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és fontos, visszafogottságukban is jellegzetes emberi és kortörténeti 
dokumentumok. 

Jelentős szerepet kapnak a kötetben a levelek is. A fővárostól távol 
munkálkodó Kardos László szervezési és kiadási ügyekben, irodalmi 
programok, estek rendezése dolgaiban lépett érintkezésbe neves írókkal 
és költőkkel. Az itt publikált levélváltás Babits, Kassák, Kodolányi, 
Veres Péter, Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Fenyő László, Gelléri Andor 
Endre Kardos Lászlóhoz intézett leveleit tartalmazza (mellékesen em-
lítem meg, hogy a debreceniek a kötet tanúsága szerint egymással is 
leveleztek). A levelek közt akadnak olyanok, melyek az egyes ügyekre 
vonatkozó tömör válaszok, értesítések, de találunk köztük tervekre, 
személyes körülményekre, politikára,az irodalmi élet eseményeire utaló 
írásokat is. Ezek értékes adalékok a kor irodalomtörténetének egyes 
részleteit illetően. 

A Harminchárom arc a maga sajátos műfajában tulajdonképpen váz-
latos irodalomtörténetként is felfogható. Ez a vázlatosság az írások 
eltérő jellegéből adódik, ami azonban az egyes portrék tartalmi elemei-
nek a köteten végighúzódó összefüggéseiből kiviláglik, az az immanens 
lehetőséget messzemenően valóságossá avatja. Ha mindehhez hozzá-
számítjuk, hogy az úgynevezett kisebb, de valójában igen jelentős köl-
tőkről is olvashatunk elmélyült írásokat (Szép Ernő, Nagy Zoltán, 
Fenyő László): e tény csak aláhúzza az előbbi megállapítás jogosságát. 
A korszak irodalmának főbb személyiségei, kevés kivétellel, szóba 
kerülnek a kötetben: e tanulmányok, kritikák ma is érvényesek, meg-
kerülhetetlenek. E munkák csakúgy, mint a kötet egyéb írásai, így 
egybegyűjtve, egy hosszú és értékes életpálya maradandó eredményei-
ről tudósítanak (Szépirodalmi, 1983) 

WÉBER ANTAL 

MARTINKÓ ANDRÁS: ÉRTJÜK, 
VAGY FÉLREÉRTJÜK A KÖLTÖ SZAVÁT? 

E kötet a Magyar Rádió Társalgó című műsora népszerű irodalom-
óráinak" anyagát tartalmazza, Martinkó András beszélgetéseit a szer-
kesztő-riporter Kulcsár Katalinnal. Az eredeti cél, amelyet a megvaló-
sult eredmény nem ritkán fölülmúl, „ismert költemények nyelvi félre-
érthetőségeinek" tisztázása volt (5). Martinkó tapasztalata szerint 
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ugyanis a magyar olvasók, só't olykor a hivatásos irodalmárok sem értik 
nyelvileg azt a szöveget, amellyel foglalkoznak, ezért tartja gyümölcsö-
zőnek az explication de texte egyfajta nyelvtörténeti változatát, azok-
nak a szavaknak, fordulatoknak magyarázatát, „amelyeknek nem is 
olyan régen egészen más értelmük volt", mint a mai köznyelvi haszná-
latban. A recepció és a műelemzés megalapozásáról, előfeltételéről van 
tehát szó, arról a követelményről, „hogy pontosan értsük is, amit ol-
vasunk, hallunk, énekelünk, dalolunk" (8). 

A tizenhét verselemző dialógus tematikája a folklórtól és a régi 
magyar irodalomtól (Balassi, Faludi) a Batsányival, Csokonaival kezdő-
dő új korszakon és a 19. század klasszikus remeklésein (Berzsenyi, 
Kölcsey, Vörösmarty, Tompa, Arany híres költeményein) át A föl-föl-
dobott kő Adyjáig terjed. A Martinkó által sorra vett, nyelvi magyará-
zatra szoruló szövegrészletek többnyire lexikai és jelentéstani nehézsé-
geket támasztanak; a tárgyi magyarázatot, a művelődéstörténeti eligazí-
tást a szerző igyekszik minimálisra csökkenteni, kellő hangsúlyt kapnak 
ellenben a mondattani (versmondattani) problémák és szükségszerűen 
érintik a beszélgetések a tárgyalt művekkel kapcsolatos stilisztikai 
meg poétikai kérdések némelyikét (a vestaniakat ritkábban). 

