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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 
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„polgári költészet személyiségképének ellentmondásait" vizsgálják, 
illetve az Eszmélet esetében fel is oldják: az utóbbi három alkalmi 
költeményt (József Attila -.Alkalmi versa szocializmus állásáról Ignotus-
nak; Magad emésztő: Hová forduljon az ember) sorol egymás mellé, 
mint „különböző indítékú személyes tartozások portré verseit." 

Ha a tanulmánykötetet önkényesen zenei formához hasonlítanám, 
azt mondanám, az expozícióban megszólalt mindjárt a rondó forma 
témája (Szabó Lőrinc (!)), ha pedig ehhez hozzávesszük második ciklus 
főcímét, Az ,,epikus vers" alakváltozatai - mely közbevetőleg elsőként 
szintén egy Szabó Lőrinc vers a (Sivatagban) előtt hirdeti: a könyv talán 
központi kategóriáját - állítanám, megtaláljuk a könyv második vers-
értelmező motívumát is. De Kabdebó Lóránt nem is csinál titkot belőle, 
hogy Szabó Lőrinc, kinek útját monográfusként is követi, házi panteon-
jának előkelő helyén áll, s hogy a költő a 20. századi mesterek megítélé-
sekor gyakran szolgáltat számára viszonyítási alapot. Egy-egy versét 
visszatérően tájékozódási pontnak tartja, melynek magaslatáról jobban 
áttekinthet egy adott mezőnyt. Ám az „epikus vers" központi és kényel-
mesen tág kategóriája sem bizonyul kevésbé hasznosnak, hiszen Kabdebó 
Lóránt nem kevesebb, mint öt szerzőt: Vas Istvánt (három etapban), 
Zelk Zoltánt, Benjámin Lászlót,Simon Istvánt és Ladányi Mihályt sorol 
vele közös jellemzők alá, miközben ügyel természetesen a költői oeuvre-
ök különbözőségeire is. Az ellentétek felvillantása, az egyéni színek oly-
kori felcsülantása ellenére is valóságos azonban, hogy Kabdebó Lóránt 
ereje nem annyira az árnyalásban, mint inkább az egységes kontúr fel-
rajzolásában rejlik. 

A harmadik egység A teremtett világ képletei is jószerivel mind 
egy-egy tétel kibontásai. Füst Milán munkássága így értelmeződik nála a 
Füst Milán-i modellben (jóllehet Kabdebó Lóránt modellje kompro-
misszumos), Weöres Sándor költészete a kozmikus bukolikában-, Pilin-
szky minden más hangot kiszűrő hívószava így lesz a Passió, Nemes 
Nagy Ágnes különböző utakat bejáró gondolatai pedig így metszik sor-
ra, Kabdebó Lóránt szerint, az önmegváltás útját. De ha egy pillanatra 
az „epikus vers" kategóriájához térünk vissza, akkor is jól látszik, az 
említett költők arcéleit éppenséggel az eltérő, az egymástól különböző 
vonásokkal is meg lehetett volna rajzolni. Hivatkozási alapul szolgálhat-
tak volna azok a képek is, amelyek például egy Vas István úgymond 
„epikus költészetét" egy Zelkétől vagy különösen egy Benjáminétól 
vagy Ladányiétól elválasztják. De azt hiszem hiba volna Kabdebó 
Lóránt erőteljes készségét a klasszifikációra, azon túl pedig a tipizálásra 
úgy tekintenünk, mint ami folyton tételekben ölt alakot, s amelyekkel 
olykor vitába kellene szállnunk. Ezeknek a portréknak és pályarajzok-
nak ugyanis éppen az a nagy előnyük, hogy bár tipizálnak és osztályoz-
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nak, mindezt esszéisztikus módszerekkel teszik. Kötetlenebb, oldottabb 
bizonyító szakaszaikkal nemegyszer eltávolodnak a modell-igazságok-
tól. Vagyis amit Kabdebó Lóránt könyve felkínál olvasóinak az, pontos 
szakmai ismereteken túl, hol tökéletesen elfogadható elemzés, mint a 
szép Tandon és Zelk portré esetében, hol konkrét verselemzés, mint 
a Szabó Ló'rinc művek boncolásakor (Sivatagban; Fűz a tóparton ), hol 
pedig egy előrevetett (előrefelállított) tétel, melynek merevségét sok ér-
dekes és esetenkénti új részletinformációval oldja fel a szerző. 

Én a választott vizsgálati módszert a legkönnyebben bajbasodródó-
nak A teljesség vagy töredékesség esélye és A költészet átrétegződése 
című, egymással lényegében összefüggő, negyedik és ötödik részben 
éreztem. Mert itt Kabdebó már nem pályákat vagy pályaíveket, hanem 
csak pálya szakaszokat vázol fel, ám a fragmentumokat is oly modell-
szerűen értelmezi, mint a hosszabb intervallumok munkáit. Igaz ugyan, 
hogy Ágh Istvánról, Bella Istvánról, Ratkó Józsefről, az ifjú generáció 
Nesztorairól többször is ír a kötetben, s a nyomozás töredékessége, 
mint kicsendítő végszó felhívja a figyelmünket, a vizsgálódás időpontja 
„se nem kezdet, se nem zárás : az alakulás egy adott pillanata, amelyben 
néhány jellemzőt - hisszük - végleges érvénnyel meghatározhatunk, 
másoknak hathatós jelenlétét konstatálhattuk, néhánynak pedig jelent-
kezésére figyelhettünk fel", a portrék az újrafényképezések alkalmával 
alig-alig mozdulnak. Ágh István, Kabdebó Lóránt behatárolása szerint, 
továbbra is „a környezetében található embert csonkító, torzító képe-
ket vetíti rá egy tiszta, naiv lelkületű ifjú hangulataira", Ratkó „közös-
sége veszélyeztetettségét állítja egyéni boldogásigényévcl" szembe, 
Bella István pedig, akinek - bár arcélét sokkal nehezebb a fentiekhez 
hasonló markáns vonalakkal megrajzolni - szintén kellenek az epithe-
tonok, „velük szemben" „a jelenidő költőjeként" aposztrofáltatik. A 
konkrét elemzések aztán megint feledtetik a sémát, de az elemzések 
mindig a feltérképezett falakon belül maradnak, az egyes költők pilla-
natfelvételeire mindenkor csak a legszűkebb korcsoport portréihoz 
képest kerülhet sor. 

Kabdebó Lóránt verskalauza, mint talán az már az eddigiekből is 
kiderült,ellentmondásos könyv. Nagy előnye, hogy rendszerességre tör 
a jelen szövevényes és kusza vers-valóságában is, hogy a tájékozatlanabb 
olvasónak is támpontokat jelöl ki. Hátránya, hogy a folytonos irány-
megjelölések közben néha - és ez, azt hiszem, nem ellentmondás - vagy 
túl rugalmas falú vagy éppen túl merev kategóriákkal kényszerül élni. 
Esszéisztikus stílusa,az apróságokat is szeretettel és kiváló hozzáértéssel 
felkaroló munkamódszere azonban végül is gondolatfclkeltő, érdekes 
könyvvel ajándékozza meg olvasóit. (Magvető - Elvek és utak, 1980.) 

KROÖ ANDRÁS 




