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lezést: Babits talán mégis hasznosíthatta a nyugat-európai feno-
menológiai iskola egyes gondolatait. Ez a „hasznosítás" a megnevezés 
szintjén valószínűleg kevéssé kimutatható. Talán egy általánosabb össze-
függésben kap-kaphat értelmet: abban, hogy a gondolat, a gondolati 
alkotás Babits legutolsó verseinek is „megvilágító művészi és költői 
élménye" maradt. Úgy, ahogy ezt az egész Babits-líráról Szilasi 
1938-ban kelt levele hangoztatta. 

A Babits-Szilasi levelezést tartalmazó kötet, melyet az összeállító és 
közreadó Gál István bevezető tanulmánya nyit s Szilasi két cikke zár, 
egy általánosabb kérdést is felvet : nem lenne-e érdemes az egész levele-
zés legfontosabb darabjait a nagyobb közönség számára is hozzáfér-
hetővé tenni? (Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda 
Iroda közös kiadványa 1980.) 

SIPOS LAJOS 

p o m o g á t s b é l a : v e r s e k k ö z e l r ö l 

ÉRTELMEZÉSEK ÉS MAGYARÁZATOK 

Pomogáts Béla könyvében huszonhárom, a felszabadulás után szüle-
tett magyar verset vesz „nagyító alá". Ahogyan a cím is jelzi: verseket 
látunk „közelről", de vajon kikhez szólnak, szólhatnak ezek az értel-
mezések és magyarázatok? A bevezetőben így ír szándékáról a szerző: 
„Törekedtem arra, hogy híveket szerezzek az új magyar költészet-
nek . . . Könyvemet elsősorban a versek iránt érdeklődő fiatal olvasók-
nak szántam." S az elemzések valóban összhangban vannak a kitűzött 
céllal. A legnagyobb haszonnal a középiskolás korosztály forgathatja e 
lapokat, de még a pedagógusok számára sem haszontalan. 

Pomogáts Béla e könyve hiányt pótol: a középiskolák negyedik 
osztályai magyar irodalomból - időhiány miatt vagy más okokból - rit-
kánjutnak el a mai magyar líra megismeréséig, s a verset szerető fiatalok-
nak, érdeklődőknek nemigen áll rendelkezésükre olyan szakirodalom 
(persze nem „szaktudományos" művekre gondolok), mely bevezetné 
őket költészetünk legújabb korszakába. A hozzájuk szóló munkák, pl. a 
Miért szép? sorozat, Tüskés Tibor: Versről versre c. könyve vagy Seres 
József-Szappanos Balázs: Verselemzések c. műve stb. mai költésze-
tünkkel nem, vagy csak alig foglalkoznak. E munkában viszont Fodor 
Józseftől kezdve Illyés Gyulán, Zelk Zoltánon át mai élő líránk legjavá-
ról is képet ' kapunk, s olyan nehezen megközelíthető-befogadható 
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művek alkotói is helyet kapnak, mint Pilinszky János, Juhász Ferenc 
vagy Tandori Dezső'. 

Ugyanakkor szükség volt e könyv megjelenésére szemléleti-mód-
szertani szempontból is, gondoljunk csak a középiskolai tankönyvek 
verselemzéseire, melyek sokszor nem éppen a nyitottságot, érzékeny-
séget, elemzőkészséget mélyítik. 

Pomogáts Béla vers-interpretációit tehát - a szándéknak meg-
felelően - nem annyira a tudományos alaposság, mint inkább az 
érzelmi fűtöttség, az assszociációk lendülete jellemzi. Ez az érzelmi 
beállítottság, lelkesültség a versekre ráhangoló atmoszféra-teremtő erővé 
válik, s megragadja az olvasók érdeklődését, érzelmileg hozva közel a 
műveket. 

A konkrét elemzések előtt az egyes költők életútját vázolja fel a 
szerző. Egy-egy ecsetvonással megrajzolt arcképeket látunk, melyek 
nem az életrajzok megismerését szolgálják, inkább megmutatják, hogy 
az elemzett vers hogyan illeszkedik a portréba, a költői világképbe. 
Ezeknél az arcképeknél a vers írójának más műveire, köteteire is utalá-
sokat találhatunk, ami ösztönözhet arra, hogy a kötetben szereplőkön 
kívül egyéb műveknek is utánanézzen az olvasó, behatóbban megismerje 
az életműveket. 

