
Két modern magyar versmodell 

(Kassák A ló meghal, a madarak kirepülnek és Babits Ősz és tavasz között с költeményéről) 
A legtöbb versnek van egy-két sajátos vetülete, melyet az adott vers paradoxonénak 

nevezhetnénk.1 Ilyen paradoxonból a vers struktúrája mintegy sarkaiból kifordítható, megis
merhető: egy elemzési lánc szilárd kiinduló pontja, mivel a költő egyszeri intencióját foglalja 
magába. A ló meghal, a madarak kirepülnek egyik paradoxona pseudo-epikuma, azaz a struk
túrának az a jelensége, hogy a költemény látszólagos önéletrajzi szándéka (mások szerint 
verses útinapló műfaja)2 ellenére sem epikus mű. A másik paradoxon abban áll, hogy e tipog
ráfiailag egyöntésű versfolyamnak „lappangó" szakozása van. 

A verssorok kapcsolatának magasabb rendű egységét, a strófát vagy szakaszt3 a halad-
ványosság elve jellemzi, amely nem mindig azonosítható sem a gondolatmenet, sem a narratív 
természetű kifejlődés vagy akárcsak a lineáris leírás fogalmával. Egy szabad vers halad ványos-
ságát olyan összetevők határozzák meg, melyek — rím, metrum s nemegyszer szólam híján — 
a költemény szemléleti, esztétikai, illetve stilisztikai formaszervezetének elkülönülő vagy 
ismétlődő rétegei.4 A Kassák-költemény „lappangó" szakaszai három szemléleti összetevőből: 
egy önéletrajzi leíró-ábrázoló, egy reflexív kifejező és egy dadaista-abszurd rétegből állnak. 
Mindhárom rétegnek más-más a stilisztikai megnyilvánulása, viszont hol ezzel, hol azzal az 
esztétikai formaelvvel koordináltak. 

A ló meghal... -nak jellegzetes „lappangó" strófája az a) leíró önéletrajzi „1909 ápri
lis 25" indítású és az első „éreztem mindennek vége" sorral záruló, b) a „keresztülszaladt raj
tam egy vörös sínpár" kezdetű és „az ember elhányja csikófogait" intonálású sorral végződő és 
c) „az élet beleharap saját farkába" sortól az „ ó BUm BUmm" sorig terjedő három rétegből 
áll." A hajó pedig tovább döcögött velünk . . . " már egy másik „lappangó" szakasz elbeszélő
önéletrajzi kezdete. 

E „lappangó" strófa szemléleti rétegei a különböző esztétikai formaelvekkel a követ
kezőképpen elegyülnek: az önéletrajzi-leíró mozzanatok hol tragikusak, hol humorosak, a 
második réteg jobbára groteszk, de tragikus is, a harmadik ironikus és komikus. A ló meghal... 
esztétikai formaelvein belül is több árnyalatot találunk a patétikustól a játékosig, de a három 
réteg kölcsönös viszonyultsága miatt kapcsolatban áll egymással, ezért a jelzett formaelvek 
váltakozása nem csökkenti egymás hatását, ellenkezőleg: a bő, valóságos-tárgyi és a nem kevésbé 
nagy motívumbeli gazdagság már a szemléleti és esztétikai formaelvek új meg új kombinációja 
révén is a költői intenzitás életszerű pulzálását eredményezi. Amit Kassák általános érvénnyel 
írt költeményeiről, az A ló meghal... -ra is áll: „A reális és irreális állandó összevetése, szembe
állítása, keverése, elrendezése észlelhető " s benne. 

De A ló meghal... lappangó szakozása stilárisan is megragadható. A leíró-elbeszélő 
réteg képi („krokodilkönnyeket sírt") vagy megszemélyesítő.stílusa („a kisváros ült a pocso
lyában") köznyelvi akkor is, ha egy-egy „oratio recta"-ban az expresszionista montázs-tech
nikát ismerjük is fel. A második rétegben a leírt jelenettel egybevágó indulati töltést, az útra-
kelés mámorát a költő expresszionista víziókba, illetve látomásba csapó impressziókba vetíti 
ki. A 3. rétegben ugyanez az indulat végképp elszakad eredeti indítékától, s előbb az öt érzék
kel nem követhető kép sugallja, majd jelentesteién, agrammatikus indulatszók rekesztik be a 
strófát. A költemény elbeszélő-ábrázoló, reflexív-kifejező és pusztán indulati rétege itt-ott egy-
egy szakaszon belül is egymásba olvad, vagy pedig gyakran ismétlődve, nemegyszer a filmszerű 
visszavágás technikájával következik. 