Az Értjük, vagy félreértjük. . . pedagógiai jelentőségét az határozza 
meg, hogy Martinkó fölülbírálja a közkézen forgó, jól ismert versek 
banális értelmezését, megállapításai fényében a gondtalan elsajátítás 
gondolattalannak és tévesnek bizonyul. Nemcsak a Csínom Palkó kezdő 
sorának csöndes polémiát kavaró átértelmezésére utalunk (az Élet és 
Irodalom glosszaírója az 1983. április 1-i számban a filológiai fölfedezés 
elsőségének érdemét próbálja tisztázni Martinkó és Nagy László törté-
nész-hadtörténész között), hanem például Faludi 'nemzet', 'cifra', 
Tiamis' szavainak, a Batsányi-féle 'változásoknak', a Csokonainál köz-
ponti fontosságú 'polgár'-fogalomnak és sok-sok hasonlónak a meg-
világítására. Vérünkké vált szövegek fölfogását is hibás beidegződések 
torzítják - figyelmeztet Martinkó; a Himnusz egyik legszebb sorát úgy 
kellene értenünk, hogy „Nyújts föléje védő kart" (106), a Szózat 
„nagyszerű halál" kitételéről szóló magyarázata ugyancsak minden 
tanárnak és versmondónak figyelmébe ajánlható (123). A történeti 
jelentéstan módszerének hasznát sok kínálkozó példa közül Tompa 
A gólyához című allegóriájának szövegelemzéséből vett részlet is igazol-
hatja: ,Az ócska fészket megigazgatod" sorban a jelző nem bántó, 
megvető kifejezés, eredetileg „az ócska az ó szónak a kicsinyítő, ked-
veskedő formája" (152). Hasonlóképpen értékesek azok a szintaktikai 
megfigyelések, amelyek többek között az elemzett Berzsenyi-vers meg-
szólításszerű indítására (91), vagy Arany A walesi bárdokéinak merész 
inverziós szórendjére (172) vonatkoznak. 
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Az említett nevelő - egyben módszertani mintát nyújtó — funkciót 
jól szolgálja a párbeszédes forma, az egyszerű, célratörő fogalmazásmód, 
valamint a köteten (a sorozaton) belüli előre- és hátrautalások, emlékez-
tető ismétlések szerkesztési fogása. Szerénységből is van mit tanulni 
Martinkótól, aki gyakran puszta kísérleteknek, próbálkozásoknak tün-
teti föl szöveg-megközelítéseit, s a bizonytalanság, a kétely kérdőjelei-
vel készteti az olvasót a problémamegoldó gondolkodás további erőfe-
szítéseire. 

A Teremtő idők nagyszabású esszépanorámájához mérve a rádió-
beszélgetésekből összeállt kötet természetesen mellékterméknek, a 
közhasznú kedvtelés kitérőjének látszik, de azért megvan a szerves kap-
csolat a bonyolult irodalomtörténeti kérdéseket boncoló terjedelmes 
tanulmányok meg a népszerű formában ismereteket terjesztő dialógu-
sok világa között. Összeköti őket a fölvilágosodás és a romantika mű-
velődéstörténeti örökségéről, Vörösmarty kozmogóniájáról, a Csongor 
és Tünde, valamint Az ember tragédiája közötti párhuzamokról, s mind-
ezen túl az irodalomtudomány és a nyelvészet közeledésének szükségé-
ről, lehetőségéről kialakított nézetek azonossága, a kutatói szemlélet, 
érdeklődés egyneműsége. Martinkóban nem válik külön a beavatott 
tudós és a hatékonyságra törő tanár, életművét nem utolsósorban e 
kétféle ethosz összefonódása, belső egysége emeli a magyar irodalom-
értés legvonzóbb jelenkori teljesítményei közé. (RTV-Minerva, 1983.) 

CSŰRÖS MIKLÓS 

KABDEBÖ LÓRÁNT: VERSEK KÖZÖTT 

Látszólag igen általános címet kapott a Magvető Elvek és utak 
sorozatának e kötete, a megjelölést mégis találónak érzem. Ha ugyanis 
valaki eddig nem ismerte volna Kabdebó Lóránt munkáit, azonnal meg-
győződhetett általa, hogy számára a versek valóban létszükségletet je-
lentenek. Csupán számszerűen is imponáló, hogy Kabdebó hány alkotói 
pályát, hány verssel követ benne nyomon. S hogy a kép még teljesebb 
és elismerőbb legyen, tegyük azt is hozzá: hány és hány kortársunkon, 
még javában az úton, ha nem éppen az út elején levő költőn van rajta a 
szerző óvó tekintete. 

A főcímek öt részre tagolják az 1978-ig összegyűjtött kritikákat és 
tanulmányokat. A ,,Bevezető helyett"-ben a Kétféle ars poetica és a Há-
rom versportré című írások állnak. Az előző Szabó Lőrinc Az Egy álmait 
és József Attila Eszméletét veti össze, mint olyan műveket, melyek a 