Maguknak az elemzéseknek nagy erényük, hogy a huszadik század 
történelmi atmoszférájába ágyazzák a verseket, s nem keletkezésük 
terétől és idejétől függetlenítve vizsgálják őket. Ugyanakkor érzékeny-
ségre, rugalmasságra nevel Pomogáts Béla elemzési módszere, és 
tudatosságra is a vers-értésnél. Ugyanis - líraelméleti alapokon - úgy 
vizsgálódik, hogy a nyelvre mint a líra anyagára, közegére felfigyeljünk; 
a költészetet elsődlegesen mint nyelvi kifejezést hangsúlyozza, ebből 
vezetve le a versek szépségét és jelentés-rétegeit. Ebből az alapállásból a 
jelentés több dimenzióját felvillantja, megtanít arra, hogyan kell a versre 
„figyelni". Külön tudatosítja a hangsík, a képsík és a költői szubjektum 
jelenlétét a versben, a konkrét és az elvont jelentés-szinteket, tanítva 
arra, mit is jelent a „líraiság". Kár, hogy míg a szerző tudatosan 
törekedett arra, hogy bemutassa: a vers-egész jelentéséhez a formai 
megvalósulás egyenrangúan járul hozzá, addig sokszor az elemzésnek 
éppen ezek a részei (versforma, rím, ritmus stb.) szakadnak el a tartalmi 
megvilágítástól, a formai felépítés különválasztott vizsgálata miatt. így 
éppen a tartalom és forma összefüggései nem érzékelhetők eléggé. 

Végül hadd utaljak e munkának még egy szemléletbeli értékére. 
Azzal, hogy a műveket egy tágabb kontextusba helyezi (elődökre, 
mesterekre, világirodalmi összefüggésekre való kitekintéssel), egyrészt a 
költészet, irodalom folyamatszerűségét hangsúlyozza, másrészt rávilágít 
arra, hogy a magyar irodalom sem elszigetelten fejlődött, fejlődik. 
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A mű végén pedig a versek lelőhelyének jegyzéke és az irodalmi tá-
jékoztató további késztetést, segítséget ad az olvasóknak ismereteik és 
vers-szeretetük elmélyítéséhez. 

Pomogáts Béla könyve tehát közművelődési-pedagógiai szempontból 
különösen üdvözlendő mint olyan munka, amely méltán sorakozhat fel 
a tudományos ismeretterjesztés igényes művei mellé. Annál is inkább, 
mert a humán tudományok területe e szempontból igen elhanyagolt a 
természettudományos ismeretterjesztéshez viszonyítva. (Kozmosz 
könyvek, 1980.) 

KISS ESZTÈR 

B E V E Z E T É S A Z E S S Z É I R Á S B A 

SÜKÖSD MIHÁLY: KÖZELÍTÉSEK 

Sükösd Mihály új kötete műfajilag heterogén, azaz látszólag össze 
nem függő tanulmányok, esszék és kritikák sorozata. Szándékosan 
ilyen. Ő maga így vall erről könyve utószavában: „Régóta szeretnék 
olyan kötetet összeállítani, amely műfajilag meghatározhatatlan. Mert 
nem a besorolható műfaj azonossága tartja össze, hanem a közölt szöveg 
egysége, eltérő műfajokban." (283) 

A kötet egészén végigvonuló koncepció tehát a meghatározhatatlan-
ság, a szabálytalanság, a besorolhatatlanság keresése. Sükösd csupa 
szabálytalan műfajt és rendhagyó sorsú tehetséget választott esszéi 
tárgyául. Ilyen, eleve szabálytalan és besorolhatatlan, sokat vitatott 
műfaj maga a regény és at esszé, a kötet írásainak ez a két főszereplője. 
De magán a regény kategóriáján belül sem a klasszikus nagyregényeket, 
vagy a már klasszikusan rendhagyóvá vált paradigmatikus eseteket 
elemzi Sükösd, hanem a regény-műfaj szélén, perifériáján elhelyezkedő 
írásokat: az esszéregényt (A tulajdonságok nélküli ember), a tény-
regényt (A tiszaeszlári Solymosi Eszter), a biográfiát (Sybille Bedford és 
Norman Mailer életrajzai), a rendhagyó regényt (Vulkán alatt), stb. 
Csupa olyan műfaj, amelynek a besorolása eleve problémát jelent. 

A regény, mint tudjuk, születése pillanatától támadott műfaj, vál-
ságának hangoztatása pedig már régóta irodalomleírási közhely. Pedig ez 
a megállapítás nyilvánvalóan egy történetietlen szemléletlen alapul. Az, 
hogy a műfajoknak története van, evidens és önmagában szintén köz-
hely. Mégis, a gyakorlatban az szokott történni, hogy az éppen elemzett 
regényt mindig egy időben sokkal korábbi, saját korában szintén 