Ha a költemény folyamatából kiemelnénk az ábrázoló rétegeket, összefüggő és nagy 
megjelenítő önéletrajzi elbeszélést kapnánk, de A ló meghal... struktúráját nem egy, hanem 

1 Előttem CLEANTH BROOKS The Well Wrought Urn (1947) с. könyve használja irodalomelmélet 
vonatkozásban a paradoxon kategóriáját. Brooks azonban egyszerűen a költői kifejezés és a köznyelv, illetve 
a teremtő képzelet és az észlelés közti különbséget tekinti és nevezi paradoxonnak. Ami Brooks gondolatát 
illeti, árnyaltabban fogalmazza meg Jean Ricardou, aki ugyanannak a fogalmi tar talomnak prózai megfogal
mazását a költőitől elválasztva, ezt a távolságot egy képletes, ún. többlettengelyen (axe de surcroit) méri. 
L. J E A N RICARDOU: Expression et fonctionnement. Tel Quel 1966. 24. 4 2 - 4 3 . L. még: GÜNTER KUNÉRT: A 
vers paradoxona. A lira ma, 1968. 107—15. 

8 KOMLÓS ALADÁR önéletrajznak nevezi (Tisztaság Könyve, Ny 1926. II . köt. 471.), GYERGYAI ALBERT 
„Urai hangú útinapló"-nak tekinti: L. Kassák Lajos Válogatott Versei. 1956. Bevezetés. 17. 

a Vö. HORVÁTH JÁNOS: Rendszeres magyar verstan. 1951. 42—43. 
* Roman Ingarden beszél az irodalmi műről mint többrétegű alkotásról, és munkahipotézisként négy 

réteget különböztet meg egymástól: a szöveget s a ráépülő magasabb rendű hangjelenségeket; a különböző 
fokú jelentésegységeket; a különféle szemléletmódokat és szemléleti folyamatokat és végül a megjelenítés 
tárgyi vonatkozásait. ROMAN INGARDEN: Das literarische Kunstwerk. 2. kiad. 1960. 25—331. A rétegek fel
osztásáról közelebbről 1. 25—26. A ló meghal, a madarak kirepülnek elemzésekor, a költemény egyedi szerveze
tének sajátosságait figyelembe véve, Ingarden megközelítési módszeréből indulok ki. 

8 Kassák Lajos: A pásztor elkíséri nyáját. Kassák Lajos Válogatott Versei. 1956. 500. 
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éppenséggel több nézőpont jellemzi. A „lappangó" szakaszok motívum-együttese az ismétlés 
elve alapján szerveződik a versstruktúra egészévé, csakhogy ez itt nem puszta formaalkotó 
elv, hanem generikus jelenség: ihletforma. Ez a költemény nemcsak a kommunikáció valaminő 
formába foglalt szervezete, hiszen ez már az első rétegben megvalósul, hanem Kassák — az ő 
kedves szavával élve — a „teljes embert" kívánja visszaadni, tehát a közlésen kívül a közlő 
„pszicho-fizikai" állapotát, más szóval a költeményt kísérő érzelmi-akarati tényezőket, vala
mint a közlés szociális viszonyultságát is ! Meglehet, Apollinaire ún. esemény-versei, a 
Saint-Merry muzsikusa, az Égöv bátorították Kassákot, de a francia költő tér- és időbeli szi-
multanizmusával összevetve a magyar költő szimultanizmusa merőben más, eredeti rátalálás: a 
kommunikáció és a kommunikáció meghaladásának ismertetett módja a személyiség kifejezé
sének valósággal fiziológiai módszere — a szubjektum és objektum együttes, dialektikus meg
ragadása és kifejezése.6 Kassák eredeti koncepciójú szimultán izmusára utalva emlegeti Rónay 
György a költő „dinamikus létérzését".7 

