsot akkor kapta, hogy oldjon
és kössön, amikor szegény halászként élt egy
távoli tartományban, egy kicsiny és szinte is
meretlen tenger partján."

Chesterton számára a létezés mindvégig va
lami idegenből érkező csoda maradt, ezért jog
gal mondhatta el magáról: úgy öregedett meg,
hogy soha nem unatkozott. Az igazságot keres
te, amely bár számtalan sok igazságból áll,
mégis egy. Istent, aki "a véges és a végtelen
szintézise". (Ford. Vági Barnabás, Katona Lász
ló és Szőnyi Szilárd; az előszó, a névmutató és a
jegyzetanyag Zsille Gábor munkája; Szent István
Társulat, Budapest, 2002)
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