Gondolatmenetemnek ezen a pontján kell ellentmondanom minden olyan kísérletnek, 
mely Kassákot kapcsolatba hozza a szürrealizmussal.8 Kassák e „pszicho-fizikai" költeményben 
az ismétlés jól ismert formaszervezőit, a párhuzamot, ellentétet és erősítést gyökeresen új, 
nem-retorikai funkcióban alkalmazza, amikor a szemléleti, esztétikai és stílusrétegeket egy
máson belül, és kombináció-együttesüket egymáshoz viszonyítva permutálja, s ezáltal szin
tézis-verset alkot. De épp Kassák poétikai célkitűzésének irányultsága, melynek eredménye a 
szintézis-vers, a spontaneitásnak az a tagadása, mellyel egy részleges és minimális automatiz
must egy tudatos versmodell alárendelt kompozíciós tényezőjévé fokoz le, a szürrealista ars 
poeticával sarkalatosán ellentétes. Ő maga így ír poéziséről: „A költő mintha ellenőrizhetetlen 
révületben dolgozna, de ez csak látszat, a valóságban minden részlet, minden motívum pon
tosan a helyén van, minden a költő éber felügyelete alatt változik, formálódik olyanná, ami
lyen." (I. m. uo.) Félreérthetetlenül A ló meghal... kollektív irányultságára vallanak pl. a 
többes szám 1. személyű kijelentések, illetve vonatkoztatások, e jellegzetes általános alanyok. 
Mintegy zárójelben: az abszurd humor dadaista „találmány", a szürrealisták csak örökölték.9 

Végül egy történeti tény: A ló meghal... 1922-ben keletkezett, előbb, mintsem a szürrealizmus 
megszületett volna.10 

A ló meghal... versmondata, melyet a költő kifejező szituációja élesen megkülönböztet 
Whitman elbeszélő szituációjától, a „pszicho-fizikai" versmodell jellegzetes komponense, 
Whitman élőbeszédszerű, renyhébb tempójú, jobbára lineáris versmondatainak mértéke a tár
salgó szintaxis értelmi határa. Ezzel szemben Kassák versmondatainak csak egy hányada 

• Gáspár Endre Kassákról szóló kismonográfiájában beszél arról, hogy az alkotó kifejezési ösztöne elé 
az anyag akadálya áll, de, úgymond, mihelyt a teremtő akarat a maga teremtette anyagi formákat ölti magára, 
legyőzi az akadályt. Gáspár Kassák korai verseinek „atematikus" jellegét hangsúlyozva, annak az ellent
mondásnak a feloldását veszi észre benne, mely az ember mint forma és tartalom együttes kifejezésében 
költőnk fellépése előtt fennállt. G Á S P I E E N D R E : Kassák Lajos, az ember és munkája. 1924, 12.; 41 . 

' Kosztolányi már az Eposz Wagner maszkjában-ról írt bírálatában szól a szimultanizmus jelenségéről, 
de — érdekes, meggondolkoztató módon — egy célzása alapján, a bíráló ideológiai különbségtevése ellenére, 
Kassáknak e szemléletformáját a futurista képzőművészeti törekvésekkel rokoníthatjuk. L. Eposz Wagner 
maszkjában (Kassák Lajos verseskönyve). Ny 1915. I. köt. 11. 625—26. RÓNAY GYÖRGY mindenekelőtt arra 
az irodalomtörténeti tényre hívja fel figyelmünket, hogy Apollinaire szimbolistából fejlődik szimultanista 
költővé, ezzel szemben az induló Kassák épp a szimbolizmussal fordult szembe. Kassák és az izmusok. I t 
1959. I. 50. 

8 FENYŐ LÁSZLÓ az érett Kassák verseinek születését „Apollinaire-rel és szürrealista követőivel", 
pontosabban: emlékképeket lazán kapcsoló ihletformájukkal társítja. L. Kassák Lajos: 35 vers. Ny 1931. 
1. köt. 8. 551. HALÁSZ GÁBOR szerint egész irodalmunkból Kassák áll legközelebb a szürrealizmushoz: elismeri 
ugyan, hogy a költőre ez az iskola közvetlenül nem hatott , de költészetére „milyen jelző illene jobban, mint a 
„valóságfölötti" a természetet stilizálva szolgáló költői irány neve?" L. Kassák, a költő. Ny 1935. II . köt. 
2. 202. Legújabban BORI IMRE írja éppen A ló meghal.. .-ról: „Ha benne az «izmusok» nyomait keressük, a 
dadaizmustól a szürrealizmusig, akkor ezeket abban a felszabadultságban kell látnunk, amellyel Kassák 
hőskölteménye képeit festi, ahogy az addig foltok tábláinak látott és lá t tatot t egységes és nagy vonalakat 
részletekkel rakja tele, s ahogy a gesztus nagy ívét is aprózó mozdulatokká és mozgásvillanásokká alakítja 
á t — a valóság csodájának megidézésére törekedve." Bori ezután Kassáknak „szürrealista verstechnikájá"-
ban megnyilatkozó teljességvágyát, majd képkapcsolásának „vágása"-t emlegeti. L. Kassák irodalma és fes
tészete. 1967. 96 — 97. Bori megállapításai némiképpen ellentmondók, ám a költeményt különben is az össze
rakó kompozíció és montázs-technika jellemzi. De sem a csapongó képzeletű emlékezés, sem a stilizálás nem 
tekinthető a szürrealizmus egyedi jegyének, a képek filmszerű vágása pedig már korábban tipikus expresszio
nista eljárás. 

9 Hugo Ball, a dadaizmus egyik alapítója, már 1916-ban kifejti a nyelvezet mint társadalmi termék 
szétzúzásának szükségességét, és eszménye a következő: „Színleljünk rideg szerénységet vagy őrületet. Belső 
feszültségre törekedjünk. Jussunk el egy érthetetlen, megközelíthetetlen szférába." I. MICHEL SANOPTLLET: 
Dada á Paris, 1965. 19. Különben Gáspár Endre szerint Kassáknál a dadaizmus A ló meghal... időszakában 
már nem ornamentikus szerepet tölt be: elemzésünk egybecseng ezzel a nézettel. 

10 André Breton Szürrealista manifesztum-a, sorrendben az első, 1924 októberében jelent meg, s noha 
nemcsak a szerző és , ,kiáltvány"-ában emlegetett barátainak személye kapcsolják az új programot a Dadához, 
hanem meghirdetett elveinek számos vonása is, leglényegesebb újdonsága: az önelvűen játékos, az álombeli 
vagy egyáltalán az öntudatlan (tudathomályos, hipnotikus stb.) automatizmus ihlete merőben ellentétes 
Kassáknak a tapasztalati valóságból közvetlenül vagy közvetve kiinduló s arra visszahatni hivatott mód
szerével. 
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lineáris közlő-társalgó mondat, többségük a belső dinamika mozgását követi,11 és nemegyszer 
fragmentalt. Csonka mondat: „tudtuk holnap a görbe vonalak," asszociatív mellérendelés: 
„leveszem rólad a szárnyaimat ó szent kristóf, te sose leszel az apád fia". A versmondatnak ez a 
koncepciója egybecseng a „pszicho-fizikai" versmodell más strukturális sajátságaival, és a sza
bad vers új, magas rendű kötöttségét jelenti,12 ami épp oly kevéssé vall a formabontó irányok 
szolgai másolására, mint a költő többi, már jelzett formaalkotó törekvése. 

Itt visszacsatolhatunk A ló meghal... másik paradoxonéhoz, pseudo-epikumához. A 
költemény nagy újdonsága ugyanis az eddig elemzett formaszervezetéből következő alineari-
tása, mely a korábbi leíró, elbeszélő és hagyományosan ábrázoló, egynemű tér- és időszemlé
letet egy új, mondhatnánk, nem-euklideszi ars poetica jegyében meghaladja. A ló meghal... 
váltakozó s ugyanakkor oszcilláló síkjainak sorozattá rendeződése az alkotás dialektikája 
szempontjából hamis fizikai teret a költői térrel helyettesíti, amelyre nem alkalmazhatjuk a 
korábbi költészet tér- és időelveit, hiszen ez az új költői tér egyszerre fejezi ki az érzelmi
akarati személyiséget, sőt fiziológiai vektorai nem azonosíthatók a hagyományos dimenziók
kal, és benne az irreverzibilis időszemlélet épp a különböző síkok kombinációja és permutációja 
révén reverzibilissé válik. Az alineáris versmodell új tér- és időszemlélete összhangban áll a 
korszerű természettudományos világképpel.13 

Az ősz és tavasz között struktúrájának paradoxonét keresve, a költeményt éppúgy ali-
neárisnak kell minősítenünk, mint A ló meghal, a madarak kirepülnek-et. 

A cím ugyanis a vers időbeliségére irányítja figyelmünket, és valóban akadnak benne 
olyan motívumok, melyek kalendáriumszerűen jelzik a múlás folyamatát. A nyitány szüret 
utáni pincézésekre utal, aztán az első hó, majd a forduló év motívumával találkozunk, mely a 
tavaszi olvadás motívumával folytatódik. De a szöveg nem ér véget kifejletszerűen a címben 
jelzett tavasz határkövével. A leíró-tárgyi réteg ugyanis a tíz strófájú vers 7. versszakában már 
teljesen kibontakozott, a következő három szakasz ehhez a réteghez semmi újat nem ad, de a 
költemény reflexív rétege nemcsak túlárad a tárgyi-leíró mozzanatokon, hanem korábbi motí
vumokat — más képi formában — újra meg újra felidéz. így a vándormadarak visszatérésével, 
a szikkadó földdel jelzett tavasz képe után Babits ismét őszi, téli, majd megint tavaszi motí
vumokkal — a madarak költözése, lombhullás, kikeleti olvadás — teszi nyilvánvalóvá, hogy 
verse nem elsősorban narratív-leíró természetű — ez a réteg a reflexív rétegnek van alárendelve. 
Az Ősz és tavasz között alinearitását szembetűnően jelzik a forma szervezésére oly jellemző 
ismétlések: refrén, paralellizmusok, alliterációk, figura etymologica, sőt, a ragrímeket is ide
sorolhatjuk. Az ismétléseknek e versben betöltött kompozíciós szerepét meggyőzően fejtegette 
és példázta Németh G. Béla.lá Az ismétlés, visszatérés jelensége már önmagában is érzékelteti az 
ősz és tavasz között alineáris struktúráját és ebből is következő időszemléletének a Kassák-köl
teményhez hasonló reverzibilitását. 

Az ismétlés jelensége nemcsak a költészet jellemző sajátsága, mindezt Roman Jakobson 
a nyelvről jogosan vallja,15 hanem általában az emberi tudaté is. Ha az Ősz és tavasz közöttben 

11 Kassák egy vallomásában Whitman-élményéről szólva, a Fűszálak költészetét dinamikusnak minő
síti, ám ezt a dinamizmust tulajdonképpen ráérzi, saját gyakorlatát rávetíti az amerikai költő dikciójára: 
„Ha Whitmannél azt olvastam, hogy «én», akkor ebben az énben mindig magamat is benne éreztem, s ha a 
saját hangját dicsérte, akkor én is örültem, hogy szólni és kiáltani tudok, s ha az izmairól beszélt, akkor én is 
megéreztem a mozgó és cselekvő izmaimat." KASSÁK LAJOS: Vallomás. Ny 1933. I. köt. 104. Gáspár viszont 
találóan tesz különbséget Whitman szerinte patetikus és egymásból folyóan párhuzamos sorai, valamint Kassák 
heves, lendületes dikciója közt. I. m. 21. 

12 Kassák Babitscsal folytatott vitájában kompozíció és dikció egységét a szabad verses forma lénye
gének tart ja: „A szabad versnek van a leggazdagabb és egyben leglebírhatatianabb formája, s hogy ez a forma 
sohasem a priori jelentkezik, hanem mondanivalóról mondanivalóra a vízió pszichikális és fizikális egy pontba 
szorítása vagyis a Tettnél elvetett komponálás szüli meg. Most beszéljünk arról, hogy mi a kompozíció?! 
A mondatokban magyarázkodás helyett és azért is, hogy mi is hívjuk segítségünkre a képzőművészetet: 
Babits szíves figyelmébe ajánljuk Kandinszky vásznait, ahol az «értelem és komponáltság» hiányában éppen 
a pszichikai értelem és a nagyszerű kompozíció dominálja a képet." KASSÁK LAJOS: A „rettenetes nagy hamu" 
alól Babits Mihályhoz. Ny 1916. II . köt. 18.422. A ló meghal, a madarak kirepülnek rétegeinek szintézise a 
„pszicho-fizikai" versalkotást többszörösen is lehetővé tette, versmondatai ennek egyik vetületét jelentik. 

18 Megfigyelésünk alapján a relativitáselméletekkel analóg gondolkodási formákat tulajdonítunk a 
Kassák-költeménynek. Nemcsak a speciális relativitáselmélet által kölcsönösen egymáshoz rendelt tér- és 
időszemléletet tart juk A ló meghal... tárgyi és történésbeli vonatkozásainak egymásra hatásával párhuza
mosnak, hanem az általános relativitáselméletnek azt az elvét is, mely a tér-idő viszonyt az anyagi tömegek 
elrendeződésétől és mozgás minőségétől teszi függővé. Ennek a gondolkodásbeli párhuzamnak az érvényességét 
nem kell szükségszerűen a hatás jelenségéhez kötnünk, mindamellett ismeretes, hogy Kassák ars poeticá
jának tudatos érintkezései voltak a természettudományokkal. „Az új irodalomnak reagálnia kell minden 
természeti jelenségre. Részére nem lehet tér- és időbeli áthatolhatatlanság. Segítő társa minden tudomány
nak" — írta az első világháború alat t meghirdetett programjában. L. A Tet t 1916. 10. 

11 NÉMETH O. BÉLA: Egy Babits-vers tanulságai (Hasonlóság, hasonlat, példázat). Krit 1968.9. sz. 20 — 21. 
16 „A sorozattal mértékelés olyan eljárás, melynek poétikai szerepén kívül nincs helye a nyelvben. 

Egyenlő egységek rendszeres ismétlődésével csak a költészetben van adva az idő lánca, a hasonló zenei tapasz
talat — hogy egy másik jelrendszerre hivatkozzunk. G. M. Hopkins, aki a költői nyelv tudományának nagy 
előfutára volt, így határozza meg a verset: olyan beszéd, mely teljesen vagy részben megismétli ugyanazt a 
hangalakot." ROMAN JAKOBSON: Linguistique et poésie, Aspects linguistiques de la traduction. Trad, en fran
çais par Nicolas Ruwet. 1964. 221. 

468 



azt észleltük, hogy egyrészt a leíró-tárgj, i réteg a reflexív rétegnek alárendelt, másrészt a szö
vegen végigvonul a retorikai alakzatok ismétlődése, akkor úgy kell ítélnünk: Babits költői tere a 
tudattal azonos — a vers realisztikusnak látszó elemei egy tudatlíra alkotó részei. 

A retorikus jellegű ismétlések már Babits egy fiatalkori, igen jellegzetes és egyéni vers-
modelljét jellemezték. Ám az ősz és tavasz között alinearitása nem merül ki sem retorikai alak
zataiban, sem a leíró és reflexív réteg egymásba játszásában: a vers információit mindenekelőtt 
asszociációs pulzálás kíséri. Más szóval nemcsak Kassáknál, hanem Babitsnál is találkozunk 
többszörös síkváltással, csakhogy ez a—síkváltás még a képi-szemantikai rétegen belül is meg
valósul. 

A vers nyitányában központi szerep jut az igéknek: egy befejezett múltat folyamatos 
múlt, majd jelen idő követ, de a különböző idősíkok egy képzelt kommunikációs tengelynek 
ugyanarra a pontjára mutatnak: volt, élő múlt és jelen egyaránt ugyanazt az üzenetet sugallja, 
elmúlását mindennek, ami a természethez kötött. Az információ tartalma változatlan, mégis 
egyre nagyobb szögben fordulunk el a narratív-leíró szférától, s ez az elmozdulás nem utolsó
sorban szemantikai vonatkozásoknak köszönhető. A 2. sor kettős jelentésű igéje már morális
lélektani képzeteket ébreszt, a 3. sor egyszeri szókapcsolatai, így az antropomorf csupasz jelző 
és a megszemélyesítő csap ige, már valósággal animisztikus képet festenek. Mindamellett ez a 
három sor még minőségi-kauzális összefüggésben áll egymással, de az 5. sor irreális motívuma 
— ellentétben a még impresszionisztikus metonymiának felfogható 4. sorral — már vízió, 
szókapcsolatai semmiféle tapasztalatra nem vezethetők vissza. E két sor a kettős jelentések 
egyre erősödő fokozatai után úgy eltávolodott a kezdeti leíró szemlélettől, hogy összefüggésük 
már csak analógiás. 

Eddig Babits a leíró motívumokat mind fokozottabban átlelkesítette, ezután, így a 
második strófában, noha a motívum-család körén belül marad, más eljárással él: az érzést 
tárgyiasítja. L. a tolvajmód közeledő öregség vízióját, mely az őszi romlás képzeteit analógiásán 
szövi tovább; ahogy A ló meghal.. idézett „lappangó" strófájának síkjai váltakoztak, 
úgy váltja fel itt a leíró-ábrázoló képzeteket a puszta kifejezés — az analógia tehát ellentétes 
irányú a megelőző sorokéval —, de a szemléletmód sem Kassák, sem Babits költeményében 
nem bővül új üzenettel. 

Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, különös csapongás jellemzi az Ősz és tavasz között 
képzeteit, a leíró rryelvi formák jelentése és a különböző áttételes kifejezések közt. 

A verses szöveg befogadására általában jellemző, hogy a tudatban már korábban fel
idézett képzetek anyagi ereje hozzátapad a képzetek láncához, s így a lánc elején álló képzet 
hangulati nyomatékát a lánc végén álló s egyébként semmiféle kettős jelentéshez fogódzót nem 
nyújtó köznyelvi kijelentésben is érezzük. Pl. a 7. strófát záró ,,mire a madarak visszatérnek, 
szikkad a föld, híre sincs a télnek" — sorok önmagukban optimisták. Ám a vers olvasójának 
tudatában az évszakváltások képeihez már elválaszthatatlanul fűződik az elmúlás gondolata, s 
így e leíró két sor —a kettős jelentések, asszociációk nélkül is — tragikus kicsengésű, és értelme 
ebben a kontextusban legfeljebb a síron túli megnyugvás gondolata lehet. Érdekes esztétikai 
effektus, sajátos interferencia jön így létre a konkrét és az elszemélytelenedő között. A költői 
üzenetet előbb asszociációk, majd analógiák révén utóbb e mindkét gondolkodási formára 
jellemző kapcsolás után az eltávolításban, distanciálásban jelentkező csapongásban tudjuk 
megragadni. Babits az Ősz és tavasz között vége felé mindinkább élményének atmoszféráját 
adja vissza; ez a csapongás mint formaszervező elv a halálfélelmében szorongó ember kötetlen 
(megfigyeléshez, észlelethez nem-kötődő) tudatállapotának adekvát kifejezése. Az Ősz és 
tavasz között egyedi struktúrája tehát Babits Mihálynak nem akármilyen módon nagyszerű 
leleménye: költőnknek a maga képére faragott »haláltánc-éneke«. (Vö. Németh: i. m. 19—20.) 

Ismétlésnek és eltávolításnak ezt a formaszervező hatását tapasztaljuk a vers rímeiben 
is, hiszen csak a ragrímek töltik be az ismétlés funkcióját, a fanyar asszonáncok vagy kancsal 
rímek disszonanciája (halkan — itt van; fordul — az új) eltávolító funkciójú. Babits azt tartja 
rímeiről: mint ág végén a virág, úgy nőnek ki a sorból, tehát disszonáns sorvégeinek formaszer
vezeti szerepe különleges. (Kosztolányi teljes rímei a hozzájuk tartozó sornak mintegy szim
bólumát alkotják; p l . : . . . „úgy érzem én, barátom, hogy a porban, — hol lelkek és göröngyök 
közt botoltam ... ": (Hajnali részegség)16 

Nem találom viszont indokoltnak, hogy az ősz és tavasz között vizsgálatában számot 
vessünk az ún. „rájátszások" bárminő formaszervezeti szerepéről, mert az ismert népdal 
allúzióján kívül egyedül a zsolozsma-formáknak a verselésben jelentkező, ugyancsak alluziv 
szerepe figyelhető meg, de más költő »deformált« idézésének nyomára sem bukkanunk. (Vö. 
Németh i. m. 217). Irodalomtudományunk régi adóssága, hogy a hatás fogalmát végre meg-

" Babits és Kosztolányi rímfelfogásáról I. RÁBA GYÖRGY: A szép hűtlenek (Babits, Kosztolányi, 
TÓth Árpád versfordításai). 1969. 35-36. 
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nyugtatóan tisztázza, hiszen hasonló fogalmak tematikus feldolgozása még nem vall hatásra, 
mint ahogy azonos versformát is lehet merőben ellentétes hangulat kifejezésére felhasználni. 

Összefoglalásul: Kassák és Babits költeménye egyaránt az alineáris versmodellt kép
viseli, megjelenése irodalmunkban líratörténetünk fordulópontját jelenti. Hasonló kettejük 
poétikai felfogásában a költői tér elvének alkalmazása, melyben a reverzibilis időszemlélet 
ismétlések, síkváltások útján érvényesül. De Babits költői tere a költő tudata: versmodelljének 
legfőbb formaalkotó komponense a képzettársítás, illetve disszociálás, valamint az analógiás 
gondolkodás. Kassák költői tere viszont a fiziológiai személyiség lenyomata, a „pszicho-fizi-
kai" jelenségek strukturális mása. Babits költői terét tudatjelenségeknek pszichés-intellektuális 
értelemben vett mozgása tölti meg, és szerves egyneműségét akár architektúrának is tekint
hetjük. De miként A Tett-rő\ olvashattuk, hogy „kilép a lélek atmoszférájából",17 Kassák 
versmodellje fizikai és empirikus viszonyultsága miatt intencionáltabb, mint Babitsé, s ahogy 
Gáspár Endre, majd Rónay György e versmodell szintetikus természetét joggal hangsúlyozta,18 

szintézis-versnek nevezhetjük. 
Rába György 

Az Együtt (1927-28) 

Az 1920-as évek második felének tömeges lapkísérletei közül egy Nagy Lajos szerkesztette 
rövid életű folyóiratot mutatunk be. Az Együtt mindenekelőtt eszmetörténeti szempontból 
figyelemreméltó: a bethleni konszolidáció, a viszonylagos liberalizálódás, a forradalmi hullám 
apálya, a szociáldemokrácia jobbratolódása, az illegális kommunista szervezkedés - nem 
hibátlan, de történelmileg az egyetlen járható irányba vezető—első jelentős kísérletei idején 
sajátos szocialista kezdeményezést jelent. Elhatárolódott az SZDP eszmei-politikai irányvonalá
tól csakúgy, mint a liberális, sőt radikális polgári humanista törekvésektől; ugyanakkor a 700% 
a forradalmi-szocialista irodalom bizonyos fokú zártságához, olykor merev követelményeihez 
képest egy szélesebb szerzőgárdát foglalkoztatott. 

Mai szemmel történetileg korainak, megalapozatlannak, a munkásmozgalom fejlődési 
logikájából eredően — következetlensége miatt — „anakronisztikusnak" tekinthetjük e 
szocialista tendenciájú „népfrontos" kezdeményezést. Történeti értéke a folyóiratot azonban a 
magyar szocialista irodalom körébe helyezi, mégha a forradalmi-szocialista törekvéseknél 
bizonytalanabb, kevésbé érett eredmény is; mégha egy olyan őskáoszt rögzít is, amely később 
elváló, szembekerülő irodalmi- politikai irányzatokra bomlik az Együtt munkatársainak sze
mélyében. 

Viszont vitatkoznunk kell egyúttal a Kézikönyv ellentmondásos állásfoglalásával, 
mely a „polgári ellenzék irodalmi csoportjai" között, számos antikommunista, szovjetellenes 
lap mellett tárgyalja az Egy üttet, ha el is ismerve, hogy folyóiratunk „gyakorlatilag minden 
vonatkozásban szocialista rokonszenvről tanúskodik".1 

Haladó baloldali fiatalok: Gereblyés László, Gergely Sándor, Gyomai Imre, Kálmán 
József, Nyigr Imre, Szirmai Rezső és mások szervezkedéséből született meg az Együtt, kihasz
nálva a sajtótörvény közismert kibúvóit. Céljuk az volt, hogy — egyik vezetőjük, a nemrég 
elhunyt Szirmai Rezső szavaival — végre igazi baloldali lapot teremtsenek Magyarországon, 
egy egységes munkáskultúrfront összekovácsolását szolgálják a Horthy-rezsimmel szemben. 
Nagy Lajost kérték fel főszerkesztőnek, kinek éppen ezekben az években volt a legszorosabb 
kapcsolata az illegális KMP-vel, irodalmi tevékenységének egyik legbátrabb, szocialista kor
szaka is ez időre esett. Számos illegális kommunista párttag dolgozott a lapban, de kisebb mér
tékben helyet kaptak a polgári radikalizmus képviselői is. Gazdasági nehézségek, rendőrségi 
zaklatás, a csoport egy részének a 700%-hoz való átállása okozta közvetlenül korai megszű
nését. 

1 (A politikai állásfoglalás) 
Az Együtt — „kultúrszemle" lévén — viszonylag keveset foglalkozott aktuális gazda

sági, politikai, társadalmi kérdésekkel. Mégis, legfontosabb megállapításaiból minden erősza-
kolás nélkül elemezhetünk ki egy szocialista jellegű, a forradalmi proletariátus osztályérdekei
ből tájékozódó és ítélkező politikai állásfoglalást. 

17 VAJDA IMRE: Világnézet. Id. KASSÁK LAJOS: A magyar avantgárdé három folyóirata. Helikon 
1964. 222. 18 GÁSPÁR Kassák esztétikáját vallja szintetikusnak (i. m. 8.), RÓSAY azt emeli ki, ezeknek a költemé
nyeknek új költői valósága autonóm világ. (I. m, 51.) 1 A magyar irodalom története. VI. köt. Szerk.: SZABOLCSI MIKLÓS. 206. 
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